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da Casa de Detenção e do Alcaide do xadrez da 
Policia da Côrte e determina o modo da arreca· 
dação dos emolumentos, que os mesmos per
cebem a titulo de carceragem • • • . • • . • • 443 

N. 8912.- FAZENDA.- Decreto de 24 de Março de 
1883.- i{eorganiza as Mesas de rendas . . . • 444 

N. 8913.-AGRICULTURA.-De eMarço 
de 1883.- Proroga. o õêiii'ÇfiQQPi e-
çar os trabalhos de t~ ~\I ~hf:fs lft1f~rr 

/ ' ~ (} 1 .. /}>., 
.-;~. 

~· :j 
,~·(}r:,;-)(!~) _....-:~ 
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outros mineraes ás margens dos rios Jacupiran
guinh::t. e Turvo . . . . . . . . . . . • . . . . • 453 

N. 8914.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Março 
de 1883.- A.pprova o contrato celebrado com 
Duvivier & Comp. para a construcção, uso e 
gozo de uma linha de carris de ferro por tracção 
animada, partindo da rua dos Ourives c:Jm 
direcção á Copacabana. • . . • . . . . . . • • . 453 

N. 8915.- AG!UCULTURA.- Decreto de 31 de Março 
de 1883.- Prol'oga o~ prazos marc'ldos nas 
clausula~ 2~ e ·1" que baixaram com o Decreto 
n. 3715 de G do Outubro de 18G6 quo concelleu 
a lavra das minas do carvão do pedra nos muni
cípios do S. Jo1·onymo e do Triumpho, Provin
cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, e permitte 
que os concessionarios estendam as suas OX[:lo-
rações até o districto do Pedras Brancae . • . . 462 

N. 8916.- AG!UCULTURA.- Decreto de 31 de Março 
de 1883. ·-· Proroga o prazo concedido pelo 
Decreto n. 800,1 do 10 de Fevereiro de 1881, 
para explorações de mineraes no 2o districto do 
municipio da Cachoeira, da Provincia de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul, e estende a 
todo o rnunicipio a licença para taes explora-
ções . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • 463 

N. 8917.- AGRICULTURA.- Decreto de 31 de Mal'ço 
de 1883.- Concede á Companhia limitada The 
Sergipe Railway pct·missão pal'a funccionar no 
lmperio • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 464 

N. 8918.- IMPERIO .-Decreto do 31 cb Março de 
1883.- Regula os estudos praticas nos labora-
torios das Faculdades de Medicina do Irnperio. 499 

N. 8920(').-MARINHA.~Decreto de 7 d~ Ahril de 
1883.-Altera o Regul6mento do Gollegio Naval 
promulgado por Decreto n. 8386 A, de 17 de 
Janeiro de 1882. . • . • . . . . . . . . . . . . 503 

N. 8921.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Abril de 
1883.- Reorganiza o pes1wal technico c de es
criptorio dn. via permanente da Estrada do 
Ferro D. Pedro li. . . . . . . . . . . . . . . . 523 

N. 8922.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Abril de 
i883.- Declara sem effeito o Decreto n. 8738 
de i8 de Novembro de i882, que approvou a 
planta e determinou a. desapropriação por utili
dade publica do terreno da rua da Alegria canto 

(') Com o n. 89l!l não IIO'IVo aeto algum. 
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da rua Bella de S. João, par:-~ o OBtabelecimento 
da casa de maehinas, no prolongamento das 
obras de esgotos, no 4° districto, a cargo da Com~ 
pn.nhia The Rio d<J Janei;·o City Impmvements 525 

N. 8923.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Abril 
de 1883.- Approva os cstu.los definitivos da 
1" secção de 25 kilometros do prolongamento do 
ramal de Nazareth, da estrada de ferro do Re
cife ao Limoeiro, e autoriza a respectiva con-
strucção . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 525 

N. 8924.-AGRICULTUR.\..- Decreto de 7 de Abril de 
1883.- Concede a cmprrza que se organizar 
par<t levar a eifeito a construcção Lbs estra,las 
de fet·ro de Palmares a Pes<piOira o de P:~lmarcs 
a Jacuypl', na Província do Pernaml:mco, os 
favores constantes dos §§ 2 a 7 da clausula 3"' do 
Decreto n. G995 de 10 de Agosto de 1878. . . . 526 

N. 

N. 

N. 

8925.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 do Abril de 
1883.- Concede á Companhia da estrada de 
forro Bahia ao S. Frnnciaco privileg·io pm· 30 
annoa para constt·ueção de um rmn:ll, partindo 
da mesma estrada entrJ a cidade de Alagoinhas 
e a povoação do Timbó, e garantia de juros 
de 6 "/o ao nnno até ao maximo capital de 
3. 000: 000$000. . . . . . . . . . . . . . . . . • 527 

8926.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de ,\lll·il do 
1883.- Aceita a ucsistencia feita pelo Enge~ 
nheiro Luiz Monteiro Caminhoá em favor do 
Conde do Barrai, de seus di1·eitos á concessão 
constante dos Decrotns ns. 8451 e 85G8, de 11 
de Março e 10 de Junho de 1882 ....... . 544 

8927.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Abril 
de 1883.- Approva as plantas, orçamento e 
contratos de forn•Jcimento de canna, apresen
tados pela Companhia N orth Brasilian Sttgar 
'Factories, limited, para a construcção de um 
engenho central em S. Lourenço da Malta, mu· 
nicipio do Recife, Província de Pernambuco. • 545 

:D(. 8928.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Abril 
de 1883.- Approva as plantas, proces;;os, orça~ 
menta e contratos para fornecimento de canna, 
apresentados pela Companhia N orth Brasilian 
Sugar Fac.'ories, limited, para construcção, 
uso e gozo de um engenho central no muni-
cipio de Ceará~mirim, na ~o Rio ,.. 

8929 .Gra:~R~~~~~~~~-· . , ~; \fJ"ÚJii;7 ~'-~4" 
1883.- Approva. as p\nt~~.. esenhos, proc~~o~'.f · .. 

. /1'_,' ~ 
* ~ \~ 

' _o:.'s .,... J 
~l>r:, ·,~.'.[lOS :;/ 

- ..-

N. 

··~. .. .. _ __.-·· 



12 INDICE DOS ACTOS 

e orçamento, na impot·t.a.ncia de 260:123$030, 
bem como os contratos ue fornecimento de 
canna, apresentados pela Companhia engenho 
centt·al Aracaty. . . . . • . . . • . . •.•.• 

N. 8930.- AGRICULTURI\.- Decreto de 7 de Abril 
de 1883.- Approva as plantas, desenho~, pro
cessos e orçamento, apresent.a.dos pela Compa
nhia engenho central de Braeuhy, e concede-lhe 
tres mezes para a apresentação dos contratos de 
fornecimento de canna ....•.......•• 

N. 8931.- AGRICULTURI\.- Dect·eto de 7 de Abril 
de 1883.- R!!duz a meio real o preço de 
dous reaes pot• braça quadrada (4m',84) das 
terra~ devolutas existentes na área da con
cessão a que se refere o Decreto n. 5152 de 27 
de Novembro de 1872. . . . . . . . . . . ... 

N. 8932.- FAZENDA.- Decreto de 14 de Abril de 
1883.- Approva, com modificações, as a.lte
raçõe.q competentemente feitas nos estatut.os 
da Sociedade anonyma- Perseverança Brazi-
leira ......................• 

N. 8933.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Abril 
de 1883.- Renova a concessão feita por De
creto n. 7047 de 18 de Outubro de 1878 para. a 
lavra das min'ls ele carvão de pedra do Can
diota., na PrJ\'Íncia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. ...................•• 

N. 8934.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Abril 
de 1883.- Modifica o art. 17 do Regulamento 
provisorio approvado '()Or Decreto n. 8775 de 
25 de Novembro de 1882, para execução da Lei 
n. 2639 de 22 de Setembro de 1875. . . . . . . 

N. 8935.- AGRICULTURA.- Decreto d~ 21 de Abril 
de 1883.- Approva o Hegulamento para con
cessão e collocação de linhas telephonicas ... 

N. 8936.- JUSTIÇA.- Decreto de 21 de Abril de 1883. 
- Altera a organização do 16• corpo de ca
vallaria da Guarda Nacional das comarcas do 
Rio dos Sinos e Maquiné, na Província do Rio 
Grande do Sul, e crôa um esquadrão avulso 
nas mesmas comarcas. • . . . . • • . . . • • • 

N. 8937.- AGHICULTURA.- Decreto de 21 de Abril 
de 1883.- Declara de utilidade publica a. des
apropriação dos terrenos e predios da rua. 
do Evaristo da Veiga ns. 16 a 32 e 38 a. 
48 inclusive, os quaes são necessarios para. 

~elld~~o~g.a~~n~. ~a. ~u~. ~e. ~u~z. d~ • v_a~c~n: 
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546 

547 

547 

548 

562 

567 

568 

573 

574 
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N. 8938.-MARINHA.- Decreto do 30 de Abril de 
1883.- Autoriza o credito supplementar de 
15\J: 118$803 para as despezas do Ministerio 
da Marinlw, pela vet·ba - Munições navae» -
do excrcicio de 1882-1883. . . . . . . • . . . . 576 

N. 8939.- AGRICULTURA.- Decreto ue 5 de Maio 
de 1883.- Concede a Companhia Brasil Gi'cat 
S n!th~rn Railway, limitcd, autorização para 
funccionar no Impcrio. . . . . . . . . . . . . 5i6 

N. 8940.- AGRICULTURA.- Decreto de 5 de Maio 
de 1883.- Proroga o prazo •lo privilegio con
cedido a João Lourenço de Seixas para fabricar 
manteiga segundo o melhoramento tle sua in-
venção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G04 

N. 8941.- AGRICULTURA.- Decreto de 5 do Maio 
de 1833.- Reune em um só acto as concessões 
feita;; a Eduardo Klingelhoefer, Dr. De 'Vitt 
Clinton Van Tuyl e seu associado AugufltO 
Mitchel Greenleaf e Antonio Taaffe para la
vrarem e explorarem minas na Provincia do 
Paraná. . . . . • . . • • • . . . . . . . . . • • 604 

N. 8942.-AGRICULTURA.-Decreto de 5 de Maio 
de 1883.-Appt·ova os estudoB definitivos e or
çamento da e;;trada de fet·t·o de Quarahim a 
Itaquy, na Provincia do Rio Grande do Sul, 
o fixa o maximo capital gamntido para a con-
strucção da mesma e:;trada em G. 000: 000.~000. 605 

N. 8943.- MARINHA.- Decreto de 12 de Maio de 
1883.- Manda observar o llggularnr'nto intl)r
nacional de signaes para prevenir ~tbalroa-
mentos entre navios no alto mar. . . . . . . . 6DG 

N. 8943 A.- AGRICULTURA.- Decreto de 12 de Maio 
de 1~8~.- Approva o contt•ato celebrado com 
Tobias Lauriano Fig·ueira de l\lello e Ricardo 
Lange, para a construcção, uso o gozo das obras 
de melhoramento do porto da Fortaleza, na 
Provincia do GJarã. . . . . . • . . . . . . . . 613 

N. 8944.- FAZENDA.- Decreto de 15 de Maio do 
1883.- Substitue os art~. 550 e 578 <h Tarifa 
das Alündegas. na parte relativa à qualificação 
dos tecidos de lã singelos e dobrados. . . . . . 618 

N. 8945.- IMPERIO.- Decreto de 17 de Maio de 1883. 
-Orça a receita e fixa a desp~za da I Lima. Ca-
mara Municipal para o exercicio de 1883. . . . 619 

N. 8946.- FAZENDA.- Decreto de 
188~.- Da novo Rega . tlfi:t_lGifi-/f~l) 
do Imposto do sello. t:Q\ "O . •.•. - ~ ~ {)( (}~ ~ 

"( ,/;_ ', 

~ 
--? 
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N. 8947.- AGRICULTURA.- Dacretó de 19 de Maio 
dCl 188:3.- Ap[Jrova o re(\nlarnonto p~<ra a fisca-
lisaçi'io <ias ernprez·ts de vi::lç:Io forrea. . . . . • 657 

N. 8J48.- IMPERIO.- Decret') de 3 de Junho do 1883. 
-Convoca a nova As><lrnblóa Geral. . . . . . • 677 

N .§._8949.- FAZENDA.- Doere to de9 de .Tunho de 1883. 
- Proroga por mais vinte annos ·o prazo con
cedido a1 En,ql.:sh Banlt of Rio ele Janeiro, 
limiterl, para funccionat· no lmp8rio. . . . . . 677 

N. 8950.- IMPEtuO.- Dccl'eto de \) do Junho <lo 1883. 
- Decbra ns condiçõog com que os diplomas 
de Phat·nmce!ltico conferidos pela Escola de 
Pharmacia de Ouro Prlltü, habilitam par:1 o 
exercício da raspoctiva profi~sã;> e:n todo o lm-
perio. . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . 678 

N. 8951.- AGRICULTURA.- Decreto do 9 de Junho 
de 188:3.- 1\utoriza a rescisão do contrato ce
lebrado com n emp1'·8Za do na,·ogação entre o 
porto do ltio do .Janeiro o o de Ilalifax, no 
Canad:i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 

N. 8052.- ,\GRlCULTUIU.- Decreto do \) de .Tnnho 
de 188:3.- Conc:'do permi;;são a <;omes Freire 
de Andrade Tavares para 1 wrar jazidas aurí-
feras m Província de Mina,; G~raes . , . . . . 679 

N. 8953.- AGRICULTURA.- Dceroto do Q de Junho 
de 1883.- Pro roga o pt·azo cone c lirlo p:tra a 
conclusão das obras do olevadot· do morro de 
Paula Matt'Js . . . . . . . . . . . . . . . . . • 683 

N. 8954.- AGRICULTURA.- Decreto da \J de .Junho 
de 1883.- Approva os planos o crçamentos dos 
engenho-, centr~eH dos municípios de 1\lec 'jana, 
no Ceara, de S . .Josó de i\Iipil;ú. no Rio Grande 
do Norte, de ~orinhaflm, Pau d'Alho o lpojuca, 
em Pernamlmco, de Camaragibe, nas Alagô::~s, 
e de l\laroim, em Sergipe; e fixa os pra1.os em 
que de\'em ser começadas o conclui<bs as quinze 
fabrica" de quo o concessionaria a :-t o•·th Bra-
silian Sugar Factr.ries Cou!pany, limitccl. . • 684 

N. 8955.- AGRICULTURA.- Ihcr~to de 1G ,Je Junho 
de 1883.- Approva a transíerencia feita pela 
Companhia de navegação Espírito Santo e 
Campos á Companhia. Espirito Santo e Cara
vellas, dos direitos e obrigaçõ~s const'lntes do 
c:mtrato approv•do p~lo Decreto n. 8539 dCl i3 
de Maio de 1882. . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

N. 8956.- AGRICULTURA.- Decreto de iô de Junho 
de 1883.- R'leva a Companhia Nacional de 
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navegação a vapor da multa de 1:000$. pelo 
excesso de um dia na via,:tem do paquete Ra
pido, realizada na linha fluvial da Provincia de 
Mato Grosso em Dezembro proximo passado .. 

N. 8957.- AGRICULTURA.-lhcrrto de 16 de Junho 
de 1883.- C::>ncede permissão a Antonio José 
dos Santos e Antonio do Paula Santos para la
vrarem mineraes na Provincia de Min::ts Geraes. 

N. 8958.- AGRICULTURA.- Deeret() de 16 de Junho 
de 1883.- Resolve duvidas sobre a t:'lmpetencia 
do Governo na approvação de ec,b.tutos d1s com
panhhs anonymns, drpois de promulgada a Lei 
n. 3150 de 4 de Novembro de H!S2. . ..... 

N. 8959.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Junho 
de 1883.- Appróva os estudos definitivos para. 
a construcção da estrada de fert·o do C::>rcovado. 

N. 8960.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 de Junho 
de 1883.- Proroga por mais tres mezes os 
prazos marcados para organização das com· 
panhias a que se referem os Dec1·eto.~ ns. 7585, 
771fi, 782D c 8404, de 3 de .Janeiro, i:'; <lo Maio, 
21 de Sotetnbro de 1:-JSO, •J 11 do Fevereiro 
de 1882 ..... , ............... . 

N. 8961.- AGRICULTURA.- DJcreto de 21 de J11nho 
d~ 1883.- Declara caduca a concessão f)ita 
por Dee;·eto n. 85DO, de 17 de Junho de 1882. 

N. 8962.- AGRICULTUl{A.- llocreto ele 21 de Junho 
de 1883.- Hescinde o contrato cel0bra:lo com 
Christovão Retberg, pa1·a o serviço da nave
gação a vapor do rio Jequitinhonha ...•... 

N. 8963.- AGRICULTURA.- DGcrcto de 21 do .Junho 
de 1883.- Heleva a Companhia Nacionnl de 
navegação a vapor çla multa de 4:000:), que 
lho foi imposta pela d.3mora da viagem redonda, 
feita pelo par1uete fntado llfontevidc'> sahido 
do porto do mesmo nom'l para Mato Grosso em 
14 de Agosto do anuo proxirno fin,Jo, d'oatle ro~ 
gressou a 27 de Setembro do mesmo anno ... 

N. 8964.- AnRlCULTTJRA.- Decr'to de 21 d' .Junho 
de 18S3.- Considera j ustilicado o excesso ha
vido no> prazos marcados para a conclusão das 
viagens feitas pelos paquetes C~lderon e C a
nova, em Junho do~· ... 

N. 8965.- AC:RICULTUR;t-?~~Qtlif~Mdp J . o 
de 18S33.- Aut fíz~"The NortfL 'IiHaiJ~.--~ 
Sugar Factorie Company, limited, a 'l'~· 
iconar no Impe . * ......... ~ 

" 
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N. 8966.- AGRICULTURA.- Decreto de 21 -1~ Junho 
de 1883.- A pprova a modificação das obras do 
prolongamento do 4o districto da Companhia 
Rio de Janeiro City Improvements. • • • . • 699 

N. 8967.- AGRICULTURA.-Decrcto de 30 de Junho 
de 1883.- Proroga o prazo concedido a José 
Joaquim de Oliveira Reis e outro para explo-
rarem carvão de pedra o outros mineraes na 
Provincia do Rio do Janeiro. . . . • • . . . • • 699 

N. 8968.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Junho 
de 1883. '- Concede á N orthern Assurance 
Company permissão para abrir agencias em 
diversas provincias do Imperio. • . • • • • • • 700 
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1883 

DECRETO N. 8830- DE 5 DE J.\:-::ElJl') DE 183:.: 

Allora a clausula !J un Dccreln n. ~\;;:~G de D do ~lain '"' IS·:~. 

Attendon:lo ao que Me retJuercu Ayres Pompeu Carvalh~• 
<lo Souz<l, Hei pot• bem Alt"mr a cl~11sul:t f a. do Doc·r '!·" 
n. 8536 de B de Maio do 18'2. no sentido de limitar a :i1·a.1. 
concedid:~ pelo mesmo decreto para exrloraçi'i•• de/minas <.1<)/ 
ouro e outros minet'aP-s na comarca de S. Lni7. de C.tCOI'ü." .. 
Provincia. de Mato Grosso, a qual fica!'ã limitaua ao pcl'imnlr:• 
formado pelas aguas dos rios Guaporó, Barbados, Aguapchy e 
Jaurú. 

Lourenço Cavalcanti de Albuqucrqne, do Meu Con~cllfe. 
Ministro e Secretario do EsLtdo dos Negocio3 Estrangci:-os;,, 
interino dos da Agricultura, Commercio e Ob\.1s Publiea:~. 
assim o tenha entendido e faça exectllat·. Palacin do Rio.cl · 
.Janeiro em 5 de Janeiro de 18~3. G:!o da Indcpendencia o tln 
Imperio. 

Lou1·enço 
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DECRETO N. 8831- DE 5 DE JANEIUO DE i883 

Concedo pormissão á Rio Grande do Sul R rilway Company, limite~, para func
ciouar no lmporio. 

Attendendo ao qne M11 requereu a Rio Grunde do Sul Rail
tcay Company, limitetl, devidamente representada, e de 
cenforrnidade com a Minha lmm diat[l. Rr.-:olução de :10 de 
Dezembro ultimo, tomada s:.bre pa1•ecer da Secção dos Nego
dos do lmpe.-io do Conselho de Es1ado, exal'ado em Consulta 
de 4 de Novembro do an:;o findo, Hei por bem Concerler-lhe 
permi"sào para fuuccion:w no Imperin. com as clausulas que 
com r·sle baixam, as -i;,:-nadas por Lou ·onço Cavalcanti de Al
buquer 1ue, do l\1 ·n Col!~ellw, Minist1'o e Seerdario d·1 Es~ 
tado dos Negocios l~str.tn!·"il·os e iilterino dos Ja A~r:.cultura, 
Comme:·cio e Ob1·;.s Pultlicns, flUe a-sím o te,ha ente11dido e 
fa.ça e~ecutar. Palncio do Rio d:1 Janeiro em 5 dr) Janeiro de 
1883, 62° da Indopendencia e do lmperio. 

Com a t•ubrica rb Sua l\bgcstado o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuqtlerque. 

Clausulas a que !õôe r•ef'ere o Decreto n. 8831. 
desta data 

I 

A companhin é obrig-:•da a ter r'presentante Do lmrerio com 
plenos p:J ;e1·es p tra trlltat· e defini ti v" mente resolvet• as ques
tões que se suscitarem, quer cam o Governo, quer com os 
particulares. 

Il 

Todos os actos que praticar Do lmperio firm·ão sui•1itos ás 
respe ti v as lei~ e regulalHento", ã j11rislicção d' seus Trihunaes 
judiciat·ios ou a·lmini:;tr::,livos, s m q11e em tempo al.;-um possa 
a referiJa companhi~ reclamar qualquer excepçào fund,tda em 
seus estatutos. 

IIl 

As alterações f·itas em s~us estatutos serão communica.das 
ao Gov ·rno lmpe:ial, sllb \'e na de multa de 200$ a 2:000$, e 
de lhe ser C:JSsada "sta concc-são. 

Pala cio do Rio d, Janeiro em 5 de Janeiro de i883.- Lou
renço Cal)alc~Znti de A~buquerque. 
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F.u Carlos João Kunhar.lt, traductor publico e interprete 
commer.~ial jnr.tmen tado da praç 1 do Rio do Janoit·o. 

Certifico que me foi apresentado o Memorandum de asso
ciação e ostat11tos da The Rio Grande do Sul (Braztl) Rail
way Company, limited, impressos em in~·lez, os quaes a 
pedido da pa1·t1 traduzi littet•almonto l'ara o idioma na
cional o diz o seguinte, a sabor: 

TRADUCÇÃO 

MEMORANDUM DF. ASBOCIAÇ:Í.O E EST.\TUTOS D.l. «RIO GRANDE 

DO SUL (BI\AZlL) RAII.WAY CO)II'ANY. LIMII'ED, >> COMPANIIIA DE 

ESTRADAS DE FERRO DO RIO GIUNDE DO SUl, (BRAZII,) INCOR

PORADA DF. CONFORMID.\DE CO)! AS I,lWl D.\S CO~Il'ANIIIAS DE 

1862 A 1880, EM 17 DI<: JU:"'IIO DE 1881. 

N. 15.5::l7 c ...... N. L. 13.021 

Certificado de incorporação cb Rio Grande elo Sal (Bra::il)· 
Rail,ay Company, tirni!erl. 

Pelo presente certifico qnc a Rio Gm.wle do Slf.l (Brazil)· 
Rail•oay Company. lirnited, é h0jo ineot·pot·ada, do conformi
dade com aR leis das comptnhias de 18()2 a Hl80, o que esta· 
companhia é de ca; itallimit[\do. 

PassadJ o assign ·<lo por mim em Londres, aos 17 dias do 
Junho de 1881.- 1-V. H. Consins, H.ogistt·ador das com
panhias de c~pital associado. 

Imposto ;E 50 s 18. 

JIIEMORANDUM DE A!lSOC!AÇÃO D.\ « THE RIO GTIANDE DO SUL ( BR.\• 

ZlL)' RAILWAY CO~IP.\NY, LIMITED 

i. O nome da companhia o The Rio Grande do Sul (Brazil) 
Railwo.y Company, limited. 

2. O escriptorio rogistt•.:do da companhia será em Londres. 
3. Os fins pDra os quaes a companhia so estabelece são: 
(1) A constr'ucção, custeio c oxploração de uma ou mais 

estt·ad :s de ferro de C<~CC<[UY a TJrnguayana e ou de Bagé a 
Cacequy, na Província de S. Pedro do Rio GrandCl do S•Il, 
no lmperio do B!'aúl; e todas e quacsquer modificações 
dessas obras c todas as mais ostt·adas ou outras obras que pos
sam ser autorizadas por qualqu !I' contr;Lto ou concessão ou 
decreta dos Governos Imperial ou Provincial do Brazil, au
torizando a construcção de qualquer e•trada do ferro ou de 
qua·•squer est1•adas dn ferro ou obras publicas no dito Imperio 
e para desenvolver o tt·afego ou as operaçõ Js das mesmas ou 
em connexão com ell::ts. 

(2) A acquisição, nos termos que forem considerados conve-
nientes, do contrato ou concessão · e ferro ou 
estradas de ferro, ou de qualquG ~\"T1'f~a ,,con-

~~ D4 C4;~f.'· 
~ 

1"' 
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cessões de estradas de fet•ro ou de obt•as publicas no Imperio 
do Brazil, quo a companhi:1. resolver adquirir, e lambem a 
compra ou acquisição, por qua.lqucr outra fónna, de quaesquer 
estradas de ferro ou outras obras no Bt·azil que na época decsa 
compr.1 ou ac'lui;;ição se achem inteira ou parcialmente con
struiths. 

(:l) A construcção, estabelecimento, cu~teio e exploração, 
ou a construcção, est ~belccirncnt,'), custeio on <'Xploração ele 
quacsquer estr;ldas, linhas do tnlegrapho, rlóc:1s, c:ies, ar
mazcns, telegraphos, Prlificios. on ne;wcios do nave~ação ou 
mineração, ou outra' opem<;ões, autoi·izadas ou exigidas por 
quah1uer dessas conces~ões, corno acim:~ dito, on os quo 
forem considerados vantajoso~ ou conveniente< <•sla.bG!ecer ou 
explorar em <'onnex:to com o <tne as"im fór autorizado ou exi
gido e em get·.~l para fazer todo:; os actos e cousas, cuja exe
cução esteja dentro <lo intento on forr•m considc1·adas calcu
ladas para desenvolve1·em as v:ontagcns de qualljlter dossas 
concessão ou concr;ssões. 

(4) A formação de uma sO<.'iedado anonyma no di to Imperio e 
a troca do todas ou 'luaes'!UCI' tias ac,;ões da companhia por 
acções dessa socicdarln ano1tyma 'lnando constituiria, e a trans
ferencia para ess:~o i'Oei··<l:ule de toda ou qual<JliCr propriedade, 
bens, direitos. divi<l.:Js e o'>I·iga<;õe' da companhi~ e fazet• tudo 
quanto poss:t ser I'On3i<lcra<lo nccessario e conveniente para 
estabelecer p<tra a comp:mhia um domicilio lmtzilniro. 

(5) O f1·etarnento, compr;t o empr ·go de ntvios em con
noxão com qualquer estra<h do ferro da companhia. 

(6) A compra e a acr1uisição de quaeS<JU':r terra,, edificios, 
utensílios, material rorlantiJ "onlra propri,.da,h, quer no lm
perio do Brazil, quet• no Reino Lnido, ou em qualquer outra 
parte, que pos';a s3r julgado util para, ou con,Juc wte ::10 al
cance de quaes'lum· dos fins da comp.tnhia. 

(7) Levar passageii'OS, mercadorias, fazewh.• c elfeitos, nas 
>tradas de ferro, ou nos navio~ da compauhi:t. receber e impor 
eagens, taxas o onus, e em gci·al fazer os negocios de trnns
orte de mercadorias e o> de uma companhia d:J estrada de 

ferro e de uma companhia du tclegt•apho em todos os r.tmos 
de taes negocios. 

(8) Adquirir, manter, dispor do, ou emiltir ob:·igações de 
qualquer n<tureza, de qualrlu"r governo, nmnicipnlidade ou 
autoridade e levantar emprestimos pela emissão de quaesquer 
hypothecas, obrigações preferonci:tes ou capital de prefe
rencia, títulos ou obrigações da companhia, ou por quaesquer 
-outros meios, e sobre as garantias 'lue a cornpaahia. em qual
quer occasião determinar. 

t9) Comprar, on por outra fórmn a:lquirir n pmse, ou qual
quer interesse de qualquer negocio, de natureza ou caracter 
semelhante a qualquer dos negocios r1ue a companhia. em 
qu1lquer época f,jr autorizad:1. a fazer. 

(10) Fazer e levar a ell'eito arranjos relativos á união d') in
teresses ou fusão, quer total, quer parcialmente, com quaes
~uer outras companhias, corporações ou pessoas. 
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(H) Fazer e levar a effeito quaesquer contrato:; de tra· 
balhos ou de trafego, com qualquer governo, municipalidade, 
autoridades, companhia ou pessots. 

(12) Arrendar, hypothecar, permutar, yonder, ceder ou por 
outt·a fürma negociar o dispot• de 'luae;;quer terras, con
cessões, e-;tradas de fert•o ou outras obras, partes de interesses, 
direitos ou outra propried:.tde adquirida pela companhia, ou 
quaes<luer partes ou interesses nas mesmas. 

(13) Fazer quaesquer outras cousas incidentes ou condu
centos a obtenção dos fins supra. 

4. A rosponsabili<bde dos accionistas é limitada. 
5. O capital nominal da companhia ó de dons milhões e 

quinhentas mil libras, divididas em cento e vinte e cinco mil 
acções de vinte libras cada uma. 

No caso da companhia augmentar o seu capital pela emissão 
de novas acçõos, ess:ts acçõcs po.[prão s:)r emittid:ts sob 
quaesquer condições quanto á prcfcrcncia, ou por outra fórma 
qne fór determinada pela assembléa que sanecionar o au
gmento. 

Nós, as divers'ls pe~<soas cujos nomes e endereços estão 
assignados, desejamos constituii·-nos em comp:mhia, de con
lol'midade com est) .~I emorandwn <I e associação, e nós respe
ctiv:imente concordamos em tomar o numero do acções do 
capital da companhia declara·lo em Íl'()nte aos nossos res
pectivos nomes: 

Nomes, cntlc:oço~ c qnalillaJo..; tios sabirdptJrc.:; 

James Pattle Betd!e- l\L Gener d R. Engrs, 

Numero <le aeçõcs 
tomado por c•da 
suiJsrriptor 

6, Qucen's G.tte Ga!'dens, Sou L h Kensington. 75 
Arthur Ab1•aham Ft•azer - 10, Craven Jlill, 

Hyde Park. Cm·retor de productos coloni tes. 38 
Thor.ms Barton Hyg,on-:!5, Guntet•ston~ Road, 

vVest Kensington. C:tpit:<lista, sem nccupação 25 
James Caird - 8, Queen's Ga:e Gardens, South 

Kensinglon, C. B........................ 25 
Alfrec\ de Morm.y - Col d'Arbres, Oxon. Agri-

cultor.................................... 87 
Charles Neate- 4, Victol'ia Street \Vestminstor 

Abbey S. W. Engenheiro civil. . . . . . . . . . . . 13 
William Warner Hyde- 141, \Vostbourne 

Terrace Hyde Park, \V. Negociante........ 12 
Datado no dia 17 de Junho de 1881. 
Testemunh 1 d:Js assignatn!'as dos snpra nom0ados Jamcs 

Pattle Beadle, Arthur Abrah:tm Frazel', James Caird. Charles 
Neate e William \Varnet· Hyd: -C. J. Stewart, escrevente 
dos Srs. Johnsons, Upton, Budd & Atkey, 20 Austin Friars. -
solícitadores. 

Testemunha da> assignaturas dos ditos Thomas Barton 
Hygson e Alfred de Mornay-(assignado) E. W. Clarke, Escre
vente dos ditos Srs. Johnsons, Upton, Budd & Atkey. 
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Estatutos da « The Rio Gr:mde do Sul ( Brazil ) 
Railway Company limited » 

INTRODUCÇ;\.o 

O principal objecto para o qual a comp:mhia foi incorporada 
é propor-se par~ co~str.tir, e construi!· e explorar ~~as g~ 
fer~<>.A.~- Cacequy a Uruguay_an~ e f~ Ba;é a Caç~quy, na 
Provmcta. de S. P~Ji:õdo R10 Gran ,e do Sul, no lmperw do 
Brazil, consistindo em duas estradas de ferro: 

(1) De Cacequy a Uruguayana (em p~olongamento da linha 
actualmentl em via de construcç:i.o, de Porto Ahgt·e a Ca
cequy), tendo uma extensão approximada de 262 kilometros. 

(2) De Bagé, ponto termi.nal da linha ji contratada do Rio 
Grande á 1uella cid tde, a Cace•1uy, e tendo uma extensão 
approximada de 210.505 kilomett·os. 

Do capital autorizado da compnnhia não se pretende emittir 
desde ja acções em valor superior a i:. 5.500, salvo si, ou a 
menos que a proposta d.t com,,anhia para uma ou am'ns as 
linhas 'de estrada de ferro supra mencionadas, tenha sido acúta 
e o contrato ou conc~ssão da mesma adjudicaria a companh:a. 

As sommas rec0.bidas da emissão desse capital ~et·ão appli
cadas ao pagam~nto do deposito que tem de ser fe:to ao G JVerno 
Imperial do Brazil, ao apt·esentar-se a proposta para o 
contrato e ao Fero contrJ.to acljudicalo i companhia, como 
dinhúro em canção e prtra satisfazer as despezas legaes em 
qu·J se incorrer em relaçfío i incorpora\ãO da companhia e 
para os outros fins da comp •nhia. 

Não se emittira mais pa1·te alguma do capital autorizado da 
companhia, oalvo si, ou quando a concessão para ambas, ou 
para uma das linhas supra mencionadas, fót· adjudicada á com
panhia e a época e o modo pelo q·t~l o t·esto desse c•pital auto
rizado deve ser emittido ficara à disc1·ição dos dit·ectores. 

Fica entendido que na importanria de capital que fur defini
tivamente fixada, de ac~ôrdo com o Governo Imperial Jo Brazil 
e sobre o qual e>'se Governo concederá a g rantia de jaro 
de 7 •/o, Ret•a incluiria uma quota para a organização da com
panhia e outt•as de~pezns p1·eliminares. 

Como uma parte da importancia assim applicarla para a 
org.•nÜ>;:~ção da comp lllhia e outraq Jespezas preliminares e 
como remuneração pelo risco e pelo trab,.lho emprehendido 
pelos a~cionistas da companhia qne tomam a si a pt·imeira 
emissão de~ 5.500, parl" do ca··ital da. companhia, e pelos seus 
serviços agindo como commi são provisoria, se1·-lhes-hão attri
buidos, em acções da comp·mhia, com lodo o capital realizado 
e sem responsabilidade alguma relativ:tm ·nte as mesmas, 
as acções :tbaixo mencionadas, a maior d:J.s a~ções que elles 
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respectivamente possuem e que perfazem a dita somma de 
;[ 5.500, isto é : 

Si o Governo Imp1r·ial do llrazil der á companhia a con
cessão para ambas ag linhag de e>traJ;t dn ferro supra men
cionadas, re··eberão acçõe. no valor nominal de ;E 16.500; 
por·érn si o dito Governo der á companhia a concrssão sómente 
para uma das dit >s linha-; de estrada de forro, então rece~erão 
a!'ções no valor nominal de .t 11.000 e es~as acções emittidas 
e distribuídas polu companhia a e entro o~ses aP.cionistas da 
companhia rateiad;1.mente e em propor.;ão das ac<;ões d.J. com
panhia tomadas pnr e:l•JS, e for.uando ao toclo a supra m·~ncionada 
~:~ornma de .t 5.500 ; e todos os convenientes contratos para 
tornar· elfeeti vos •lRtes arranjo3 serão assignados e r·egistrados 
de fór·ma a sati .fazer toJos os requisitos leg-acs r·elativos a taes 
actos. 

Fica, portanto, com•encionado o seguinte: 
i. Nenhuma das estipulações contic! ts na Taboa A appensa:á. 
lei da- COillpanhias, 1862 • excepto tanto quanto des'les 

regulamentos estiverem ius:Jrtos nestes estatutos, terão 
applicaçào a esta companhi1. 

CLAUSULA DE INnmP!lET.\Ç:\:0) 

2. Na coustrucção desta clausnla de interpretação o destes 
esta tu tos • m g-eral, salvo quan•lo ~eja in com •ative! com o con
texto, o singular· incluir·:i o plural, e o masculino o feminino 
e vico-vRrsa, e as palavras inter·pretatlas por <·ata chusula ter·ão, 
salvo quando não concor·do COill o contexto, as siguificações 
aqui out segu'da indicadas, a saber: 

A co·npanhia.- A companhia ostabr.lecida de conformidade 
com o Meruot·andnm do associação a 'lue estes estatutos estão 
ann ·xos. 

1\lomorandum de associação.- O Mllmnt·andum de associ.tção 
a '-lue estes es~atut.os Pstão anne-:s:os. . 

O Roi no Unido.-0 Reino Unido d t Grã· Bretanha e Irlanda.. 
B••azil.- O Imper·i:> do Ur·azil. 
Capital. - O r>apitaL nominal da companhia na occasião, 

quer• cCJnsista sómente do cn.:•:tal primitivo mencionado no 
Memorandum de as ;ocia.;ã:i, quer des o c.lpil:•l com qualquer 
accre cimo on accrescimos, que1· suje: to. quer não, a qu ·lquer 
rodncç:io do capit·l pri:nitiv:J ou ele <[ltal•pw• capital addicional. 

Acçõo ;. - As ac•;õe< em quo o capital so a··ha di vi•fi,lo ou em 
que fór diví.lido, ou, co uo o otigir o contexto, os interesses 
nos havor·"s da companhia, correspondentes a essa~ a('ções ; 
a palavra acções seri int ·rpr·etarla corno inclninio c:tpitaes. 

Accionistas.- Os ccionistas da companhia na occasiiio. 
Assemllltias geraes. - As'lembléas gil:'aes quer ordinarias 

quer "XLraordinarias rios accionistas, l"galmente convocadas e 
reunidas de conformidade com os regulamentos na occasião, 
da compan.da. 
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Pess.oas. - Tanto corporações como indivíduos. 
Directm·es, - Os directores na occasião da companhi:J. . 
. Reuniões da directoria. - As reuniões dos directores. rea

lizadas de conformidade com os regulamentos n 1 occasião em 
vjgor, concernentes ás reuniões da directoria, c ás quaes 
nunca meno' ela um cponon do directores deverá estar pre
sente. 

·Deliberação especial.- Uma deliberação especial como define 
à « lni das companhias, 1862. » 

Sello commum. -O sello commttm, na occasião, da com
p:tnhia . 

.• Secretario. -O secretario, na occasião, da companhia. 
Fiscaes. - Os fiscaes, na occasião, da companhl!l.. 
Escriptorio dn. companhia. -O escriptorio registrado, na 

occasião, da companhia. 
Mez - Mer. dn calendario. 

· Registt•o de accionistas. - O registro dos aecionistas que 
r]()A'e sel' esl'ripturado tl! accurdo com a « lei das companhias, 
-!t562. » 

L•Jis. - « As leis rlas cornpanhbs, HlG2 ;t 1880 )>e as outras 
leis (si as houverem) na ocea~ião em vigor, :í.s disposições das 
'luaes a companhia s•J achar na occasião sujeita. 

3. Si em qualc1uer cipo.·a houver alguma duvida ou questão 
!]Uanto á int~rpret·1ção ou elfeitos do Jl[ emorandum de asso
ciação ou dos regulamentos da CO!ll(lanhia relativamente ao 
alcance dos fins da companhia, ou dos poderes das ass()mbleas 
gerars, ou do!> po leres dos diriJctorcs, será dada c adoptada 
nma interpretaç:'io tal que possa incluir nos fins da companhia 
e, pôr ao alcanco dos po.leres da assemblóa geral ou da dirccto
ria o assumpto em coutt•ovc1rsia, 

CO~IJ:ÇO DE OPEP..\ÇÕE'l 

4. As operações da companhia podem ser encetadas logo 
'JUe os directores o julguem conveniente, não obstante não 
"e achar subscripto todo o capital, e ter sido emittida ou distL·i
buida sómente parte das acções e embora sómente parte do 
cJpital tenhn. sido realizado. 

E~IIB>:\0 DE ACÇÕES 

5. Nas condiçõeg acima mencionadas podem as acções ser 
offet·eciilas e emittidas ao publico, ou a quaesquer pessoas em 
uma só emissão ou em emissões successiva~, sujeitas a quaes
quer condições, quando as hajam, quanto á sua aceitação, ao 
pagamento de um deposito por conta, ao commisso dess1J de
posito, o, si fàl' julgado conveniente, sob cla~sificações ou 
descripções distinct1s e em geral pela maneira e nos termos 
que os directores em qualr1uer occasião determinarem. 
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6. s~m limita!' a operaçiio tle quo trah o artigo procr>dcmtf), 
quaesquer acções 'lue n:t occasião ficrLrem por emittü·, ou pOl' 
distribuir, ou qun, t8ndo sido tlistribuitlas, tomarem-se por 
qualquer fórma susceptíveis clJ nova distribuiçiio, podem com 
a sancção d~ uma assemblca geral appro·,ando a recommen
dação dos dircctot·cs, s<:r emittidas e di"tribuidas com promio ott 
com desconto ou conn acçõo~ de preferencia, com qualquer di
reito pt•eferencial aos jnros oa dividenclos, e com, on sujeitas a 
quaesquer qualific~ções, condições, distincções, privilegias ou 
desvantagens, incirlent:·s á propt•iedade das mesmas, quando con
trastadas com a. propriedade de quaesquer outr~s acç.ões emit
tidas antes ou depois, ou por outra fót·ma, sob as condiçõ··s c 
nos tet·mos que qualquer asscmbléa geral por uma resolução 
approvando urna rccomrncnt!ação dos dit·cctorcs, autorizar 011 

approvar. 

DISTRIBUIÇ:\0 DE ACÇÕES 

7. Qualquer pessoa C}'lO requisita r q ualqw•r nmnrro do 
acções d'l companhia. e a c1uern esse ou qualquer menor numero 
de acções tiver sitio distribuído, s··rá consitlerado l\ccionista em 
relação :ia acçõcs a elle distribuídas. 

DIREITO AO TITULO DE ACÇÕI':S 

8. Toda a acçiío será intlivisivel. 
Si tliversas pe-soas se achrn·em r"gistradas rorno pos,ui

doras em comrnum do qualquer acção, o certificado dessa 
acção poderá. ser c'ntreguo a qualquer desses JIOHsui:lores em 
commurn por conb de todos ellcs e apenas s~ emittira um 
certifica<lo. 

9. Cada accionista terá direito, modiantr1 o pagamento de um 
shilling, ou de qualquer menor somrn l quo a c:>mpanhia, em 
assembléa geral, possa prescrever, a um certificado passado 
com o sello cornrnum d:t companhia, cspc~ificando a acção ou 
as acções possuídas por olle e a imporbmcia qun se achar 
realizada. 

10. Si esse certificado vier a ostragar-s", ou for perdido, 
poderá. ser renovado, u.cdia.nto o pagamento do um Hhilling, 
ou do menor som ma que a companhia, em assembléa geral, 
possa prescrevnr, e quando so dér o c:~so de perda de um certi
ficado, deverá se apt•esentar prova da pe1•da do certificado ori
ginal, que possa ser julgada sufficiente pelos dir<;ctores e nos 
termos que os directores determinarem. 

DEPOBITOB E CHAMADAS 

H. Quaesquer dinheiros que os directores, ao distribuírem 
quaesquer acções, exigirem que sejam pagos a titulo de depo
sito ou de charnr..da, ou por outra qualquer fórma, em relação a 
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essas acções, constituirão, logo que o nome do accionisla se 
achar inscripto no l'e0 istro como p .ssuid'll' d'lssas acçõe l, uma 
divid.t da companhia pat·a com o contribuinte e dell' cobravel 
p3la companhia, e sGr:i ness:t confl!rmida1 ~ p:tg:J. pelo accionista. 

12. 0.-; directores poderão, em qual]ner occasião, fazer chJ.
madas dos accionistts, em rehç 'io a 'luaes JUet• som mas não 
pagas sobre as tuas acções, como os dit·ectores possam j ulgur 
conveni•)ote, comtunto que sG dê aviso de cada chamada com 
21 di 1s de antec •deocia, pelo menos, e cada accionista pagar.i 
a in•porlaocia das chamadas assirn feitas, as pesson.s, na époc:t 
e nos logar:•s in je:tdo• pelo< di1'e<'tores, e:~j:ts dit:ls pessoas, 
época~ e logares serão indicados no aviso da chamada, que será 
enviado a cada aecionista. 

As chamadas serão considel'[ulas co111o tendo sirlo feitas 
quando a deliberação da dit·ectot·ia, antm·iz:J.ndo esh chamada, 
tiver sido approl'ada. 

Os possuidores em commnm de qmll·tucr act;ã0 se:•ã 1 con
junta e separadamente rcs;lOns:weis pelo pagatoento das 
chamadas relativas a me· ma, e poel •rão, ne<>Sa confo1'ruiela !e, 
ser, quer conjunta, quer separadamQnto, deman lados por esse 
pagamento. 

13. No julg-amento ou sustentação do qunl1ner n.'ção ou de· 
manda intentada pela companhia, p_.ra a cobl·ant;a ele qna.esqner 
dinheiros cujo p1gamonto sej:t exic;i•lo a titulo ele deposito ou 
d 1 cham•1da, será. sutlieiente provar que o nollle Jo :H···i:mista 
clemand,tdo se acha bn<;aclo no regist:·o como possuidor do 
numero do B"ÇÕ 'S com relaç:1o :is qun.es se procura cobrar o 
dinheiro; e na falta de p:tgamento do dinhoit·o do• ido a com
panhia, a titulo de deposito ou de chamada, n• Pp )Caem que 
elle fôr exigido ao accionist:J. p:.H' dle responsavr•l, lhe serão 
debita· los e por elle pagos jut•o, sCJbre r·sse dinheit•o, á razão 
de 5 °/o ao anuo oa á tan mais elevad' 'lu e os directores 
possam eshbelecer, dl3~dc o .lia m:u·cado p'l.·•a os ·u pagamento 
até á·época em q 10 se e'fe~tuar· c pagamento int0g-ral, porém 
sem prej11izo das disposiçóes a {Ui contidas ·1 I'cspeito do com
misso d:\ acção ou das act;õcs a l'Pspeito d:1.s quaes qualquer 
qu:mlia a p•gar a titnlo da cllltJO'ito ou de ch t!llacla, como 
aei<na dito, tiver rle set· pa:a. 

14. A co•npanhi:1. poderá, si os director•s o jnl.!!arcm conve
niente, re ehe: de qual·.1ue~ ar; ·ioni>t:l., que a descj •r pagar 
adianta•la, to1a ou qual:1uer pa:·te da imp•n·tanr·ia p ·r pagar 
por conta. das suas respectiva"> a"ções, !•hrn dls quanti •s já 
então chamadas; e soh~e O:> dinheiro.; a sim pag·os adtantados, 
ou sobre a parte delle>, que em qualqaer época excede~ a 
impO"t:<ncia. das chama la< na occasião feitas. por contrt das 
acçõ.~s a re'peito dao; qtues e·:se a,liantam"nto tive1· sido feito, 
a eon 1anhia p 1rle.·á pagar divid·;ndos ou jnros nela ta-s:a que 
o ac ·ionista que pagar essa inlp)•'t meia adi~nta<la, e os dire
tores ncc:~rd-u·e1n; e e·<cepto si a cornpanhia estiver por ·tccórdo 
em contt•ario irnpc lidil. de o f•zer, elh podc1·á em qualquer 
époea restitnir quaesquer dinheiros que tiverem sido assim 
pa,;os adiantados. 
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TRANSFERENCIA E TRASPASSO DE ACÇÕES 

i5. Os livros de transferencias poderão sm· encerrados du
rante o esp1ço ou espaços de tempo (não excedendo ao todo um 
mez em cada anuo) que os dir •ct 'resjulgarem conveniente, e 
serão ence -rad.1s nos sete dias prcc1dentes :i assemul>a geral 
ordinaria de c:1da anuo. Nenhuma transferencia de a ·ções sr~rá 
feita no registro, sem que esteja devidamente as~ignada, tanto 
pelo transl'e•·ido:· coiuo pelo transferido e o tr.~nsfe1·idlll' ficara 
sendo c 1nsiderado pela companhia como o possuidor dessa 
acção, ató que o nome do tmnsferido seja inseripto 110 registro 
como seu possuidor. 

16. Os directores podem recusar registrar a tra.nsferencia. 
de qualq11er acção, om qualqn·•r dos seguintr·s <"asos : 

(1) Si a transferencia fór feita por um accionista 'lue esteja 
em divida para com a c.omp>~nhia ou contr"t quem a companhia 

.tenha alg·1ma reclamação uão satisfeita. 
(2) Si no c:~so de ser proposta a transf1rencia de alguma 

acção não inteiramente re:dizada, os di1·"ctores entenderem 
que o transferido proposto não ó pessoa abmada. 

(3) Si o t1·ansferido deixat• d'l acquieseer a qual1uer exi
gencia fe'ta do conl'ot·midade com o segnint' m·tigo. 

17. Antes de ap,J1·ovar• ou rogistr.tr qual1 uer instrumAnto de 
transferencia de qu'll:Juer acçiio os directoi'"S poderão, si o 
julgarem conveniente, exigir que o c·~rtifica•lo da acção que se 
propuze1· transfet·ir seja apr·esentarlo e d ·ixado em seu poder 
para s lr examinado ; e podem tambem, no caso de ser proposta 
a transferencia de qnalquer acção mio de todo realizada, exigir 
provas da garantia d,; transferido. 

18. Os testamenteiros ou admini't1•adores d1 um accionista 
fallecido serão as unicas pesso:ts reconhecida~ pela coutpanhia 
como tendo al!!'um diraito a sua acçiio. 

A' companhia não a!fectmi o aviso da existencia de c,Jmpro
misso algum. 

1\ol. Qualqur)r pessoa ,1ue vier a ter direit1 a uma ncr;ão em 
consec1ueucia do fallecimento, falloncia. ou insolvencia de 
qualquer accionista ou em con"equen,ia do casamento de 
qu:tlqu ·r mulher a"'Cionista, OU por qnalrtuer outra fórma que 
não seja por tr nsfer;mcia, póde serre jst1'acla como accionista 
senrlo apresentadas as p:·ovas qu~ na occasião fo;•cm exigidas 
pelos r:lirectore~. 

20. Qualquer pessoa que vi •r a trr direito a uma acção ror 
qualquer out1•a ÍÓI'ma que não s ·ja a de trnnsferenci 1, póde, 
sujeit.a :í approvaç.lo da directoria, obter qu<l em lugar de ser 
ella mesma registrada, alguma pes o:t, que d ·verá 'er por ella 
indicad:t. s~ja regist1·a la cotliO p ssuidora dessa acção. 

21. Obtida a approvaçiio da di r :ctoria, a pessoa assim auto
rizada exercerá o seu direito de opç:io, pa-.sando ao seu aJe
zentado um instrum~nto de trans:·er·cmcia. 

22. Todos os instrumentos de transferencia snriio depositadoll 
na companhia. 
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Poderá cobrar-se uma taxa não excedendo a dous shillings e 
seis dinheiros por cada tr.ansferencia e terá a applicação que 
os directores em qualquer occasião determinarem. 

CO~IMISSO DE ACÇÕES 

23. Si qualquer accionista deix:1r de pa~ar qualquer cha· 
mada no dia marcado para o seu pagamento, 03 dil•ectores 
podem, em qualquer época clcpois uesse facto e durante o tempo 
em que a chamada estiver por pa~·ar, expedit·-lhe um aviso, 
exigindo o pag:tmcnto dessa cham:lda, junt:J.mente com os juros 
e quaesquer despezas que possam ter accrescido em razão 
dessa falta do pagamento. 

24. O aviso indicat·á nm novo dia, no qual, ou antes do qual, 
essa chama:la e torbs os juro~ c as despczas accrcsdda~ em 
razão dessa ftlta de p:tgamr>nto d~vam S·)l" p.~ga.s. 

Indicar:í. lambem o Jogar em qur> o pagamento deverá ser 
feito, sendo o logar assim indicado ou o escriptorio registrado 
da companhia. ou algum outt·o bg.n· no qual as chamadas da 
comp:tnhia sejam mualmentrJ pagas. 

O aviso declnrrmi. tamhem que no caso de falta do pagamento 
na ou ::~ntes da ripoca, e no logar in·liendo a acçiio em relação 
á qual essa. chamad t foi feita, fi., ará sujeita ao commisso. 

25. Si as requisições de qualquer desse'! avisos, como acima 
dito, não forem attendidas, 'lualqu•l:- :J.cçiio em relação á qual 
o aviso tiver sido feito, póde em lJUalqurJr occasião depoi.; disso, 
antes de ter sido realizado o p:1.gamento das chamadas dos juros 
e d~s despezas devidas com relação à mesma, ser declarada 
cahid!!. em commisso por· uma deliberação <los directores. 

26. Qualqrier dinhriro que fôr devido á companhia relativo 
a uma acção que tiver cabido em commisso, eontinuará a set·-lhe 
devido não obstante esse commisso, e pode;·à sor por ella co
brado, com jur·os, do accionist<1 comrnissorio, ou dos sons repre
sentantes. 

27. Os dircctores podem, nessa conformidade, si o julgarem 
conveniente.obrigar ao pagamento em relação ao qual se tiver 
faltado, não obst<mte a acç.ão relativamente :i qual essa falta se 
tiver dado, ter si<lo decbrada cahitb em commisso, sem pre· 
juizo desse commi,so. 

28. OsdirectorrJs podem vender, annullar onp:or outra forma 
dispor de quaesquer acçues que possam ter cahido em commisso 
por falta de pagamento, como acima dito, ou por qual1uer outra 
razão, pela maneira que julgarem apropriada, e os dit·ectores 
podem, á sua absoluta discrição, remittir ou annullar o com
misso de qual'luer ncção ou acções qu" possam ter sido decla. 
rl!'das cah~das em commisso por falta de pagamento, como acima 
d1to, mediante o pagamento de todos os atrazados e dos juros 
devidos, e bem assim de uma quantia estipulada como multa, 
ou em quaegquer outros termos e com outras quaesquer condições 
que os direct'lres possam julgar convenientes. 
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29. Uma dcclanção feita. pelo secrcbrio (flOla forma e ma
neira prcscripta pela lei, para o caso de declaraçõ •s em logar 
de jUl·amontos voluntarios) <jue o primitivo possuidor de qual
quer acção cahida em commisso faltou no p~gamento d~s ~h a
madas pot· conta dessa ~cção e ~fUC o :omr•ts~o da ac~ao tt~ha 
sido declarado em reumfi11 da dtrcctorm, dopots do devido av1so, 
e recibo passado por quaesquer dos dir<•ctores e pelo secr.~tario 
da companhia, do preço on dinhei1·o do compra drssa acção, 
constitni1·ão conjuntamente Ulll bom titulo pa<":t <pml'luer com
prador," clle estará exonora<lo <la respo!Fa~lili<la<l<• de.<jll t<'S<tuor 
chamadas qn·• possam l.er-sc tornado dend·ts anl"I"Wrmnnto :t 
e>sa compra ( Sr\lvo qnaudo pot· outra fórma oxprcss,tmcnte 
convencionado), e o se11 titulo ã acção não ser{t alf·cta·lo por 
qualqnnr irregularidad 1 nos procedimrntos r•fer:mtes a esse 
commisso ou venda. 

CONVERSÃO DE ACÇÕES DI FUXD:J, E CJ:\'SI)I.!D.\Iê:Í.O DE ACÇÕES 

30. Os dit·ectores poc1em, com a sancção dft companhia, pró
viament·~ dada em asseml>léa geral, conve:·tor 'luaesrjuet· acçüos 
com todo o capital realizado, om fundo. 

31. Quando (jiUtcsqur·t· acç<ics til·cr""' -.irlo convo:·t.i<hs en1 
fundo, os diversos possuidore" d"ssc funrlo po<l<·m desrl<l logo 
transferir os seus respectivos inl.eres•es nosso fundo ou 
qualqum· parte d<•sse interess<>, pela mesma fórma o sujeito às 
mesmas regras a que estão sujeitas quacs<[U'~r acçües do capital 
da companhia e sob as qtt~.es ellas podl}m s··r transfol'i<b~. c.n 
tão approúnuulamentc quanto as cin:umstancias o admitLirem. 

3'!. Os divers0s possuidorc~ do fundo terão dirr)ilo a parti
ciparem dos dividendos e lucros da companhift, de ac·côt·do com 
a importancia dos seu•; rcspecti1·os interesses nesse fundo, e esse 
intere-<se, n' proporç:'ío dt sua importancia, c0nfLwirá aos seus 
p"ssuidores rospectivamrmte rm mesmos privilcgios o vantagens 
a respeito da vota<:ão nas asscmhleas da comp:mhia, e para 
outros fins, como teriam conferido acções de igual importancia 
do capital da companhia, porém de fúrm~ tal que nenhum d.osses 
privilegias ou v::mtagrms, exeepto a pn·t.icipação nos dividendos 
e lucros da c 'mpanhia, s·•riio confel'idos pot• qualquer parte 
alíquota de capital consolidado, além dus <fUO lhe seriam con
feridos si ec;;istisse rJm ::~cçües. 

33. Os directores pndrm, com a sancçã0 <la companhitt, pré
viamente dada nm assembléa geral, consolidar ou dividir o seu 
capital em acções d') maior ou menor importancia do que as 
existentes, o essas ~cções serão sujeitas :is mesmas regras 
quanto à transferencia, que as acções primitivas e conferirão 
aos seus possuidores respectivamente os mesmos privilegias e 
vantagens a respeito de votarem nas assembléas da companhia 
e para outros fins que teriam sido conferidos pelas acções pri
mitivas do mesmo valor nominal. 
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AUGMEN'i'O DE CAPITAl, l'l E)HSS:Í.O DE NOVAS ACÇÕE3 

34. A com~anhin póde, em qualquer occasiã1, com o consen
timento de uma assembléa geral, augmentar o capital da com
panhia tanto quanto p·•ssa ser em qu lc1uer occasi:lo assim sanc
cionado, e esse capital augmcntado scra levantado em qual
que.· occasião,,.Por qualquer numero de acçõ~s da importancia 
ou valor, o sob as condiç •es e com ou sem quacsquer privilegias 
especiars, que a assemhlea g-eral sanccionar. 

35. Qualquer capital levantado peb. cre:tção de novas 
acções, seni, clxcepto cotno por outra fórma ordenado pela com
panhia em assemulé:t. g-ornl, con<idc·a,Jo como !'arte do pri
mitivo capital or li na rio em acc;õrl>, e estará sllj 'ito :b m smas 
disposições (mtt!atis mutandi-<) com referencia a SU<t emissão 
e ao pagamento de chama<las, e ao commisso, por falta c!e 
pag:tmento ele chama !as, ou por outra forma como si fosse 
parte dLsse capital primitivo. 

r,ED0CÇ:Í.O DE CAI'ITA!, 

36. A companhia póde em qualq11er occasião, sujeitar ás 
disposições do at·tigo em seguida, por deliberação especial, 
canrellan.lo CJUaeSfJU•'r acções do rnpital, fundo, ou obri:;ações, 
ou por outra fót•ma, nu rednzin :o o valor nominal de cada acção, 
reduzir o ~eu capital à importancia e p ·la fórm:J. que a com
panhia em assembléa geral, ~>m qual>J.uer occasiãél e por deli
beraç<io especial, possa determinar. 

37. S·'nclo dcviclam~nt.e approva•la qualquer deliberação es
pecial para a reducçiio do eapital, os directorrs roqnererão 
ao tribunal I'Ompetente as ot'd'lns quo forem nocessa.rias para 
confirmar ar.,ducção, c podem faz~r toda1 as cous1s quo forem 
aconselhadas como sendo conveni•~ntes ou nece.-sarias, para a 
ob~ençií.o dessas ordens e para pot· outra fórma dar pleno effeito 
a essa delibera.;ão. 

GAUANTES DE ACÇÕ.ES l'AGAVEIS AO PORT.\DOD. 

38. Su,ieito üs disposiçõo« da «lei das eomp:1nhias. 1867 'I> e 
aos regulamentos das comp<tnhias. a companhia póde, com 
relação a quaes'luer acções remid.1s, oa fundo, emitlir, sob o 
seu scllo commum, urn g-arantG declarando que o portador 
do garante tem direito á. acção ou acções ou fundo nelle es
pecificaMo, o póde igualmente emittir cotcpons ou outros 
documentos, para os pa~amen~os do futuros dividendos, sobre 
a acção ou acçõ ·s, ou sobre o fundo incluído nesse garante; e 
si em qualquer época fúr d·•terminado que os garaRtes de 
acções ao portador sejam emittidos, O'l directores terão amplos 
poderes para flzorem quaesquer arranjos necessarios ou con
venientes para hvarem a effeito essa decisão e para obrigar 
a 'comp9.nhia por quàes'luer arranjos assim feitos. 
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HYPOTHECA T.\CITA DA COMPANHIA .\s ACÇÕES 

39. A companhia terá sempre uma hypotheca t H· i ti sobt•e as 
acções de cada acciouista, ou de gt·upos de accionistas con
junto•, para garantir a companhia o p·1gamento ou cumpri
mento de to .ias a~ divida,;, responsabilidades e comprouássos 

·de cada accionista, ou de qualquer desses accionistas con
juntos, sopara:la ou juntamente, com qualquet• ontra pessoa, 
par 1 com a r·ompar:hia, o a companhia pórle vcndot• e dispor 
absolutamentJ rlas acçõcs rcgist1·adas nos livrGs da companhia 
no nome ou nomes desse accionista ou desses accinnistas 
conjuntos. e a(>pliral' o prodncto, tnnto quanto ello riHJgar, 
ao cumprimento o satisCtçfio de~sas di1•iJas, rosponsabilidades 
on f'Orn prolllisso.q, c ao "e r realizaria oss:t vonrla as acçõ •s ven
dida·, pod ~m. st:>m out1·o qual•(U ·r consentimento e wl:> ob,tante 
qualquer opposiç?o do pr•ssuid.>r ou possuidores dessas ncções, 
ser transfCI·idas por ordem dos diredot·cs, ao comprador nos 
livros da companhi.a e essa t1·ansferench, quando feita, con
fel'irá ao comprador um perfeito titulo dessas acções. 

ASSE~InLÉAS GERAES 

40. A primoim asscmbléa geral tGrá lo::rar na época, não 
PXcedendo quatro meze3 depois do regi~tro da companhia e no 
local qne a commissão provifloria ou os directores determi
n:lrem. 

41. Subsegnent·'s asscmblóns geracs terão logar uma vez 
em cada anno na época c no local quo fór pres<'ripto pela 
companhh em assembléa geral, ou, si essa époc 1 e local não 
forem nssim designa los, Pntão na ópocJ. e no local que possa 
ser determin·•do pelos dir.)dOtcs. 

42. Essas nssemblóas geracs ser:"io denominadas- As
sembléas gemes ordinarias -; quaesr1uer outr:~s assembléas 
gertea &erão denomin .. das- extmorlinarias. 

43 Os di!·e"tor·es podet·:lo, tod·ts as vezes qua o julgarem con
veniente, convocar as asscmbléas gemes extraordin •rias. e 
elles o farão quando requerid~s. por f>Sct·ipto assignado por 
nnnc:t mcn~s de urn de•.·imo, em numet•o ou val01·, dos ac
cionistas da companhia, coru o dite:to de tomarem parte nas 
assembléas gernes. 

44. Todo o requerimento feito pelos accionistns declarará 
o fim da reunião que se tencionar convocar e será entregue 
no escriptcrio registrado d:l companhia. 

45. Ao ser recebi io esse requerimento, cs directores con
vocarão a assembléa geral extraorJinaria. Si elles rlentro 
de 21 dias da data do requerimento, não a conv( carem para 
um dia, nunca além de 42 dias depois da dal::l do aviso convo-
canclo a assembléa geral, o< requerentes o ~~~-
accionistas no numero ou valor exigido, e(ll\]6~ f-f ~~os"~ _ . 
convocar uma assemb!éa geral extra ·~~M.. ~ 1 DA O,.fJt..-. 

~ ...,. 
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4G. Peh m:\noira om scg·niun, <lat··sc-Im avi,;o com 10 rlias <lo 
antccodencb p·•lo tnenos, especi!icnnrlo o local, o di:1. () a hora 
rla reuniiío o no caso do Hog-o,·io ••speeial, a naturP:r.a g-eral 
,J,,sse negocio aos acr·ionista~ qne lil·r,rcrn o direito rh assistir 
á reunião. !Jualquor desses avisos lmç:ulo ao con ·io antes 
ou no d•,cimo primeiro di t nnt<•t·io!' a e~sa reunião, ser:"t consi
tlcl·:ulo aviso snili<,ieni.<'. o " n:"to ,·,cebi•ucn tn d •ss' nviso por 
<Jllal<iue:· DC<"ionista ufio inv:ditla:·:i os :v•tos "'' <JII:ll {1101' assen;
hléa g-eral nl\o obstante 'ln'd'luot· <'OUS« :trjlti acima ''ontida, 
niio será noeessario eni"Í:tt' nsso aviso a 'JUal•pwr aecioniita. 
cujo enrl·•rot;o rog·istt•adn não fót• no Reino l:nido. 

47. Totlos os neg-oeio.< s •r:lo eonsirlc:·ados l'Sp·•r·iacs qnanrlo 
tr:~.tndos em as,e1uhl<;a gorai o-; lr<tot•rlinaria. c tcHio a<JIIClle quo 
for lr:ü:alo em uma as..;embl•;a g-e:·al oxt•·acwrlinaria será como 
tal eonsirler:tdo. com exr:cpc;iio da s:mcç:lo de diYidenclos o do 
exame c! e contas, do hal:tnro e do l"elatot·io o r limwio rlos 
dircC"tor(ils e da doi<;fio do ,JircdOI'CS ou fisC':ws <piO so re
tira:·em pela votação. 

48. Nenhuma rn:ür•ri:t set•:"t tr:tta<la em rptalcptet· assembléa 
geral, oxcopto a cleir;ão rle um presi<lentr\ a declaração do um 
dividendo ou 0 adiamento tia ,,ssombléa, sem que um qnontnt 
<lo dez ar.cionistas com o direito ri; votarem estej::t tn·csente 
pessoalmente ou po1· son.,; p:·o~m·ador8s n:1 occasi;<o em quo a 
:tsscmlJléa tlr;r principio ao,; sr:us tr:thalhos e nrmhnm:1. pro
posta, seja clh qnal for, si não tivet· sido p1'<Í1·iamente 
appt·ovarh pcb direr.~oria, será apr'C)Sr;nta<h pot· <Jnalquo1· ac
t·ioni;,ta ncssn. assr~mblci:• geral, salvo si cite, cinr·o dir1s pelo 
menos ante" rlcs•a :tsé<emblú·,, tiver clarlo aviso por <'HCI·ipto ao 
seerotiwio da coutp:lnhi:t <b sua inl.••nção rh :t apr<'S()Illar, e 
tiver entregue no escriptot·io rl < er11npa.'lhia uma có,1i1t desso 
:wiso, juntamcnll' r~om urna cripi:t dn. proposta ou <hs propostas 
<]ll'l dle tcncionat• upn~scnlat·, e um:t nol:L por •·S''l'ipto, com o 
HO!l nome n cndore<:o. 

49. Si, dentro em m··i·t hora, depois ela rn:u·<':llh para a 
.1.-s•Jmblún, não se ach:n· prCl-ont·! o quoJ·um., a assemb!ea 
go;·al, si tiver sido convo•~cl(h a requerimento do accionislas, 
~>era dissolvida ; mas si liYet· sitio convoearb por ontm forma, 
ficar>i aliada p:tt•a ign:<l dia da proxima sem>tna, no mesmo 
local e á mesma hol'n., e si ncs:n ass ·mhlé:t gr)l':tl adiar1a não 
se achat• pt·e~enle o ']H·n·um, será ella adin.rla sine die. 

50. O presidente ou, na sua ausencia, o vice-pr•sid<'nte da 
dir•;ctoria. on. na ausencia <lo ambos, um dircctm· escolhido 
pol<t :tssembléa, presidirá eomo presi.tonto a qualquer assem
blr\a g"ral cln. companhia. 

Si niio hom·m· presidente, vice-presidnnte ou director pre
sentn, 15 minutos depois da hora marcada para a reunião da 
assembléa geral, IJS accionistas presentes escolherão alguem 
d 'rmtro si pat·a ser presirlenle da assemlJléa ger:ll. 
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51. O presidente póàe. com o consontim~nto da as•!em!Jléa, 
adiar 'luu.lquer as,ombléu. geral pat•,t 'lualquer época e local~ 
pur·ém nenhuma outra mnteria será trata<la em qnalquor· as
sem!Jléa geral adiada, alóm da mrlt•Jrir• nfio termin::cla n:1 as
s8mhléa d:1 qual h·mve o adiam•Jrlt J. 

52. Em qualquer· assembló:t g-orai, sah·o si nmn. vota.;::lo 
nomin:tl fúr pedida pot·, pelo menos. l'ineo ncciouifltas, pre
sentes pessualmento on por seus prncurn.<lores e com direito 
d<J vo~arem nessa a.<semhléa geral o p:•ssttindo acções no valor 
nominal de, pelo menos, ·S:,: 10.000, toda a deliberação set•á. 
dr•cidi<la por m:1iol'ia tlo votos dos a ·cionistas presentes na 
occasi:io, cada accionista sonrlo considot·:ulo !'orno tendo 
st\mento um voto, e essa vot • ser:, tomado symbolicamente 011 

por· qualquer outra fóruw. f[LW o preúdente ,[es•a assembléa 
julgar conveniente, n no caso do iguaLlado de votos, o pre
sidr,nte da. ass"mbléa t<~r:L a pro:·ogativa do ,-oto do tlosempate, 
além de quulqnCI' voto a <JliO possn ter· <lii·eito como ~1cciouista, 
e a dr•clnraç:1o do presidente do qne uurn. dolib'lrat;:1o f,•i votaria 
e feito o bnçamcnto cornpotento no livm das aetas da com
panhia será provn. sufticionto de te:· ella sirlo votrub, sem prov.t 
do nnuwro dos votos rocolhido; ]!)'Ú ou cont1·a <·ssa delihemt:>to. 

r>3. Si em <ptalqucr· ass··m~>lóa .~··Nal fúr pedirb nm<L votação 
nominal por, pelo monos, <'int•o "<'<'-ionist:cs pre~nnte~ pesso,.l
monto ou por seus pi·ocni•aclt1r'o' o com o dir·oi to de voutt·em c 
possLiindo acções na importancia nomin<~l do. p"lo mr,nos, 
±: itJ.OOO, proced:•r-se-h:1 a <'ssa I'Olaç:lo nominal na occasião e 
poh fri,·ma que o presidonl.o da as->emblóa om que esaa votação 
nominal tiver· si lo pr,dida, indicar, c n 'sso cn.so cada accionista 
Jll'O'onte pessoalmente ou por procurador e com o dit•eito de 
votar te ·á o numero de votos a 'JU'' tiver direito, co:"o aqui em 
sezuida mencion;\do, e no caso rh em 'lu:dquor dess~s vo:ações 
nominaes haver· empate de l'otos. o p1·esid 'lit'} da asso.nbléa 
geral em que ossa vot~('fío nou1in •I tiver sido rechrnadn terá 
di,·eito a nm vot·J do <l"sem :ate, a! é'" de quaesquer votos a que 
possa to1· direito com<J accinnist:l. e o resultado dessa Yotação 
nominal s !rá conside.'ado co "o senti·• a d•,liberat; io tb. eom· 
panhia em assernbléa g-<'ral. 

54. Nenhum accionista possuindo act;lícs rQpt•rsorlt:m•lo na 
sua t:Jtalidarle ;L 100 do capital nominal, terá voto. Todo 
o accionista possuindo pelo monos e>sa quantid~rle de acr;ões 
terá nas votações nominaes um voto por c~rl:t ±: 100 do capital 
nominal. represent<Idas pobs acçõos por clle possuídas. 

5:S. Si alg-um accionista fúr· lnnatico ou idiota, poderá 
votar por seu conselho, cw·at01· bonis, oa oatr·o curador legal. 
e si qualquer accionista fór menor·, poderi votar por seu tutor 
ou curador. mas nenhum desses conselhos, curador·e~ ou 
tutores terão o direito de votar som que tenha dopositado 

PODEr. t:o~r.OTJ\"0 l ~83 2 
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no escriptorio da companhia, nunca menos de 48 horas 
antes da época da reunião da assembléa em que elle tencionar 
votar, todas as provas que os directores possam razoavelmente 
requisitar, da sua allegação da qualidade em relação á qual 
elle pretender votar. 

56. ~)i duas ou mais pes~oa~ tiverem conjuntamente direito 
a uma ou mais acções, o accionista cujo nome se achar em 
primeiro lagar no registro de acctonistas como um dos pos
suidores dessa acção ou dessas acções, e nenhum outro terá 
o direito de votar com rebção :t mesma. 

57. Nenhum accionista tet·á o <lireito de votar em qualquer 
ass0mbléa geral siJm que todas as ch·tma1as por elle devidas 
tenham sido pag.,s, e nenhum accionista t')r:i. o direito de 
votar em qu:tlttuer assembléa convoca-da depoi• de expirados 
tres mczes após o registro da companhia, Pm r<llação a qual
quer acção que elle tiver adquirido por tmnsferencia, salvo si 
ellc se tiver tornauo possui•lor dessa ncção tres mezes pelo 
menos antes da reunião da a<;s·'mbléa geral. 

58. Os votos podem sor dados c1uer pessoalmente, quer por 
procuração. ' 

59. O instrumento nomeando um procurador será por 
escripto, assignado pelo constituinte, ou, si esse constituinte fM 
uma corporação que tenha sl)llo commum, com o SIJU sello 
commum. 

Pessoa alguma ser:i. nomeada procurador, que niio seja accio
nista da companhia. 

60. O instrumento nomeando um procurador serã depositado 
no escriptorio registrado da companhia, 48 horas, e nunca 
menos, antes da época da reunião da assembléa_ geral em que 
a pessoa nomeada nesse instrumento tencionar votar. 

61. Qualquer instrnmento nomeando um procurador pode ser 
pela fórma em seguida. : 

< The Rio Grande do Sul (Brazil) Railway Company, 
limited. 

< Eu ..•.• de ..... no condado de ..... accionista da The 
Rio Grande do Sul (Braza) Rail1ray Company, limited, 
pelo presente nomeio ...•. de ..•. , meu procurador, par;~. votar 

por mim e por minha conta na assembléa geral or . .linaria 
(ou extraordinaria, conforme o caso exigir) da companhia, que 
será reunida no dia.... de ..... e em qual•1uer adiamento 
da mesma (ou em qualquer assembléa g·~ral da companhia, 
que possa ser reunida dentro do i2 mczcs da data desta procu
ração), ou conforme o ca~o o exigir, em quaesquer assem
bléas geraes da companhia. 

<Em testemunho do que o assigno no dia .... de ..• de 18 .•. -. 
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COMMISSAO PROVISORIA, DIRECÇAO E GEl\ENCIA 

62. Os subscriptores do M emorandum de associação con
stituirão, ate que sejam nomeados os primeiros directot·es, 
uma cotumissão provisoria, a qual será succedida pela directoria 
e agirá ad ínterim, como directoria, para os fins da compa
nhia, com todos os poderes que, pelos ou em virtude dos re
gulamentos da companhia, seriam C::iercidos por ess:t dire
ctoria ']Uando constituida. 

63. Todos os poderes que, em virtude dos regulamentos da 
companhia, são ou possam ser exercidos pelos directores com 
referencia á direcção dos negocios da companhia e o regula
mento do~ seus actos ou por outra fórma, podem, tanto quanto 
esses poderes f01·em applicaveis e Husceptivcis de ser exer
cidos, ser exercidos pelas pessoas ou por um quorum das 
pessoas que na occasião sejam membros da commissão provi
seria ou pol' um uni co membro da mesma, como si fossem dire
ctores devidamente nomeados de accôrdo com os regulamentos ; 
e cada m"mbro, na occasião, da com missão terá e exercerá e 
estará sujeito aos mesmos direitos, privilegies e obrigações, 
tanto quanto possam ser applicaveis, como elle tet•ia exerci
do ou tido ou aos quaes teria estado sujeito, si tivesse sido 
nomeado director ; com a unica excepção r1ue nenhum mem
bt·o da commis~ão proviaoria será obrigado a possuir outras ac
ções além da<Iuellas com que tiver assignado no M emorandum 
de associação. 

64. A commissão provisoria assim c:mslituida, ou como em 
qualquer occasião subsisti!', póde augmentar o numero doa 
seus membros nomeando qualquer accionista da compa
nhia membro dessa commissão. 

65. A commissão provisoria terá poderes para crear e con
stituir a direct01•ia para os fins da companhia, de accórdo com 
os regulamentos da companhia, e para esse fim nomear os pri
meiros directores, e a commissão póde designar uma ou mais 
pes3oas do seu proprio seio para membro ou membros da direc
toria que tem de ser assim constituída, .sujeitos a serem elles 
qualificados de accôrdo com os regulamentos da companhia, 
para agirem nessa capacidade. 

66. Lo:;o que a diroctoria tiver sido devidamente creada e 
constituida, de accôrdo com os regulamentos da companhia, 
para assumir a gerencia dos negocios da companhia, a commis
são provisoria cessará de tomar mais parte nessa gerencia. 

DIRECTORES 

67. O numero dos directores, exclusiva os directores (si 
os houver) em serviço permanente no estrangeiro, será sujeito 
ao aqui em seguida estipulado, nunca menor de cinco e nem 
maior de nove. 
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68. A eompanhia póde comtudo, em qualquer occasiilo em 
assemblóa gm.•:tl extram·dinaria, augmentnr ou reduzir o nu
mero de dircctores c póde tambem determinar em que votaçiío 
esse numero augmentado ou reduzidD deverá retirar-se do 
car"'O, porém o aviso da intenção de aug-meutat· ou reduzir o 
nu~ero de directorcs será inserto no aviso dessa ass·mtbléa 
get·al. 

0 
. . _ . . _ d 

69. s chrectores n11. occastao em e"S:erctcto terao po eres 
para em qualquer reuniiio da dit·ectoria, previa à as~embléa 
geral ordinaria da companhia, qu" deverá ser reuni<h em 
1883, nomear qualquer numero ele p·)ssog.s qnalificad~ts para 

agirem como di~ectore~ conjuntamente. com elle:. niio {a
zendo ao todo ma.ts elo qne o numero m~~xtmo pt·ese.:·qJI.o. 

Nenhuma. desqualificação on responsabilidado recahir:i sobre 
qualquer dos ditos primoiros directot•e; Plll r;~ziio de serem el
les interessados na formação da companhia, pelo ac:ôt·do a <Fie 
se faz refer~ncia na introdn•·ção destes estatutos. 

70. Todo o director dcvet·:i possuir na époc 1 da sua nomea
ção e d'ahi por diante emquanto continnat• no cat·gn, no seu 
proprio nome, acções d:\ companhia na iutportancia nominal 
de, pelo menos. J: 1.0'10 e si qual<plOt' dit•ector em qual
quer occasião cessar de possuir em seu proprio nome a impot·
tanci!l. de capital re<Iuisitada para a sua qualificação, o seu 
logar ficará pot• esse motivo immediatam<Jnte vago. 

71. Os negocias da compa11hi 1 set·ão geridos pelos dircrt~res, 
os quaes podem com os fundos da companhia paga:· totlas as 
despezas preliminares da e incidentes a formação da companhia 
e a habilitai-a a funccionar, quet· olla~ tenham a ·ig-ern anterior 
ao registro da companhia. quer não, e podem exrrc•;r todos os 
poderes da companhia, que pelas leis ou por e~tes estatutos 
não fôr exigido que F~jam exercidos pela companhia mn a.qsem
blóa geral, sujoilos torlavia a 'Iuae>quer disposiçiíes dns e-1la
tutos, ás prescripções d·< s leis e aos regula11acn tos, nii.o sondo 
incomp'lt1veis com os re~11ltment lS e provisões HU[H'a, que pos
sam ser prescriptas pela companhia em as~crnblt'>a g-eral, 
mas nenhum regulamento f·~ito pela companhia em a~sem
Bléa ger11l invalidará acto algum anterior 'los dirertorr•s, que 
teria sido váli'Jo si esses r •gnlarnent'JS não tivess!lrn sirh feitos. 

Os director~s que continuarem poderão pro··edcr, não 
obstante existir qualquer vaga na corporação. 

72. Mais particularmente e sem limitar ou restring-ir o 
effeito do ultimo arti~o supra. ou o exet·cicio pelos <li;·ectores 
de quaesquer poderes gcraes ou cspeciaes 'lue possam ser exer
cidos pelos directo;•.•s como incidentes aos seus cargos em vir
tude dos r.~gulamentos da companhia ou por lei, ou por outra 
fót•ma será permittido aos directores na sua absoluta d:scri
ção e sem responsabilidade alguma pelo exercício dessa fa.
culda_de, exercer pot· conta da companhia e no nome da com
panhia, ou por outra fúrma, todos, cada um ou qu:tesqucr 
dos seguintes poderes especiaes, a saber : 

(I) Publicar a formação da companhia. por meio de annun
cios ou por outra fórma, empregar corretores e outras pessoas 
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em Londres e em qualquer outra. parte, procurar a colloca
ção das acções e distribuil-as e emittil-as. 

(li) Fixar , estabelecer e satisfazer quaesquer correta
gens, commissõe~, abatimentos, custas, gastos e dcspezas· 
anteriores ou relativas á formn.ção da companhia ou ao levan
tamento do capital da companhia. 

(lll) Determinar quaes os negocios que em qualquer oc
casião devam ser feitos e emprehendidos pela companhia, de· 
conformidade co:n os seus fins registrados, e adia.r, si fór jul
gado convenicnt-J, a execuc;ão, no todo ou em parte, de qualquer· 
des~es fins. 

(IV) Cumprir e levar a effeito todos os accórdos, tanto quantO' 
elles tenham de ser realizados pela companhia, mencionados na 
intt·oducção a estes estatutos. 

(V) Compr,tr c adquirir de qua0squer pessoas e em quaes
qncr termos quaesquer conce8sões ou privilegias ji conce
didos pelo Governo ou Governos Imperial ou Provinciaes do 
Brazil ou outros relativos aos fins da companhia, e quaesquer 
outras concessões e privilegias relativos aos ditos fins, e tomar 
sobre si e desempenh:1r as obrigações incidentes a essas con
cessões e privilegias. 

(VI) Fazet· e celebrar quaesquer contratos ou accôt·•los com 
qua<<sqner governos, associações ou p0ssons, relativamente á. 
exploração, aluguul, arrendamento ou uso <le quaes•1uer das pro
prietla<les da companhia. 

(VII) R·gular e fiscalisar a gurtrda, gereneict, emp?ego o 
colloc:J.ção dos dinheiro' o fundos da companhia, conforme os 
directores possam jttlgar convenieute, excepto que nenhuma. 
parte dos m';smos seja collocada em acções ou fundos da 
companhia. 

(VIII) Contrahir quaesq uor di 'r idas ou cnmpromissos, dar 
quaesquer garantias, darcreditos e em geral fazer e celebrar 
quacsquer contratos ou assumir quaeS<fUCr riscos ou compro
missos de qualquer natut·eza. no nome e por conta da compa
nhia. em relação á. sua propriedade, negocios ou operações. 

(IX) Comprar ou adquirir em ptli'petuidade, ou por um 
menor interesse, quaesquer bens t•eaes ou pessoaes, direitos, 
pJdores, privilegies ou beneficios na lngbterra, no Brazil ou 
em qualquer outm parte, para os fins da companhia, salvo 
quando por lei ou pelos regulamentos da companhia sejam 
ou pos-;am set· prohibidos. 

(X) Fazer quaesquer pagamentos ou satisfazer quaesquer 
reclamações ou o preço de quaesquer compras ou acquisições, 
quer a diuhniro de contado, quer na sua totalidade ou em parte. 
em acções considerndas como inteiramente, ou em parte remi
das, ou em hypothecas, obrigações, titulos de prolação ou 
out,•às garantias, ou provas de responsabilidade da companhia. 

(XI) Vender ou aforar, ou por outra fórma nngociar ou dis
por de qualquer porção dos bens moveis e immoveis, quer de 
posse, quet• de acção, que em qualquer occasião pertencerem á 
companhia, por um valor pecuniario, ou de outra natureza, 
paga ou accordada em ser paga. 
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(XII) Receber c aceitar por conta da companhia, quer no 
nome da companhia quer por ontr:t fót·ma, qua0squer ga
rantias reaes ou pessoaes, ou de outra natureza. em pa
gamento de qualqL1er divida que em qualquer oecasiãocs
tiver s~ devendo á companhia, I!U<•r o prazo ou o tempo 
d J credito V:mha ou não expirado, ou <lo cumprim·,nto de 
qualcruer contrato feito com a companhi·t ou por outra fiirma 
para indcmnização, protecç:Io, ou vantag-em da cornp;mhia e 
para vender, traspassar c lransfCI·ir OLl por outra fórma pro
ce1er com qual•1uer dessas garantias quo assim forem to
madas. 

(Xlll) Para levantar e obt'3r por emprcstimo dinheiros no 
nome e para os fins da companhia até á importancia que os 
dir<·ctores possam julgar conveniente, nos termos c condições 
quanto á época do reembolso, ta~nt de juros e em geral sob e 
sujeito ás condições •1uo os dirc·~tores julgarem apropriado, 
po1·érn, não obstante, po;· fórma tal que a importancia total do 
dinheiro principal assim p ·dido por emprestimo e em qual
quer occasião devido pela companhia não exceda nunca, sem 
a sancção da companhia em asscmbléa geral, á motade do ca
pital nominal ordinario em <tcçõo> da companhia nessa 
occasião. 

(XlV) Para crear e nmittir obrigaçõ )S ou titulas rlc pre
lação transforiveis, ou de outra n:1turcza, sob o sello da com
panhia e para ftzet· da1· soh e~so s~llo ou por outra f<inna 
hypothecas, obrigações, penhores ou garantias ou aff!ctar 
qu:1lquer prvpt·iedade da rompanhin, 'luer á garantL~ do reem
bolso dt' dinheiro pedido por ernprestimo, quer á garantia 
do cumprimento rle quacsrpter dos contratos ou compl'ornissos 
da companhia, e quando jul.~·ado apt·oprindo, fa7.0L' essas ope
rações por fórma tal quo as vantagens dcllas pt·ovoni•mtes pas
sem com a entrega o acompanhem <t posse do tit11lo o dêm 
ao seu possuidor ou :10 po1·tad"r o •lireito a essas vantagens 
respectivamente, independente do o sem que elle seja alfec
tado por e !Ui, fades, sttbsistindo entro a companhia c q naes· 
quer pessoa~ (outras qwJ n:io sejam e.osc portador ou pos
suidm·) que possam ter quaes ptm· dit•citos de acç::o ou p!cito 
snbre elh ou contm c1uem a companhia poss:1 ter 'luao.qqncr 
contra rnclamações de qualquer natureza. o todas as obriga
ções, titulas de prebç:1G, letras, garanti:ts e obrigaçõos de 
dinheiro da companhia, podem na disct·ição dos dit·octores em 
qualqúer occasião ser ernittirlas ao par ou com premir• ou com 
desconto ou com ou sujeit•• a 'luaesqu•T pt·ivilegi·<S, onus, van
tag·ens ou desvantagen~ de r1ualquer natureza. 

(XV) PromoYer ou permittir que quaesqner oLri~·ações, titu
las de pnhção. hypoth,·cas, encarg-os, penhores, ou gar,.nti<~.s da 
ou J1'll'tencentes ou feit.1s ou emittida~ pela companhia ou one
rando a sua propri•,dacle Rejam t•esgatadas, trocadas, tran
sf~ridns ou paga'! conforme os cliroetores i ulgD.L'c•m apro
pnado. 

(XVI) Para saccar, aceitar e endossar ou autorizar e con
ferir poderes a qualquer um ou mais directores ou a quü-
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quer pessoa ou pess'las, para saccarem, aceitarem e endos
sarem letras de cambio no nome e por conta da companhia c 
tamiJem par.t passar e nndo:•s tr ou autorizar e conferir po
deres a qualquer dir;)ctor, pessoa ou pes>oas para passarem 
e endossa1·em quaesquet• notas p1·omissorias e tambem para en
dossar ou autorinr e conferir podere~ a qual<rucr um ou mais 
directorcs ou qualqner outra pessoa ou pessoas, para endossa
rem no nome e por conta da companhia, todos os títulos ou 
instrumento~ nogoci:wois pertcncent•~s :i companhia ou por 
ella possuídos ou de conta della, <JUe possam necessitar 
endosso, afim de se offectuar ou completar a sua nngociação 
ou transfcrencia ou pa1·a passar a outros a su:t propriedade. 

(XVII) Para solicit:tr, obt,•r e aroitar qu:dqurr lei 011 qua.es
<j11el' leis do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, pat•a os 
fins (b companhia e para po1' qnalquo1· dessas !ois ou por outra 
fórma obter a incorporação da comp,mhia ou qualquer modifica
ção ou alteração da sua constituiç:1o. 

(XVIII) Para solicitar, obter e aceitar do governo britan
nico ou de outro 'lualquer governo ou autori<bdo qualquer 
constituição ou nut01·ização (b companhia ou outi'Os •ruao-;quer 
privileg-ias. 

(XIX) Para requerer, comprar, aceitar e dar exec.nção a 
quaosquct' concessões ou contratos •lo gO\·erno rle Sua 1\Ia
gestark, do Governo Imperi:tl on Provincial do Brazil ou de 
ont1·o <jltalrJn"r governo ou antori·!a<lo, confor111C possam jul
gar :1.Jll'"lwiado. 

(XXl A rcrlucrer o aceitar as orclonações, leiR ou decretos 
dl} 'lualr1uer governo on outr.t aulo:·idade estrangeira que elles 
possam j1tl ~·ar n<)C<lss:lrios p:wa garantir ou promover a pro
pi'Í<ldadc, •lircitos " vantag·nns rb companhia, on a limitac;.ito 
das respnnsa 11ili<hdes rios possuidot·os rlc acções. 

(XXI) Pa1·:1. enviar, qncr tempora.ria, quc1· pormanente
mont<l pa1·:1. o B1·azil ou para qualquer pai;-; cstmngeiro ou 
para nomear alli, quer te:npo:·aria, quer pe1·mancntomente 
quaesrpFJr directoi·cs ou outros offieiaes, emprega'los on agen
tes da comp:mhia, para fiscalisat· ou dit·igir ou auxiliar om 
qual·1uet· cap:J.cirbdc a fiscali~aç?lo ou dit·ecção dos negocios 011 
afazeres da cJmpanhia, ou qnalrJUOr part 1 ou p-trLes del
les, conforme os diroctores julgarem apropriado e com os 
poderes e inst1·ucções e sujeitos às condições e restricções e 
com as remune1·açõos qu • os diroctores julg1rem apropria•las. 

(XXII) Para delegar a rrua!.ruo1· desses directores. geren
teél, agentes e antros officia0R r~•p •ctil·amente quacs1u0r dos 
poderes da directoria e revestil-os respectivamente do outros 
qnacsqner poderes que os <lirectores na sna discriç:"ío julga
rem convoni<•nt·J para a devida direc~fio, gorencia e anel tmento 
de qn:tl<JIIer àos negocias e afazeres da companhia. 

(XXIII) Para nomear qua.esquer d'cntr.1 si (ou outro) ou ou
tms 'luaes<JUel' pessoas ou pe:<son. par.~ aceitarem c possuircm 
em fidei-commisso pela companhia, qualqu"r propriedadG mo
vel ou immovcl que pertença em qualque~ occasião :i comp:l
nhia, ou quo, consistentem~nto com os regulamentos da com-
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panhia for proposto, sejam adquiridos parn os se~1s fins, ou 
quaesquei' direitos, poderes, !'rivilegio~ on beneficiO~ da com
panhia e para mandar lavrar e f::Lzci' todas as escrtpLuras e 
cousas que fo;·ern re<1ucridas para ddles cmpossar as pessoal! 
assim nomeadas. 

(XXIV) Par.• nomear c emprl-lgar, para, c com os fins de 
tratar e d .. , dirigir os negocias da companhia, ou por outra fór
ma para os fins da companhia, quaesquer get·<>ntes, b:mqueiros 
corretores, solicit:1dores, officiacs, agentes mercantis ou de ou
tra classe, e emprrogatlos, nos terwos, qu:~nto aos seus d'"veres, 
poderes, perman:mcia nos cargos, remunerações ou por outra 
fórma, que os directores julgarem apropt·iada, c em geral para 
nomear e empregar, par~' os fins <la. companhia, :1s p:•ssoas e 
sob as con<lições que a tlir••ctoria julgai' apropri:tdas, e tambem 
para em <tualqu•!r occasião remover e desp'l~ir do Berviço da 
companhia na sua disr;r·i<;:1o <tualquer pe';soa que então se 
ache ao snu serviço. 

(XXV) Para in~taurar, sustentar, def·'nder. suster, ab:m
donar on comprometter quaesquer acções ou demanJas, accu
s1.ções ou outros prorc~soH !itigioscs na Inglaterra, no Bra
zil ou em outra qu11lqno1' parte, qw)r no nome da companhia 
quer no de outra qualqnet· pessoa ou pessoas. relativos a 011 

affectmdo a pTopried,.de, haveres, negocias e tralnlhos da com
panhia, ou para punir <tua1,1uer l'ralllle ou oiicnsa commettida 
contra ou com a intenção de prejudic:w a companhia e para 
submetter à decisão de arhitrog 'tuaesquet• qucstõe> que se ori
ginem ou affectem a prot,ricdade, haveres, negocias e trabalhos 
da compnnhia. 

(XXVI) Apresontar, on lllaJHhr ou autoriz<tl' ono sej:\ apre
sentado por qual<tuer director, pelo secz·etario ou outra qual
quer pessoa ou pessoas, <tnaesrlum· requerimentos ele falleneia 
por conta da companhia, contta qualquer dos seus devedores, 
e para accbder a qualquci' fl.!'l'anjo ou composição, quer por 
meio de cess,:o b0norwm. ou por outra fót·ma ou <[Ue seja pro
posta pelo devedor nm beneficio dos seus Cl'•)uores e para con
ceder prazo para o pag-v.mcnto, fazer c :mposi<;õ!ls, abandonos, 
on cessõe~ de quaesttuet• dividv.s pertenc"nt0s à c· mpanhia, e 
par:J.. sattsfazor ou resg-atar quaesqncr responsabilidades em 
que mcorrer a companhia, nos termos que o'; directores jul
garem conveniente. 

(XXV.Il) Passar recibos assi.~nados por qualquor um ou por· 
mais. dJrcctot·es on por qu[llquer pesso:\ a quem ellcs possam 
autortzar, os <tnacs scr:io exoneração efficaz a f:wOI' on contra 
a companhh, pelos clinhe'.ros ou proprirdade que em taes reci
bo9 se reconhecer ter sido recebjda. 

(XXVIII ) Estabelecer e gratuitamente ou 1 or outra fórma 
fornecer fo~·mulas para transf,;rencins, procura<;ões, recibos, 
orden~, avmos e outros documentos para o uso exclusivo dos 
negocws da comp:mhia, de cujas formulas todos os RCcionistas 
têm obrigação de tomar conhecimento e dellas fazrr us:) e re
je_!tar e d~sprezar todas o quaesquer transft>renciaô, procura· 
çoes, rec1bos, ordens, avisos e documentos <[UC não ,,ejarn Of 
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feitos ou passados nas formulas assim estabelecidas e for
necidas. 

(XXIX) Eleger c nomear qualquer um d'entre si para di
rector-gerente, com os honorarios e mais remunerações que 
elles possam julgar apropriado e com os poderes dos exercidos 
pela directoria e que só elle poderà. exercer, que a di!·ccto
ria julgar conveniente, e para conferir esses poderes pelo 
espaço de t8mpo e para serem exercidos pat•a os fins gerao~ 
ou e.speciaes e nos termos e condições e com as restricções e 
para serem exercidos quer collateralmente som, ou c.1m exclu
são de, ou em substituição d~ identicos poderes da directoria, 
confn·me ella julgar apropriado. e para revogar, alterar, ou 
variat• em qualquer occasião todos ou (luae-quer dos poderes 
conferidos a esse gerente. 

REMUNERAÇÃO D08 DIUECTORES 

73. Aos directores seri pago pelos seus serviços, annual
mente, uma quantia nunca inferior a ~ 1.500 em accrescimo 
a qualqullr remuneração especial que <jualquer delles, quando 
nomeado director-gercnte, possa ter direito d l receber, além 
da SLU\ remuneração ordinal"i<t como director (la companhia. 

A l'ernuneração ora cstabeleci(la, p:1ra os direclores será col
locada em fundo commum e dividida entre elles, na. proporção 
dos seus comparecimentos às sessões da directoria, no inte
resse da companhia, ou por outra m:meira que a uirectoria em 
qualque1' época entre si determinar. 

A companhia póue, além disso, em assemuléa get•al augmen
tar, conforme o julgar apropriado, a romune1·ação ora estabele
cida para os directores. 

EXONI'lHAÇÃO DOS DIRECTORES 

7 4. O cargo t' o directores vagar:i. : 
1. o Si elle vi r a fali ir ou se tornar devedor liquidamentc, 

si f·car louco ou si fi7.er composição com os seus credores. 
2. 0 Si deixar de possuir o nutüero requerido de acções para 

exercer o cargo. 
3. o Si deixat• de compat•ecer ás sessões da directoria, sem 

licença d:t directoria, pelo espaço de tres mezcs consecu
tivos. 

Qualquer director , quer individualmente quer como socio 
de uma firma, companhia ou corporação póde, 11ão obstante 
quaesquer disposições das leis em contrario, porém sujeito às 
seguintes estipulações, ser nomeado para qualquer cargo 
da companhia, com ou sem remuner01ção, e póue tom>tr parte 
e ser interessado em qualquer negocio ou transacção com a 
companhia ou em qualquer operação ou negocio emprehendido 
ou auxiliado por ella ou no qual ella sroja interessada. Si o 
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facto de ter elle pat·te ou de ser interessado no contrato. 
transacção, operação ou negocio for evidente da natureza 
ou fórma desse negocio ou dos documentos passado8 peb ou 
por conta da companhia ou commuuicados a, ou procedentes da 
companhia em connexão com e•se contrato, transacção, ope
ração ou negocio ou si o ter nelle parte ou ser nelle intere~
sado como acima dito, fol' meramente o resultado da ser accio
nista ou director de outra compatlhia de capital associado, elle 
não necessitara a i'isar a dir.·ctoria d.\ parte ou do interl)sse 
que tiver nesse contrato, transacção, opet·aç:io ou nngocio, 
porém em todos os mais casos, para ter direito às franquezas 
deste artigo, olle deverà, antes da comp::mhi:t entr.tr no con
trato ou tr.msacção ou antes quo dla emprllhenda ou au:s:ilie a 
operação ou o nezocio, avisar a directoria do facto de ter 
parte ou de ser nell'l int:•res,;ado, expondo a natureza e impor
tancia do seu interesse, afim de que os directore3 fiquem co
nhecendo todos es particulares a esse t•espeito. 

TUP.XO DOS DII\ECTORES 

75. Os primeit•os diroctores da companhia, o os que tem de 
ser norueados pela direct'll·ia como acima disposto (os quaes 
são aqui d'vra em diante designados como directores primi
tivos) permanecerão no cargo até à reunião da assembléa 
geral que deve ter hg:1r no ann'l de 1883. 

Nessa aqsernblóa geral dons dJs directores primitivos se 
retil':1rão do cargo o n~t a.;sernblcia geral ordinaria de t'ada anno 
sub,;equrmt •, dons dos restantes diJ•ectore> primitivos :<e retira
rão até que todos os directm·es pl'irniti vos tenham se retirado. 

Os directo:·cs que tiverem do retirar-se em cada urna dessas 
assemhleas geraes ..;crão, süvo si os directoros accordarem entre 
~i, design:•dos pela sorte. 

Quando totlos o> directo1·r•s primitivos tiverem se rtJtirado dons 
directores em oxercicio se retirarão subsequcntemente em cada 
assembléa geral ordin:lria annual e O> directores que de\'erão 
retirar-s') annualmente serão aq uelles que tiverem estado mais 
tempo no exercício dr, cargo, e entre os que aconteça t~rem 
estado em exercicio tempo igual. o dit·ector ou directores 
qu<'! tem de retiri\r-se, serão, na falta de accôrdo entre elles, 
determinados pda sorte. Tolo o dit·ector que se retirar podorà 
ser reelrlito, e quando reeleito o tempo do sou exercicio se con
tara des1e essa l"eeleição. 

76. Nas as>embléas gera~s nas quatJs tiverem de retira1·-se 
directorcs, a companhia elegera pari\ directores um numero 
de pessoas devidament 1 qualificadat; pan supprirem as vagas 
na directoria. 

77. Pelo secretario será. orgctnizada, ficando a seu cargo 
depois de authenticada P'la sua assignatura, uma lista dos 
directores arranjada pela ordem em que elles se acharem para. 
sua retirada do cargo. 
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78. Si em qualquer asscmbléa geral na qual deve ter logar a. 
eleição de directores, as vagas do directorr's não forem preen
chidas, a Msembléa geral será adiada para igual dia na se
mana proxima para a mesma hora e no mesmo local ou para 
outra horn ou local que o pr2sidente cntãn designar, e si 
nessa as,embléa geral adiada as vagas na directoria não 
for••m preenchidas os directores qun tinham do retirar-se, 
ou aqueile cuja vaga não fór preenchida, continuarão em 
exercício até á proxiwa assembloa gr•ral ordinaria na qual os 
directores rlevam retirar-se e assim por diante em qualquer 
occasião ató que os seus cargos sejam preenchidos. 

Os directores podem resignar os seus cargos dando ao 
secretal'io ou entregando no escriptorio registrado da compa
nhia aviso escripto e assignado da sua resignação. 

79. Dando-se vagas casuacs na directoria, ellas serão 
preenchidas pelos diroctorcs c o nome da pessoa escolhida 
para preencher qualquer vaga será logo inscripto na lista 
official de directores no mesmo logar que próviamente 
occupava aquelle director cujo lagar el!e tiver si lo escolhido 
para ~reencher. Qualquer vaga não preonchidJ. antes da 
proxima assombléa geml ordinaria. na qual tenham de retirar
se directores, será então preenchida como si ti vesso sido occasio
nada pela retirad:t no turno do àirector cajo log,tr Pstiver 
vago. A nomeação feitn. p·:la dit·ectoria de um diroctor para 
serviço permanente no OHtrangeiro, quer como diroetor quer 
em outl·a c:tp:~cirlade, motivará a va·~·a do sou logar na directoria 
na Inglaterra e ercará um t vaga que será considerada 
casual. 

80. A comp1nhia em assembléa geral extraordinaria póde por 
deliberação especial remover um director antes da expiração do 
seu tempo de exercício do carg >, e pórle, por uma delibnração 
ordinaria nomear outra prlssoa no seu logar. A pe~soa assim no
meada exercerá o cargo tão sómento pelo espaço de tempo que 
o director para o logar do 'Jlial elle foi eleito o teria exercido 
si não ti v esse sido removido. 

TRAfiALHOS DOS n:nECTORES 

81. Os directores podem rounir-se para. expediente dos 
negocias, acliar, e por outra fórma regular as suas reu
niões e os seus trabalhos nessas reumoes, conforme elles 
em qualquer occasião julgarem conveniente e porlom, em 
qual:1uer occasião, fixar o determinar o quonon n••cessario 
par<1 resolver qualquer negocio ou para constituir o conselho 
de directores, todas as questões originadas em qualquer 
reunião de directores serão resolvidas pela maioria de votos, e 
no caso rle igualdade de votos, o presidente da directoria terá, 
além do seu voto ordinario, um voto de desempate. 

Qualquer director póde, em qualquer occasião, convocar a. 
reunião do conselho de directores. 
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82. Emquanto não fôr pelos diroctorrs dolibcrado diver
samente, tres directores são sufficiontes para estabelecer 
quorum, e poderão exercer todos os poderes que ao> dir0ctores 
são facti!tados exercerem. 

83. Os directores podem eleger um pt•Psidnnle, um vic~
presid~nte, das suJs sessões (os qnaes serão igualmente presi
dente c vice-presidente da c nnpanhia), e estabelecer o tempo 
qu(J elles devem exercer o~ cargo.•, porém, dando-se o caso de 
vaga nesses cargos, ou si em alguma reunião, nem presidente, 
nem vice-presidente se acharem presentes na ho,·a marcada 
para a sessão, oq directores presentes escolhrn•ão um d'entre si 
para pt·esidente dessa se;são. 

84. Os directores podelll <leleg.tr qnaesquer dos seus pod0res 
em commissües compostas d, pessoas qunr tir.ulas do s··u 
proprio seio quer não, co tu o dlcs j •tlgarem :\propdado. 

Toda a com missão assim constituida díwerá, no exercicio dos 
podet•es por essa fórma delezados, conforrnat·-se com quaes
quer regulamentos que lhe forem impostos p<·los dire
ctOL"<'s. 

85. As commiàsões pode:n eleger um presidente para as 
suas reumoes, si não fór eleito esse presirlente, on si elle não 
se achar present'l na occasião rla reunião, os membros pre ;en
tes escolherão um d'nntr' si para servir de peesidente da sua 
reuntão. 

8(3. As commisoões podr•m reunir-se e adiar as suas reuniões 
conforme o julgarem conveniente. 

As 'luestões que se orig-inar•'m em qualquer reunião serão 
resolvidas pela maioria de votos dos membros pr:•sentes, e no 
caso de empate na votação o presidente turá. um segundo 
voto ou voto de desempate. 

87. Todos os actos praticad,1s !lcb. com missão provisoria ou 
pelos direct')res ou por alguma commissão nomeada pelos 
directores ou por <tu:•lquet• pessoa agindo como dire::tor 
ou como membro de qualquer commi;;;são, sm·ão, não 
obstante descobrir-so posteriormente ter havido algum defeito 
na nom~ação de qual'lu"r des8o< <iirectore~ on pessoas agindo 
como acima dito ou •tue oilcs ou 'lualquer doll"s nilo tiv:•ssom 
os re•tuisitos nncessarios, c não ubstanto outr:t rptalqu''r 
falta de formalidade serão tão validas corno ~:~i cada uma 
dessas peqsoas tivesse sido dovid:1mente nomr>ada e tivesse 
os requisitos exigidos e como si essa f tlta do fonualidadl:l não 
tivess l exi>tido. 

88. Os directores podem Oí'ganizar re,!julamentos internos 
pelos quaes se rejam nos seus trabalhos, comtanto que e3ses 
regulamentos não sejam inconsistentes com estes estatutos. 

89. Director algum ou out,·o official dt companhia será 
responsavel pat•a com outt·o qualqu0r director ou ofiicb.l, nem 
por pr,•juizo ou damno que possa so!l'r 'r a companhia no ou em 
consequencia do d<:lsempenho dos deveres do scn cargo, salvo 
si elles tiverem logar por sua neg-ligencia ou falta voluntaria e 
todo o director ou outro official da companhia será indemni
zado pela companhia dos prejuízos e gastos em quo incorrer no 
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ou com relação ao desempenho dos seuq respectivos deveres, 
excepto si elles tivet·,~m logar por c·tusa da sua respectiva ne
gligencia e falta voluntaria. 

UO. Os directores maudarão lavrar actos em livros apropria
do~ a esse fim : 

(1) De todas as nomeações de officiaes ou empregados, 
"feitas pelos direetot·es. 

(2) Dos nnm"s dos rlirectores presentes em _cada uma das 
reuniões da directoria ou de alguma commi8sà • d'l dir:!.ctores. 

(3) De t:Jdas as m·dens emanadas dos director:•s. 
(4) D ~ todas as deliberações e tralnlhos das assembléas 

gfll'aos da ~ompanhia e da dirr>ctor·ia, e todas !'SSas actas 
corno acima dito, '1 uanrlo assignarlas pela pesso t que tiver· prcsi
clido :i. nssem',Jéa geml da companhia ou a qualqueJ• reunião de 
directo:·es ou a uma commissào de directores ou pot· quaesquet· 
dons directot•cs, pr:•s;entes a r•ssa reunião, serão recebidas como 
cvidrJnria sem ulterior prova, como cvid~ncia prin;a facie 
quo os Msumptos o como as lanc;adas nes,3aS a~tas ou qurJ 
dellas constarem tiverem de facto Iogar, ou se pass·mun con
forme se acharem lanç.adas ou constarem. 

SEJ.J.O EST!l.\J\'GEII1.0 

91. A comp:1nhia. terá pod~'res para usar de um sello 
commum estt·angeiro. de conformida.cle com a lei do 1864, dos 
sollos das companhias, nos paizes estrang-eir·os quo os diro
ctores detenninarem ; e os diroctore~ terão poderes para 
nomear.Jm q:nlquor agente ou agent•·s, comrnissões ou com
missão no rstr•angc•iro, para servirem COlHO agente, devidamente 
autorizado, da companhia, para o fim de affixar e usar CS>'~ sdlo 
commum estrangeü·o, o os directoros poder·Io impor as rostric
ções no uso dr•sso sello que clL·s Julgarem convenientes. 

LGCitOo;, FU:-100 DE RBSEllV.\ E IHVIDEXO'JS 

92. Se:11pr-1 qu" os rlirectorcs julg,wem acertarlo quo uma 
parte qualquer dos lucro~ da com:Janhia s •ja dividida. ou dis
tribuída entre os acé·ionistas a titulo de dividendo, ellP.s po
derão, sujeito às provisões do artigo scguiut~, recomm~ndar o 
seu pagurnont·J e com o ac;sontimenLo da "s'emuléa geral 
mandai-os paga:·. 

Pod~rão igualmente, sujeitos como acima dito, fazer em 
qualquer occasiüo, si o julg,trem conveniente e sem esse 
ass·'ntimento. como acima dito, distribuiçõ~s de lucros a titulo 
de divi<l<'ndo ou dividendos provisorios em anticinaç<1o e por 
conta do quo possa ser subsn<[Lientement J sánccionado pch 
companhia em assombléa g-et•al, c nnnhum dividendo alóm do 
que fór r'3cornmendarlo pelos directores será declarado ou pago. 

93. Dos lucros da companhia ft\r-se ~~ t .. _ ar 
provisão para qualquer fundo de / . ~~{'V'l tf~ Ot\nff~t~j . 

~~-· ;f0 

l ~ , Dns J 
~,.__:: DEPul~oos,;;; 
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que possa ser requerido ou autorizado de conformidade com 
a concessão do Governo Imperial do B1·azil ou que, com a 
sancção r\e uma assemblón. geral, os directores possam julgar 
dever ser feito. 

O fundo de r0serva se1·a col\ocac\o pelos di1·ectores pelo 
modo que julgarem ac(]rta~o. excepto que nenhuma parte 
desse fundo poderá ser collocado em acções, ou fundo da 
companhia. 

A renda proveniente do fundo de reserva s<'rá considerad<t 
como renda ordinaria da companhia ou ser;i applicada por 
qualquer outra fórma <1ue os directores possam julgar con
veniente. 

'J4. Os directores podf'm deduzir dos dividendos ou juros 
que tiverem de ser pagos a •tualquer accionista, as sommas 
de dinheiro que pos~am SOl' devid lS por elle a companhia, por 
conta de chamadas ou por outra forma. 

95. I) aviso de qual,[uer dividendo que possa ter sido decla
rado se1·a dado a cada aeeionista ou enviado pnlo Correio ou 
por outra forma ao sou lo~·ar de residencia registra· lo e todos 
os dividendos não recbmado.'< dm·ante um anno <lepois de decla
radoq, serão, até que s~jam rechma<los por um accionista com 
direito aos mesmos, co !locados ou por outra fórma applicados 
pelos directores em lJ,:neficio da companhia, até que sejam 
reclamados. 

96. Nenhum dividendo ou juro produzirá juros contra a com
panhia. 

97. O recibo da posso 1 cujo nome, na occasião, constar no 
registro como dono de qualquer acção será nma perfeita qui
tação para a <"ornpanhia relativamente a todos os pagamentos 
f•itos em relação a qualquer acção. 

Si duas ou mais p~'ssoaq e~tiverem registradas como possui
dores de qualquer acção, o recibo de qualquer um delles será 
perfeita diJsoneração para a companhia para todos os paga
mentos feitos em relação a essa acção. 

CONTAS 

98. Os directores organizarão cscripturações fieis, tanto 
no Reino Unido como no Brazil, das, e relativas ás transacções 
e negocios da companhia. 

99. Os directores em qualquer occasião, mas sujeitos ás 
previsões das leis relativas a es;es assumptos, determinarão 
si, e até que ponto, e em •rue ópocas e locaes e sob que con
dições e regulamentos, as contas e os livros da companhia 
(todos ou algum ou qualquer delles) serão facultados á in
specção dos accionistas, e accionista algum terá o direito de 
examinar qualquer conta ou livro ou documentos da compa
nhi:.L senão tanto quanto actualmente lh'o conferem as leis ou 
fôr autorizado pelos directores ou pela companhia em a"sembléa 
geral. 
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100. Um balanço encerrado em uma época não excedendo a 
tres mezes anteriores :i assembléa g')ra!, Eerá organizad'l todos 
os annos e apresenhúo á companhia em assembléa geral ordi
naria desse anno, contendo os detalhes e feito pela fórma que 
fór considerada propria para exhibir (sujeita ás seguintes 
formalidades) : uma demonstração verdadeira o correcta do 
estado dos negocios da companhb. 

FJSCAES 

101. Um~ vez, pelo monos, em cada anno, as contas da 
companhia serão examinadas, e a oxactidão do balanço veri
ficada por um mais fise:ws. 

102. Os fiscaes serão nomea•los pela companhia em assem
blóa geral. 

103·. Os fiscaes podem ser accioniHtas (la companhia, porém 
pe>soa alguma será eleita para fiscal si fór interessa·la por 
qualquer outra fórma, excepto como accionista, em quae'>quer 
traw<aeções da companhia, e n~nhum director ou outro official 
da companhi:l. será eleito emqnanto continuar uo cargo. 

104. A eleição do fi,;cal será feita p•'la companhia na sua 
assembléa geral ordinaria de cada anno. 

105. A remuneração dos fiscacs será fixada pelos directores. 
106. Qualquer fisc:d poderá se1· reeleito ao deixar o seu 

cargo. 
107. A todos os fiscaes S'l fornecera uma cópia do ba!ançn, e 

será oeu dever examinai-a ~ conferi!-a com as contas e titulos 
a elle relativas. 

108. Todo o fiscal poderá, em quaesquer occasiões razoaveis, 
examinar os livros e contas da companhia. 

AVISOS 

109. Todos os avisos podem ser dados ou enviados a qualquer 
accionista quer pessoalment<l quer pelo Correio, por carta fran
queada, dirüôda a esse accionista no s3u endereço registrado. 
Todo o accionista terá um endereço registrado no Reino 
Unido, e todo o accionista que não tiver esse endereço, não 
te1·á (não obstante <tualqurr das p1·ecedentrs disposições) di
reito a qualquer avi~o de qualf]_uer assemb!éa geral, acto, mate
ria, ou consa relativa á companhia. 

HO. Quaesquer avisos que se ordenar se dêem aos accio
nistas, serão, relativamente a qualquer acção a quo mais de 
uma pessoa tiver conjuntamnnte direito, dado a qualquer 
dessas pessoas mencionadas em primeiro logar no registro dos 
accionistas com endereço rogi,.,trado no Reino Unido, e o aviso 
assim dado será aviso sufficiente para todos os possuidores 
desRa acção. 

111. Qualquer aviso, quando enviado pelo Correio, será. 
considerado como tendo sido dado na. época em que a carta. 
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que o contiver for bnçada ao Correio, e provado esse acto 
será isso sufficiente JH'ova de que a c;1.rta cont0nrlo o aviso foi 
conveninntemente endereça< la e lançad'l ao C Jrreio. 

i 12. A reunião de todas as assembléas gern.es 11 das re
uniões dos directores, que forem em qu:tlquer occasião convo
cadas, n para a convocação das quaes fôt· nocessm·io a>'iso, 
será. ató que s 1 demonstre o contrario, consilera la como 
devidamente avis1cla na devida o convenient.e fórma a todas 
as pessoas com direito a essn :wiso, e os actos dessas assem
bléas get•:J.Os não sedo invalid •dos pela razão <io não t•ecebi
monto de <tuaosqiHJr nvisos dados por carta ou <!e erro invo
luntario no endereço de qua"s [U<H cart'ls ou de omissilo não 
intencional de envim· as carta<> a qu;tlqu'r dos accionistas ou 
diroctoreR, ou do qnaesr['tor oult·os enganos ou onlis<Õ•~s não 
propositaos. 

Nom~s, endereços o <tnalidaclcs dos subscriptores: 
James P.lttle Be::1lle -l\1. General l{. Engrs. G, Quc:m's 

Gato Gard0ns- South K~nsington. 
A1·thur Abraham Fra:;er- 10, Craven Hill, Hyde Park, 

corretor de productos colonia<J~>. 
Thnmas Barton Hygson- :15, Ginterstone Roatl, \.Yest 

Kensington, capit'llisla, sem o ocupação. 
Jam··s Caird- C. B. tl, Qneeu's G:tle Gat·<lens, Sonth 

Kensington. 
Alfre'l de Jlii ornay - C >hl' Arbrcs, Oxon, a~rictlltor. 
Charles Neate -4. Victoria Stroet, \Vestminster A!Jbey, S. 

\V. nng-enheit·o civil. 
\Vill,:am \Varnrr Iiyrle- LU, \\'est!Journe Tot·race. Hy ~e 

Park. \V., neg-oci:\nte. 
Datado aos l7 dias do Junho tle 1831.-Teetcmunha das nssi

gnatm·as d >S supra nom<Jados James l'attlo B:,Hllo, Arthur 
Abraham Ft·az:H'. James C tird, Charles Neate e \Villiam 
Warner Hyde. C. J. Stewart, e•cr.~vente dos Sr::::. Johnsons, 
Upton, Budd & Atkey, 20, Austin Friars, Londres.- Solicita
dores. 

Testemunha das assignaturas dm supra nomeados Thomas 
Burton Hygson e Alfred de 1\iornay. E. \V. Clnrk'J, escre
vente do~ ditos Srs Johnsons, Upton, Budd & Atkey. 

Nada mais continha ou declat·ava o dito ;\femo>·nnrl,•on de 
:1ssociaç:1o e estat<Ilos da '1/:e Rio GranAe tlo 8tt/. (TJ•·n:.il) 
Ra.il•ray Co>llpany. limitecl, que bem e fielmente tra<luzi do 
pt·oprio original er,cripto <Jm inglez, ao qual mo rrp01·to. e que 
depois de com este conferido e achado exacto tornrJi a <·ntregar 
a quem m'o havia apre-;enbdo. 

Em fé do que passei o pr.'s'lnte, que assignei e sellei com o 
sello do meu officio nesta cidade de S. Sebastiiio do Rio de Ja
neiro, aos 20 dias do mez de Julho do anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de 188Z.- Carlos Jor1o 1\.u
nhardt, tr:~duct:Jr publico e inbrprete commercial juramen
tado. 
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DECRETO N. 8832- DE 5 DE J.\NEIRO DZ 1883 

Appro>a, com rnotlifirações, os estatutos da Companhia estrada de ferro 

c] o Jequitinhonha o aul~riza-a. ~· f~ueeiouar. 

Attendendo no que Me requereu a Companhia estrada dA 
ferro do Jequitinhonha, dr;vidamen:e representada, e Tendo 
ouvido o p·treccr da s,.cção dos Negoci<,s do lmper·io do Con
selho <le Estado, exarar!o em Consult.a de 20 de Novembro ul
timo, Hei l'or b0m Approvar seus estatutos e Autorizai-a a 
funccionar, mediante as modifka<;Õ"S <Jne com este baixam, 
assignaclas por Lourenço Cavalcanti de Albuquer·que, do Meu 
Consdho, 1\linisl!'o e Secret:trio de E;tado do.s Ne~ocios Es
tJ•ang-eiros e interino dos da A~ricultura, Cornm<wcio e Ohras 
Publicas, que asstm o tenha ent 'ndido e faç:t e.Iecnt:w. Pa
lacio do Rio de Jan'liro em 5 de Janeiro de 1tl83, 62o da 
lndependenci 1 e do Imperio 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albu'lue;·que. 

1\lodiflcnções a que se refere o Decreto n. 8832 
d(.•sta dnln 

No fim da 2" parte do art. C• accrescJnto-se- e o Governo 
Imp~ria! o permittit•. 

li 

O art. 9° será substitui lo pelo f'eguinte- Os aceionistas 
slo respons:weis pelo valor das acções que lhes forem dis
trihuidas. 

IIl 

No § 4° do art. 2,! e no § 5•> do mesmo artigo accrescen
te-S('- submetten<lo o SdU a~to á appt"Ovação da assembléa 
geral dos acciouistas. 

IV 

No art. 28 addite-se o seguinte paragrapho- Os dinheiros 
lev~tdos ao fundo de reserva serão empregados em titulos da 
divida publica, em bilhetes do Thesouro ou em letras d,.e esta~ 
belecimentos de credito real gat•antidos pelo Estado, dando-se 
aos juros a mesma applicação. 

P:\lacio do Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1833. 
-Lourenço Caoalcanti de Albuquerque. 
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Estatuto~ da Companhia cst1·:ula !lc feeeo !lo 
Jettnitinlwuha 

C.\PlTULO l 

DA CO~IP.\Xlll.\ E SI:U'3 Fl"S 

Art. f. o A Companhia estrada de f,_•rr;, do Jequitinhonha 
tmu pot• objecto construir e cxplorat' a estrada elo forro da mesma 
denomínac;ão, no t0JTltorio da;, l'rovineias de Minas Ger.:cs e 
•la Bahia. 

Art. 2." A constnlc<;::ío o cxplornç:lo da cstra<l:t <le feno do 
.Je,luitinhonha. rcaliz:tt'-S0-lt:io ncs lermos c sob as con<lições 
cst:tbeloci.:as p ·los Govc:·nfH rh·: dua~ provinci.ls n~s con
cessões qnc para esse 1;m 1izot•am ao Tcncntc-Cot·onol llontil 
.losé de Ca.stt·o em os contmtos de z:: de Auril, 22 de Jm1 h o, 
28 úe Dezen1bro de 18tH c 2?) de .J:mC'iro de 1882, <'njns ehn
sulas, favor<•s, dit•oilos c olJI'ig:11:õcs clwma a ni :t COillp:mhi 1, 
como nos mesmns con I ratos foi pcrmittido. 

At·t. :~." A séde da companhia ;'o:·:i a cidade do Rio de .Ja
neiro, onde funccionnrão :t directoria 0 o cscriptorio ccntpl ; 
mas um de seus memLro~'< pndot':i residit· n:t l'rovinria da Rthin, 
para reprcs•mt:tl-a P''l':tillo :1 l't'sp:>ctiv.t l'rosidoncia, em to< lo; 
os seus nr,go<~ i os. 

Art. 4. 0 A <Im·at;:1o ,[J. cOJnp:illhia scr,i <lo :iO annos, prazo 
do privilegio C<Jllcedirlo ao rof.•ri<lo Tcn<'nl·:-Coroncl llontil José 
do Cast1·o, s:1lV:t a di.•:po~iç:To do nrL. :l:l. 

Art. 5. 0 O capital d:t ,·ompanhi:t scr:i d0 1.000:000:0::, 
constituitlos por 5.UIJO acções ,:c 200:-; c3rla um:t. 

Pot!er:i., poréttl, ser dov:trlo a 2.000: ooo~. cmittindO-S[) 
para ess'} fim mais 3.CUO a~çec.ô, 'i as neccssid l<los (h com
panhia o exigirem. 

At't. G. 0 As ar.;õos sct':lo nominrtes, L11:endo-sc as resp •r: ti vns 
tt·:msforencia~ em liHo •·spcl'i:d, sem qnc possa. a tr.tnsfet·oneia 
ter log--•r antes de 1'0:1!iz :elos 23 °{0 f!,. c:>fl:t nrção. 

Art. 7. 0 O a~cioni,ta responde pelo valor intngral bs s•ws 
ac~u·•s, quo ,j •n•r.c r ·:tlizar :i propor•;ilo <hs cham:t~bs feit:. s 
p<'h dirc,,t,>ria. 

Art. ~." ,\ fa!Lt ,J,• pontnali,Jatle D:ls prost~<:LíPs importa p:\t':t 
•> accionisl<t a p·cdn das r1ue honyer feito, em bcnelicio d[\. com
J>anhia. 

Nesta hypolhesc, a direct~ria deliberará on <'Xigir pelos 
m<'ios regulares o compl••nwnto do capital sem dnsconto da 
n~ulta., ou a distribui,;:to das ac<;õcs em commisso por quem ns 
'luizer a·lquirir. 
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Art. 9.0 A primeira entrada do capital fat·-se-ha logo que fo
rem pelo Governo appt·ovados os preseutes estatutos, á razão de 
10 °/o ou 20$ por acção, depositan•lo-se a respectiva importancia 
no Banco quo os organizadot·cs d_a companhia designarem. As 
d•Jmais entt·adas realizat·-se-hão a juizo dft directoria e á pro
porção que o exigirem as necessidades da companhia, me
diando, porém, sempre entt·c ellas o prazo de 30 dias pelo 
menos. 

CAPITULO li 

DA ASSEMULÉA fiEUAL DOS ACCIONISTAS 

Art. 10. A assembléa geral dos accionistas ficará constituída 
(sempre quc tratm·-so de 'lualqucr modificação dos presentes 
estatutos) qu:mdo comparecerem accionistas quo representem 
maioria aLsoluta dos votos corr0spondcntcs as acções, e nos 
demais casos, sempr11 que reunirem-r;e em numero excede11te á 
te1·ça ['arte dos m•mmos votos. 

Art. 11. Si no dia apt·azado ntio comparecnr numero suffi
cienle, convocar-se-1m outra reunião, <lccl:l!·ando-sn o ol~j1•cto do 
'lue nella houver de lratar-sn. c então po:lor-sc-ha deliLerar, 
qualquer que soja o numero elos pt·esentes. 

A declaração do fim da reunião é necess:lri:t ainda n't pri
meira convocação, si tratar-se ele modificar· os estatutos. 

Os accionistas prnsentes nomn :rão nm presidente para di
rigir a a~seml.Jléa geral o o presidente dcsignarú para secre
tario qualquer dos accionistas. 

Art. :12. Niio potlerú tomat· parte nas d·>liherações ,Jn. assem
bléa geral o accionisl:t inscri['tO dentro do clous Hwzes ante
riores :i. reunião. 

Art. iêl. Dez acçõcs dito direito n. um voto, mrrs nenhum 
accionista ter:i. mais do :!0 votos. 

Art. :14. Serão adruitli•lcs a tleliLet·ar· e votar nas assombléas 
geraes, exhibindo clocum<>ntos reguLtres 

:l. o Os tutores por seus pupillos ; 
2. o Os maridos por suas mulheres ; 
3. 0 Os representantes ou prepostos do firmas oa corporações 

accionistas da companhia. 
Art. 15. O accionist·t que não pudnr comp~rece1· poderá 

fazer-se representar ]IOr outro accionista. ccnferin !o-lhe para 
isso podere,; especiaes, mas niio se admittem vetos por procu
raç.üo pat·n eloiç:in da clireclorin. 

Art. 1G. A assemblóa ger[ll dos accicnistas r··unir-se-ln ordi
narin::-.ente no mez ele Agosto ele cada anno. pt·ece•londo para 
isso os annuncios necessarios, com an tecod•.~nci:t de 15 dias, 
para tomar conhecimento elo relatorio tia dir·.:ctoria e do 
parecer d<:~ commissão fiscal, deliberar a respeito e eleger os 
dircctores. 
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Art. 17. Reunir-se-ha extraordinariamente: 
i ,o Sempre quo fôr convocada peL~ directoria; . . 
2.• Sempre que e<;;sa reunião fôr reclalllad . .\ por acCiomstas 

que r3presentem um quinto Jo capital "ocial. . 
Os accionistas reclamantes poderão convocai-a por s1, em caso 

de reluctancia da directoria. 
Art. 18. E' da competencia exclusiva da assemblóa geral: 
i.• A eleição da directoria; 
2.• Conferir pode1·es espe ·iaes para operaçõ~s de credito ; 
3.• Julgar as contas anuuaes ; 
4. o Promover a responsabilirladrJ dos directorcs, gerentes 

e mais funccionarios d' companhia; 
5.• Alterar os estatutos, mediante approvação do Govm·no; 
6.• Det~rminar a rr.elhOi" fórma <la liquid•ç<lo da companhia, 

nos casos do art. 3.! ; 
7. o Resolver sobre a hypothese do art. 10. 

CAPITlíLO IIl 

DA ADli!NISTRAÇÃO DA COMPANIIIA 

Art. 19. A administração da companhia será confiada a 
uma directoria, composta de cinco mem\Jros, eleitos pela assem
bléa gr)ral dos accionistas, que servirão durante tres annos e 
não polerão entrar em exercício antes de possuírem 50 acções, 
pelo menos. 

Art. 20. Exceptua· se da clausula p1·ecedente a primeil·a di
rectoria, que compor-se-ha do Ba1·ão de Mesquit '• Barão de 
S. Francisco, Barão cie lbitnruna, Commendador João Baptista 
Vi, nna Drummond o Conde de Pereira Marinho. 

Esta primeira directoria funccionani ato 31 de Dezembro 
de i8H4. 

Art. 21. Os directores esco!h11rão d'r,ntre >i nm presiilente, 
que sf'rá o seu orgão perant<l os Tri\Junaes e os Govcrn<_s Geral 
e Provinciaes. 

Art. 2~. Não poderão exercer conjuntamente o cargo de 
dir •ctores parentes p<>r consllnguinidade ou affinià .de até o 
2• grau, dons ou m:\is socios de firma social, nem os crr.dores 
da companhia, salvo, q11anto a estes, possuindo p~lo menos 50 
acções. 

Art. 23. No caso de impedimonto de qualquer dircctor, por 
mais de 30 dias, rt di r ctoria completarrl. os •u numero chamando 
qual·tner accionista nas condições de ser eleito. 

Art. 24. Compete á directoda: 
1. 0 Rcpresent·1r a companhia quer em Juizo e perante a 

administração publica, quer perante particulai·es ; 
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2. 0 Executar c fazer exe utar os pre~entes eshtutos, assim 
como os contratos celebrados pelo T 'n:•nte-Coronel Gentil J<~sé 
de Castro com os Governos Provinciaes da Bahia e Minas 
Geraes; 

3. o Fazer todo~ os contratoB, ajustes e auanjos para conse
cução dos fins da companhia ; 

4 o Nomear um gerente e mais empregados da companhia, 
marcando-lhes as att1·ibuições e vencimentos; 

5. 0 Demittil-os, suspencbl-os on rep1·ehnndel-os quando mal 
servu·nm; 

6. 0 Recolher a um Banco aci·eriit:do as sommas cob,·adas 
que não tiverem imrn·,:liata a;>plicaçilo ; 

7. 0 l<~nchai" as contas semnstraes o fazer a distribuição 
dos dividendos de l!JCI"OS liqnidos, JU\ ÍÓI"ma da lei; 

8.° Faze1· a chamada de capit:1es ; 
U.o lmpm· a pena de commisso aos accionistns; 
10. Apresentai" à aRscmbléa g-r'ral dos accionistas o relato

rio annual e o balanço d:t companhia ; 
11. Facilitar ao c •n elho fiscal, de que h·,ta o art. 26, o 

exame da escripturação e dar-lhe todas as explicaçõ s quo 
exigir; 

12. Completar o numoi·o de seus membros na forma do 
art. 23; 

13. Expedir regulamentos e instru~ções adequ1das á 
fiel execuç:to dos estatutos e compromissos da comp:mhia. 

Art. 25. Os directores p~rceberão a retribuição que mar
car-lhes a ass<Jmbléa. get·àl .los accionist:Js, lugo que começa
rem os trabalhos da em preza. 

C,\PITULO IV 

DOCOl"SEI,IIO FISCAL 

Art. 213. O conselho fiscal comp~r-s•)-ha de tres membros 
eleitos pela aesemblea g••ral d'ontre os ncrionist •s qne pos<ui
rem, p ·lo menoR, 30 acções. As funcções do consdho fiscal, 
que Sflrão gratuitas, d~1r 1rão tr~s annos, e seus membros 
poder.Io sei' reeleitos, c ''"potind -lhe : 

§ 1. o A fiscüisação dos negocio• sociaes, pa1•a o que de
vera reunir--e ao menos um r~ voz em cRda trimPstre. Nestas 
reuniões a directm·ia. lhe prestará todos os esclarecimentos 
que fm·em exi~idos. 

§ 2. 0 Propor á dirertori:J. as medirias que julgar conve
nientes aos interesses socia.es. 

§ 3. o Apresentar parecer s1bre a gostão da direct'lria e 
negocias da companhia relativos ao anno findo; devendo fazer 
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entrega deste parecor á directoria, com antecedencia de 
oito dias ao annunciado para a reuniüo d;t ass~mbléa geral, 
afim de ser annexo ao relatrJÚO. 

§ 4. o Convocar a ass·'mbléa gemi extraordinaria. quando os 
interesses sociaes assim aconselharem, e a <lirectoria recus·u· 
fazel-o. 

Art. 27. Por mort11, renuncia ou impedimento de qual
quer dos membros do conselho fiscal, este chamará qual
(] uer accionista possuidor de 30 ou mais acções. 

CAPITULO V 

DOS DIVIDENDOS, FU:-IDOS DE RESERVA E .~)IORTIZAÇ:\0 

Art. 2'L Do:> ln~ns lirtui:los d•J ca•la semestre serão dedu
zidos 5 °/0 p:tra fundo de reserva. que será destinado aos re
paros das obras t.la comp~nhia e para fazer face tis perdas 
do sau capital. 

Do restante far-so-h:t o dividendo pelos accionistas, salva a 
disposição do art. :!5. 

Art. 29. Nenhum divi.lendo tere\ logar emquanto r·stiver 
desf1lcado o capital social. 

Art. 30. A companhia começ:ui a formar o seu fundo de 
amortização depois de cinco annos de trafego da linha, empl'e
gando para esse fim pelo meno;; 1/2 °/0 do capital despendido, 
quando a renda liqtlida exced•)r a 7 °f0 • 

C.\.PITULO \'I 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 31. Logo quiJ a comp~nhia puder restituir as subven
ções kilon.etricas ou garantia de juros que houver 1·ecebido 
das Provincias de l\lin~s Geracs e Rthia, e siJus juros, a asqem
bléa geral dos accionistas dr>liberarà sobre a reform[l. que 
·convenha f.tzer-se nestes estatutos. 

Art. 32. A companhirr dissolve1·-se-ha nos casos previstos 
no Uecroto n. 2711 do 1\l de Dezembro de 18f50. 

O modo pratico <la liquidação será determinado pela as
sembléa geral ad hoc convocada, guardadas as disposições 
do Cotligo Commercial. 

Art. 33. Approvados os present0s estatntos, pagari a com
panhia ao Tenente-Coronel Gentil José de Castro a quantia de 
50:00:1$, como indemni:mção das desp8zas feitas com a ob
tenção das concessões de qne trata o art. 2o e· estudos preli
minares da estrada de fr)ITO. 
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Logo quo os lucros lirtuidos da companhia excederem de 
7 "/o, a mota<lo do excesso pertencerá á mesma cor:;.panhia, 
e a outr·a metade ao referido Tenente-Cownel G<•ntil José dê 
Castro, salvos os diraitos d:t ProYincia da Bahia. 

Art. :34. A direetor·ia <h que trat·1 o art. 20 fica autori
zada a soliciLtr do Govemo Imperial a approvação dos pro
sentes ~statutos e a ar~eitar quaesquor modificações que o 
Governo entendr1r nellcs fazer. 

Os :tlmi:xo assignados oul'i~·am-so pelo nnmnro de acções 
'1 tw suuscr•,,vom e a sujoitar-so ás disposiçiícs destes estatutos, 
<[llC approvam plenamente , assim <'Omo ás alterações <!UC 
unt<Jmla fazer o Governo Imperial. 

Rio, :!3 da Agosto de 1882. (Segu ~m-se a~ assignatur:l.s.) 

DECRETO N. 8833 - DE 5 DE J.\:'>EillO DE 1883 

Declara oom clfcilo o Decreto 11. ulln "" l2 de .laueiro de IR7G na parto ']IIC so 
roforo aos torre nos 1lo rio S. Pc·l1 t) ainda n;lo cnlro:;uo a. o Eslatlo. 

Tendo em consider·ação c1ue cessar.>m os motivos de utilida
de puulica que para o.'auastecimento d';:gua á capital do Impe
rio d()ter·min:w:.tm a rle:~apropriação dôs terrnnos por onrle corre 
o rio S. Pedro na serra do Tinguá, os quaes foram comprehen
didos na planta approvada pelo Decreta n. 6092 de 12 de Janeiro 
de 187G, Hei pot· hem D.~clarar RCm ef!'eito o mencionado de
creto na parte <fUO se refeee aos terrenos, cuja desapropriação 
autoriz wa para o aproveitamento dns aguas do río S. Pech·o e 
lJ ue nio s ~ acham ainda na posse do Estado. 

Lourenço C:J.Valcanti de AVmcjuerqne, do 1\lou Consolho. 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e 
interino dos da Ag-ricultura, Commcrcio e Obras Publicas. 
assim o tenha entendido e faç:t ex"cutar. Palacio do Rio de 
hneiro em 5 do Janeiro de 18R3, 62° da Independ<mcia e do 
lmperio. 

C)m a ruhrica do Sua 1\Iag;)stade o Irupor;ldor. 

Lourenço Cavalc11nti de .tlbwzuerque. 
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DECRETO N. 8R34- DE 5 DE .JANEill.O DE 1833 

Autoriza a innovação do couta·ato da. Companhia Brazildra do navegação a. 
.vapor. 

Hei por bem Autorizar. de conformidtde com o art. 7• § 1•, 
n. V,[:\ Lei n. 3141 do 3'l de OutulJJ·o <le 18~2. a innovação do 
contr •to celebrado em lO de .Janeiro d9 1874 com a Comj.mnhia 
Braz;leiJ'a c\1) navegaç·lo a vapor, mediante as clausulas que 
com e;te b is:am, assignad,ts por Lourenço Cavalcanti de Allm
qnet'll'le, do l\1eu C:msolho, .\liui"tro e ::>ecrélt ll'io .ie Estado dos 
N<;gocios Estt'.< n ~-cit·:>s o int ,,·ino cbs da Ag:icultura, Com
met•cio e O.JJ'ts Pttl>iie,•s, 'l''e :.ssirn o tenha entendido e f;tça 
executar. Pala~ i o do Rio do J •HoiJ'O em 5 de Janeiro de 
18d3, GZ• da lndependeHcia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magrslade o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Clausulas a fJUC se a•.-t'e•·~~ o Decreto n. 8834 
desta data 

Alem dos v:~pot•cs aclnalmnnlc ompre~t<los ua IIIVCgação da 
linha do noi·tc, a comnanhia deveJ•:i applic:u· ao m•;smo se1·viço 
um v:tpor novo e Cllnstruirlo c•;rn os lllelh ll'a ucmtos aclDplados 
nos paquete; de 1·' clas~o. co:n accoinmr)lhçiíos al'oj:uJas pat·a 
100 pe~smgeiros de ró, es aç.> snilieiPnt' de:nixo c! • co',erta 
pat·a !IJO p:v.sag"ii'llS rle convót.; c·apttri<hlo p :ra 40) .a GOO 
touela·las d' carg-a; lol:tç:\() l 1.:200 tonelar!:ts ing-lezas e nmr
cha n tnca inferior a 12 milha-; po:· hor.1, s~nrlo estas eondições 
vcrificad01s por uma co.nrni~s.1o nomoa la pelo Go·;ernu 'mpe:•ial. 

Este novo vapor sot·i apres··nt:Ldo d •ntru de 12 mezes, con
t:;.dos desta <lata., sou psn:t de se dnscontar na sllllvenr;ão moa
sal 5•/o no.>dous p.·ime·ros ~>JCzeso 10°/0 no-1 dous seguintes, 
ficanclo rescindido o contr:•t' si, fincios os quatro mez rs de 
espe:·a, niio estiver ctvn11rida esta olJt·iga<;ão. 

II 

No~ aprestos c mate•·ial os:igirhs pola chns·tla :-Ja do con
trato do 10 de Janeiro de fí:l7-!, cornprchondern-se as "Íntas de 
salvação necessat•ias, em nu•nero corr 'spon·lentc á lotação dos 
vapo ·os, assim como ornlmrcações denomin:ldas sal\'a-vid~s e 
as embarcações menores 'lue forem sufficientes. 
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III 

Continuarão a ser feitas tres viagens mensalmente para os 
port·Js do norte com escala tanto na ida como na volt• pelos 
portos das c:.pitac' da Hahia, Abgàas, Pernambuc·o, Para
hyba, Rio Grande do Not·te, C•J •ra, Mat·::mhão. Para. e logo 
que fór aprescnta.lo o vapor de que trata a clausula 1", to ··o 
pot·to <le l\lambs, capit><l da Provittcia do Ama7om•s, ficando em 
vigor todas as outras di posições (h clausula 4a do referido 
contrato, inclusive o prazo de :34 di1~>1 pam a viagem t•ouonda 
entre o Rio de .Janeit•o e Pat·à, sem prejuízo do CJU:tl dever;~ ser 
feita dentro de iU dias a viagem de i,l:J. c vulta do Parâ a 
Man:íos. 

IV 

A tarif11 das passagens o fretes será organizad·t ·na fórma 
a~·prov.>da p )lo Governo com abatim•~nto de iU 0 /o nos pre~;os 
e.>tabelecidos nas actuaes tabellts e de 15 "/o sobre os preços 
asúm reduz dos nos transportes de carga-; e passageiros por 
conta do Estado. 

v 

Alóm dos transporte; grat•!Ítos nos tel'lnos c condições da 
ciausuh iUa do rcferiilo contrato, poderá O U.JVCl'llO fr .n<jUOar 
mais as segui11tes p •s:;agen.s : 

1 . o Ui to de prôa o duas de ré em cada viagem de ida ou de 
volta; 

<:." f'm·a o Inspcctor da navcJg:~ç;lo snbvcneioua,Ja, qn:mdo 
tiver d • percon·er a linha· a seu cat·go, dr3vendo a companhia 
fornecer os··aler para embarqu<> H d".'l"rnharque; 

3. 0 Para os empregados do C<lt'roio <JliO forem, em com
miss:1o, examinar as adutini ,trn<;ilos pt'OYinciaes. 

VI 

A companhia ohriga-so a rf'meltcr semestralrnP.nto á SPcrc
taria de Est·1do do" NP.gocioR da Agricultur;•, Commercio e 
Ob ·:~s Pnblicas, pot• inténueclio do BDU fiscal, a f'stali,;tif·a do 
movimento do pHilSagci t•os e c a rgaB transportndos nos pa ;uetes, 
de accôrdo com o mo leh a.loptado, e be:n assim demoustração 
da receita e despeza de cada uma cbs escala.>. 

VII 

Os vapor~s ompt·egados nas linhas a car.~·o da companhia: 
serão vistoriados de quatro em qnatro mez:•s, sem pr"juizo dus 
vistorias exigidas !Jeb. legislaç;lo vigent ·. 
· gsta vistoi'Ía. far-se-ha sempre prr,\nte o fiscal da companhia, 
devendo o vapor estar completamente descarregado. 

~--

~\nTHrr.~ 
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VIII 

A comp~nhia e os delegados do Governo n:1o poderão mudat• 
o rumo do paquete, o que só ser:i permittido ao Governo Impe
rial, mediante ordem cscripta, em qualr1uer necessidade por 
ello apreciada e aos Presidentes d.ts províncias nos casos do re
bellifío, sedição e guerra. 

IX 

Será snpprimi !a a clausula J.3o. do contrato de iO de Janeiro 
ue 1874. 

Em ret:·ibuição dos serviços que S'l obriga a prestar, a com
panhia receberá de cada viagom re.lon.la a subvenção do 
~0:250800(}. 

Xl 

Da subvenção mon~al que a comp:mhia tiver de receber no 
Thesouro Nacional descont:tr-se-ha sempre 1/2 °/o destinado i ro
muneraçJ.o .!o Inspeclor da naveg:t<;ão subvencionaJa. 

XII 

A innovaçilo do contrato começará a produzir to los os seus 
effeitos desde a assignatura, e durara por cinco annos além do 
prazo do contrato in novado. 

Palacio do Rio de Janrdro em 5 de Janeiro elo 1~83.- Lou
renço Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 8835 - DE 5 DE JA:'<IEII\0 DE 1883 

Concede prhilcgio :i Companhia da estrada do forro do Pir":~inga para o 
prólongamcnto ~a mcsma~cstrada. ---------~ 

Attondendo ao que Me requereu a Companhia da Mtrad'l. de 
ferro do Pirapetinga, Hei por bem Conceder-lhe privilegio 
por 70 annos P'tra a construcção, uso e gozo do prolonga
mento da mesma estrada desde o seu actual ponto terminal 
em Sa.nt'Anna do Pirapetinga, na Provincia de l\linas Gera.es, 
até o arraial do Divino ou suas immediaçõos, na. do Rio de 
Janeiro, sob as clausulas que com este baixam assignadas por 
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Lourenço C walcanti de Albuqueque, do Meu Conselho, Mi
nistro e Sect·etario de Est:tdo do~ N•Jgocios Estr.wgeiros e 
interino dos da Agricultura, Commercio e Obt•as l'ublicas, 
que assim o tenha entendido e ftça executar. Palacio do .Rio de 
Janeiro em 5 do Janeiro de 1883, 62' da lndop~mdenc1a o do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Lour~nço Cavalcanti de Albwztwrque. 

Clausulas a que se rerea•e o Deea·etn a-.. 8S:t::; 
desta duto. 

O Governo Imperial concedo á Companhi:~. da e'trada <lo 
ferro do Pirapetinga privileg-io por 70 :~.nnos para a con
strucção, uso e gozo do prolongamento da mesma estrada de 
ferro desde o sou actual ponto terminal em Sant'Anna do 
Pirapetinga, na l'rovincia de Mina-; Goram;, atiÍ o arJ•aial do 
Divino 011 suas immcdiaçõos na do Rio d•J Janeit·o, salvos os 
direitos, na zon:;. privilegiada, da cstr.u!a de ferro d1! Santo 
Antonio <le Padua. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguintes fa
vores: 

Lo Cessão gratnita de tc1'1'enos devolutos e nacionaes, e 
bem assim dos comprehendidos naR sesmarias o posses, excepto 
as indemnizações que fo;·em de direito, para o leito da "strada, 
estações , armazena e outr.ts obras especificadas no re>p 'Ctivo 
contrato; 

2. o Direito de d~sapropriar. na forma do Decreto n. 816 
de 10 de .Julho de 1855, os terrenos Je domínio particular, 
predios e bemf'eitorias, que fo1·em prncisos para as ouras de 
que tr.tta o paragrapho antoce<lont•J ; 

3. 0 Uso das madeiras e outros matr~riaes exi.stent~s nos 
terrenos devolutas e nacionaes, indispcnsaveis para a con
strucção da e~trada ; 

4. 0 ls•mção de direitos d'l import1ção sobrfl os trilhos, ma
chinas, instrumentos e mais objecto'l destinados a construcção, 
bem como sobre o carvão de pedra indispensavel para as offiei
nas e custeio da e~trac!a ; 

Esta isenção não lle fará effectiva emquanto a companhia não 
apr~'sentar, no Thesouro Nacional, ou na Thesouraria de Fazenda 
da província, a relação dos sobr()ditos objectos, especificando a 
respectiva quantidade e qualidade, que a•tnellas repartições 
fixarão annualmente, conforme as instruc<;ões - · 
da Fazenda. \f\TUI="r.A ---

Cessara o favor, ficando a compnhi ~~~~\:\ 1r1eWtMí!ãR~ 0-{h 
dos direitos que teria de p1gar e a t~b' dobro desses '"-f 

"/ 
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direitos imposta pelo l\linisterio da Agricu!Lura, Commercio 
e Obras Publi··as, ou p~lo d.t Fazenda, si se provar que elh 
alienou, po1• qual [Uer titulo, objeclos importados, sem que 
precede-se li ·ença daqu ·lles l\linisterios, ou da Presidencia da 
provincia, e pagamento dos recpectivos di•·eitos. 

5. o Prefo~rencia, em iguald 1de de circumstancias, pua lavra 
de rninns na zona pl'ivilcgiada, sendo ex res~o em cont1·ato 
especial o numero doJ datas qu·• o Governo julgu<> conveniente 
concerler, bem como a; condições a que deva ficar sujeita a 
empr·~za; 

6. o P1·eferencia para ac1nisiç lo de tcr,•nnos rlev·•lutns exis
tente~ :i margem df~ estr>"b ; effectuando-se a vend;t ern lotes 
altot·nados, d: maneira qnc, sondo o p:•iweiro da companhia, 
o s •g-undo fical':Í p ·rtencendo ao Est:>do, e assim nnr di tnte, e 
pAio preço rninimo da Lei l!' t:~ ole S ·t •rnbro de 1850, si a com
panhi-t os di trilmir por immi .;rantes ou colonos 'fU11 impo1·tar 
e estabelocer, não podendo, pOi'ém. vonclcl-os a este,, olevirla
mente medidos e d :nwrcados, por pre~o excedente ao que fôt• 
marcado pelo Go\·erno ; • 

Essa preforencia. sei ter:\ log-.w dur lfl te a const1·ucçiio da es
trada. Si, deco•·ridos cinco annos d ·pois de concluida. a cstra.J.::o., 
não tive1·em rs te1'r<•nos siclo distribu dos a immigrantes, a 
com•mnhi' os ad 1uir•irci a raz:io Jo preço maximo da lei, 
indemniz:tndo o Estado da .Iiffo~onça qu' estiver por pa~ar. 

7. o Preferenria em ig11alrlade de circumstanci::o.s para a 
continuação do mesmo prolongam·ênto. 

li 

Os trabalhos .!e constl·uco;ã·, do prolong-amento começarão 
no prazo d l seis mez ·s contados da data d;t approvaçiío dos 
estudo"' definitivos. a opte "e l'efel'fl a clansnla 4•, e pr·osllguirão 
sem intenupção, dev"ndo ficar todos conduidus e o pro onga
mento aberto ao trafc:;o no prazo d l ~4 mczes contados da 
mesma data. 

III 

Os trabalhos de con~trucrão não poderão ser f1ncetados som 
prévia autorização d0 G •vP.rno ; p:tra isso os projectos de todos 
esses Lmbitlhos srwito or.!taniza:lns em .lnplicata o Rub uettidos a 
appl'()V;tçrío do mesmo Gove ·no. Um do' es:e•nplarns ;e,·:i devol
vido a comp mhia com o- Visto -do Chefe da Dir ·ctoria das 
Ob1• •s Pnblic;lS do l\lini<>'erio <b. Ag..-icultúra, e o outro ficará 
archivado no m •smo ~Iinislel·io. 

IV 

No prazo de cinco mezes conta<ios da pro,ente data a compa
nhia dará. comeo;o aos est.udos d~finitivos do prolongamento 
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concedido, devr.ndo apres~ntrtr ao Governo até f O mozes con
taJo« da mesma data os seguintes documentos : 

I. Planta ge1·al :la l•nha concedida e um perfil longitu
dinal, com indicação dos pontos obril!'ados de passagem. 

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua 
sobre a planta geral, na e caLt de 1 por 4.00(), c •m indicação 
dos raios de curvatura, o a conliguração do terreno represPn
tada por meio de curvas de ni·•el equidistantes de trcs wetros; 
e bem assim, em uma zona de 80 metr.>s, p ·lo meno", pat•a 
cada lado, os çtmpo;, matas, terreno~ ped•·"gosos, e, sempre 
que fàr possivel, as divisas das 1•ropriedades particulares, as 
torr"s devolutas o nJinas. 

Nessa planta serão indicad 1s todas as distancias kilometricas 
contadas do prmto de partida da estrada de ferro, a extensão 
dos alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extremidade, 
o desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. 

O perfil longitudinal será feito na escab de 1 por 400 para as 
alturas, e de 1 por 4. 000 1 ara as distancias horizontaes, mos
trando respectivamente por linhas p1·etas e VPrmelbas o ter
reno natul'al e as plataformas dos có:·tes e aterros. Indicará, 
por m<Jio de tros linhJ.s horizontaes, traçadas aba1xo do pl:J.no 
ue COm[>:tração : 

L 0 As distancias kibmeti'ic~s, contadas a partir dr~ origem 
da estmda de ferro ; 

2. 0 A extensão e indicação das rawpas e contra-rampas 
e a extensão dos pMamares ; 

3. 0 A extensio dos alinh·lmentos roctos e o desenvolvimento 
e raios das curvas. 

No perfil longitudinal o na planta será indicada a posição 
das estações, paradas, obras d'.•rte e vias do cornrnunicação 
transverRH es. 

O pedi! longitudinal sorú acompanhado por um certo num~ro 
de perfis trn.nsvorsaes, inclusive o pedil-typo da estrada de 
ferro. 

Estes perfis serão foi tos na escala de 1 po1• 100. 
li. Projcctos completos o especiíkarlos de todas as obras 

necessarias para. o estabelecimento da o.>trn.da, suas estações 
e dependcnctas, bom como as plantas de todas as propriedades 
r1ue fàr necessario adquirir por meio de desapropriação. 

Os projr~ctos das obras d'arte compor-se-hão de projecções 
horizon taes e verticaes e de córtes transversaes o longitudinaes 
na escala de 1 por 100. 

III. A relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, 
com as p1·incipaes dimensões, po,ição na linha, systema de 
constnJcção e quantidade de ob1•a ; 

A t belh da quantidade de excavações necess1rias p·1ra exe
cutar-se o pr(\jecto, com indicação da classificação approxi
mada dos materiaes ·e das distancias médias de tl'ansporte, e 
bem assim os documentos neccssarios para a sua verificação; 

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cótas de decli
vidades e suas extensões ; 
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As cadernetas auth.onticadas d~1s notas das operações topo
~rraphicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno ; 
~ Os desenhos dos trilhos o accessorios em grandeza de 
execuçà). Orç:uneuto especifi•?cJd' do custo pruv:.IY·!l do prolon
g-amentQ. 
- A ccmpanhia deverá tarnb~m ap:-r;!õcntar QS <lados e infor
mações que tiver colligido s)hre a população. industria, com
mercio. riqueza e composição minc~.:logica da zona percorrida 
pela estrada. 

Antes de r•'sol1·er Eobro os proj~ctos s•IlJmettidos á sua 
approvação , poder:i o nov0;-no nnn<hr proce<ler, a exp;nsas 
da .-:ompanhia, às op"r.<(;Õf>s "raphicas n0c··ss;-,.ricts ao exame 
dos projectos c podt•r.i tn'J<LO!r:.lr r_,s "'S l'roj f>Ct'JS Céltno julgar 
con.-eniente. 

O (1overno p•,der(i dcsi:m.r os pontos em 'lne devam ser 
estabelecidas ns rostaçücs e p.;r:vlas. 

A companhia n:lo f''"1cr:i, s~ 11 antoriznção oxpr 's'a do 
(;o,·erno, modificm· o~; pt·r~jedo,; :•ppro1·;u.los. 

Não ob>t::mto a app:·o;·a,:fío do perfil longitndinal, a com
panhia pndo:·:i fnzer ns l:W<lili<'::l\Õ<'s neccssarias ao estabele
cimento das o!,ras d'artc. pas:sagcu~ <lrJ nivcl c paracbs indicadas 
no p~.>j<Jcto approvado. 

A approvação dos projecto-< aprcsentrtdos pela companhia não 
poded ser invoca<l:t parajnslifieat· a revog-n~fto de alguma des
tas contlir;õcs. 

Procurar-so-ha rlar :'ts cnrvas o maior rrtio possivcl. O raio 
mínimo ser :i de 120 rn0tro'. 

As cnr1·as diri;dd(l,~ em scntirlo-; contrarios devor.'1o ser se
paradas por uma tan<z·•ntc drl 10 mot1·os p·:lo menos. 

A declividade maxima S3J'::i. do~ 0 / 0 • 

As rampas, contr,l-rmnpas c pntamares scr:io ligados por 
curvas vertica"s <lo raios e desonv(llvimento convenientes. 
Toda a rampa scJgni<b de uma contra-rampa será separada 
desta pcn· nm pat::mmr do :Jo m()t!"Os pelo monos ; nos tunneis e 
nas curvas de pequenos r.Jios se evitará o mais possivcl o em
prego de fortes declives. 

Sobre as grandes pontes c viadurtos mebllicos. bem como á 
entrada d'Jssas obrns, se procurari não empl'egal' curvas de 
pequenos rnios ou as ffJrtes rleclivi<lades, afim de evitar a pro
ducçüo de vibrações nociyas ~iB jnntas e articub~õos das diver
sas peças. 

As parad118 c e.~t1çücs sc~.io de preferéJncia situadas sobre 
porção da linha em rectu "~le nível. 



ACTOS DO PODER EXECUTI\"0 

YII 

A estrada será <le Yia singr la ; mas terà os desvios e linhas 
auxiliares que forem necessr~rio~ para o mo,·imento dos trens. 

A distancia entre :<s facrJs internas dos t~ilhos scrà a da 
estrada a<:tual. 

As dim~nsões do perfil transYers ,1 serão sujeitas à appro
w ção do Govf) rno. 

As valletas longitG.dina•és terão as dimensões e decliYes n~ces
sarios para d 1r prornpto escoa,nento às a.quas. 

A inciinação dos talu•les dos c'irtes ~ aterros sl.lrà fixada em 
vista da altura dest•!s o da natm·r,za do terr•:no. 

Ylll 

A companhia ~xocutará todas as obras d'arte e fa.rà todos os 
tmlJalhos nocess~1rios para que a estrada não crêe obstaculo 
algum ao escoamento das ac:·u:1~, e par:1. que a direcção dus 
outras vias de communicaçiio existentes não reeeb:1. scniio as 
modificações indisp"nsaveis n prcc•·didas de approyação do Go
verno. Os cruzamentos com as rnas ou caminhos publicas 
poderão ser superiore<>. inferiore.o, ou, qnando ahsolutauvmte 
se nüo possa :azer pot· outro modo, do nivel, c11nstruindo, 
porem, a companhia, n. expensas suas, as oln·as que os 
mesmos cruzamentos torn:uem necessarias, ficando tamuem 
a seu cargo as dcspezn.s com os signaes e guar<hs que forem 
preci,os para as cancellas durq.nte o dia <1 a noite. Ter à nesse 
caso a companhia o dit·eito de altel';lr :1 dirccção <las ruas ou 
caminhos publicas, com o fim de melhorar os CI'Uzamenl.os ou 
do diminuir o s•Ju numero, precedendo consentimento do Go
verno e, quando fór de dirÕito, da Camar:• Municipal, e som 
que possa perceber 'lual<]Uei· taxa pnla pass.1gcm nos pontos 
do intersecção. 

Executará as ob1•as nc'cessarias :'t passag-em das ag·uns ntili
sadas para abastecimento ou para fins iBdustriaes ou agricohs, 
e pormittirá que, com idonticos fins, taes obras se etfoctuem 
em <lualquer tempo, desde 'lwJ dollas niio resulte damno á 
propria estrada. 

A estrada de ferro não poder:i impedir a navegação dos 
rios ou camJ.cs, e ne.-se intuito as pontes ou viaductos sobre os 
rios e canacs terão a capacidade n~cessaria para <1ue a nave-. 
gação não seja embaraçada. 

Em todos os cruzamonto:l snperiol'CS ou inferiores com as 
vias de communicação ordinarias o Governo terá o direito de 
marcar a altura dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a 
que deverà haver entro os parapeitos em relação às necessi
dades da circulação da via publica que ficar inferior. 

Nos cruzamentos do nível os trilhos seriio collocados sem 
salieneia nem depressão sobre o nivel da via de eommunicação 
que cortar a estrada de ferro, de modo a não embaraçar a 
circulação de carros ou carroças. 
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O eixo da estrada de ferro não deverá f1r.er com o da via 
de communicação ordina.l"ia. um ungulo menor de 45°. 

Os cruzamentos de nivel terão, sempre qde o Governo o 
exigir, cancellas ou barreiras vedando a circulação da via 
de communicação ordinaria na occasião da passagem dos 
trens, havendo, além disso. uma casa de guarda aonde o Go·· 
ver no reconhecer essa necessidade. 

IX 

Nos tunnels, como nos viaductos inferiores, deverá haver 
um i,.,tervallo livre nunca menor de fm,50 do carla lado dos 
trilhuJ. Além disso, haverá de distancia em distancia, no in
t~rior dos tunneis, nichos de abrigo. 

As aberturas dos poços de const!"Ucção e ventilação dos tun
neis serão guarneciLlas de um parapeito de alvenaria de dous 
metros J.e altura e não poderão ser feitas nas vias de commu
nicação existentes. 

X 

A companhin empregará materiaes do boa qualidade na 
execução de todas as obras, e seguirá sempre as p1·oscripções 
da arte, de modo qu() obtenha con;trncções perfeitamente so- . 
lidas. 

O systema e dimensões das fundações das obras d'arte 
serão fixados por occasião ela execuçJo, tendo em attenção a 
natureza do terreno e as pressões supportn. !as, de accôrdo 
entre a companhia c o Governo. A comp.mhia será obrigada 
a ministrar os apparelhos e pessoal necessarios ás sonlagens e 
fincamenttJ de estacas Je ensaios, etc. 

Nas superstructums das pontes as vigas do madeira só po
derão ser empre (adas provisoriamente, devenJo ser substituídas 
por vigas metallicas, logo que o Governo o oxija. O omprego 
do ferro fundiw em longerões n.ão se:·ã tolct•ado. 

Antes de entregues a circulação, todas as obras d'arte 
serão experiment:tdas, fazendo-se p ISS tr e repassar sobre ellas, 
com dh-ersa velocidade e d!pois estacionar aigumas horas, um 
trem composto de locomotivas ou, em falta destas, de carros de 
mercadorias quanto possível carregados-

As despezas destas experiencias con·erão por conta da com
panhia. 

XI 

A companhia construirá todos os edificios e dependencias 
nece;sarios pat•a que o t1·af·go se effectue regularmente e sem 
peri5o para a segurança publica. 

Ai estações conte1·ào salas de espera, bilheteira, accom
mod \Ção pa:·a o agente, a:·mazens para mercadoria~, caixas 
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d'ag-ua, latrinas, mictorios, rampas de carregamento e em
barque de animaes, balanças, rclogios, lampeões, desvios, 
-cruzamentos, chaves, sig-naes e cercas. 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações e paradas terão do lado da linha uma 

plataforma coberta ptra embarque e desembarque dos passa
geiros. 

As estaçõ9s e paradas terão dimensões de accôrdo com a 
sua importancia. O Governo poderá exigir que a companhia 
faça nas estações e paradas os augmentos reclamados peh.~ 
necessidades da_ lavoura, commercio e industria. 

XII 

O Governo reserva o direito de fazer executar pela companhia 
ou por conta della, dürante o prazo da concessão, alter<>ções. 
novas obras cuj-• neccssid:~.de a experiencia haja indicado em 
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do 
traf:1go. 

XIII 

A companhia forneccr:i o material rr.dante (locomotiva>, 
tenders e carros, qur.r dn passag:!iros, quer de mercadorias 

,de qualquer natureza) correspondente ao serviço do prolonga
mento, que faz objecto <la presente concessão. 

Esse rnateri:1l será construido de modo que haja segurança 
nos tr.msportes c commodioadtJ p:u·a os passageiros, e constará, 
para a abertura do mesmo prolongamento ao trafego, do que 
fôr fixado no l'<'spectivo orçamento. 

Os carros poderão circular em toda a estrada. 
O Governo pooera prohibir o emprego de material que não 

preencha as condições acima referidas. 

XIV 

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela con
strucção, consen'ação, trafego e reparação da estrada de ferro 
correrão exclusivamonte e sem c:s:cepção por conta da com
panhia, 

XV 

A companhia sera obrig-ada a cumprir as disposições do 
Regulamento de 26 de Abril de 1857, e bem ns~im quae>quer 
outras da mesma naturezn, que forem decretadas para segu
rança e policia das eltradas de ferro, uma yez que a3 novas 
disjlosições não contrariem as presentes clausulas. 

PODER EXBCUTIVO fa83 



50 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

XVI 

A companhia sJrá obrigada a conservar -com cuidado durante 
todo o tempo d11 concessão, e a manter em estado que possam 
perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada de 
ferro e suas dcpendencias, como o material rodante, sob pena 
de multa, suspensão da concessiio, ou de set· a conservação 
feita pelo Governo á custa da companhia. No caso de inter
rupção do trafego, excedente d•J tt·inta dias consecutivos, por 
motivos não justificados, o (ioverno terá o direito de impot· uma 
multa por dia de interrupção igual ã renda liquida do dia 
anterior a ella, e roslabeleccrú o tt·afcgo, correndo as dcspczas 
por conta da companhia. 

XVII 

O Governo po.lcrú r.'alizar <'111 toda a extensão da estrada, 
inclusive a parte actualmente em tr,lfego, as constrncções 
neeess~rias ao estabeleeinv•nto drJ uma linha telographica de 
sua propriedade, usando ou não, como melhor lhe parecer. 
dos mesmos postes dns linhas telegraphicas •1ne a companhia é 
obrigada a construir mn tod:1. a extensãn da e•trada. reAponsa
bilisando-se a m•Jsma companhia pela guarda dos fios, postes e 
apparelhos electricos qué pertencerem ao Governo. 

Emquanto isto não se realizar, a companhia é o9rigada a 
expedir telegrammas do Governo com 50 •/o de abatimento da 
tarifa. estabelecida para os telegrammas parti cu lares. 

XVIII 

Durante o tompo do privilegio o Governo não concederá 
outras estra.!las de ferro dentro de uma zona de 20 kilumetros 
para cada lado do eixo da estrada. 

O Governo t•escrva-se o direito de conceder outras estradas 
que, tendo o mesmo ponto de pat"tida e dit·ec<;ões diversas, 
possam approximar-se e até cruzat• 11 linha concedida, com
tanto que dentro da referida zona não rec·~bam generos ou 
passageiros. 

XIX 

O Govet·no fiscalisarà cnmo julgar conveniente não s<i o 
prolongamento que faz ohjecto da presente concessão e o res
pectivo serviço, mas lambem a estt·arh actual <la companhia, 
limitada a sua fiscalisação fJUanto a esta parte no que disser 
respeito á regularidade e segurança d) trafego ou aifectar o 
cumprimento das condições aqui estipuladas. 

O Engenheiro ou os Engenheiros fiscaes por parte do Governo 
serão por este pagos, mas terão o direito de p)rcorrer livt·e
mente toda a estrada da companhia. 
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E' livre ao GoverRo, em todo tempo, mandar Engenheiros de 
sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da con
strucção, ll.fim de examinar si são executados com proficiencia, 
methodu e precisa actividade. 

XX 

Si, dm·ante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verificai' que qualquer obra não foi executada 
conforme as regras d'arte, o Governo pode1·á exigir da com
panhia a sua demolição e reconstrucç.ão total ou parcial, ou 
fazel-a por administração á custa da mesma companhia. 

XXI 

Um anno depois da terminação dos trabalhos a companhia 
entregará ao G0verno uma planta cadastral de toda a estrada, 
bem como uma rebção das estações e obras d'arte, 'e um quadro 
demonstrativo do custo da mesma estrada. 

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será. 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXII 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder o dos meios ordinarios de 
contlucção no tempo da organização das mesmas tarifas. 

As tarifas serão rr.vistas, pelo menos, todos os cinco annos. 

XXIII 

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri
gach a transpo1·tar constantemente, com cuidado, exactidão 
e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passa
geiros e suas bagagens, os aninmes domesticas e outros, e os 
valores que lhe forem confiatlos. 

XXIV 

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços 
inferiores aos das brifas approvaJas pelo Governo, mas de modo 
geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em favor de 
quem quf"r que seja. Estas baixas de preço se farão elfectivas 
com o consentimento do Governo, 8en<lo o publico avisado 
por meio de annuilcios affixados nas estações o insertos nos 
jornaes. Si a companhia fizer transportes por preços inferiores 
aos das tarifas, sem aquelle prévio consentimento, o Governo 
por!erá applicar a mesma reducção a todos os transportes de 
igual c'ltegoria, isto é, pertencentes á mesma classe de t:lrifa, 
e os preços assim reduzidos não tornarão a ser elev..tdos, como 
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no caso de prévio consentimento do Governo, sem autorização 
cxpr·essa deste, avisando-se o publico com um mez, pelo 
menos, de antecedenc a. 

As reducções conce .idas a indigentes não po.lerão dar Jogar 
á applicação deste artigo. 

XXV 

A companhia obriga-se a transportar com abatimento de 
50 °/o: 

1.• As autoridades, escoltas policiaes o respectiva bagagem, 
quando forem em diligoncia ; . 

2.o Munição de guena e qualquer numero de soldados do 
Exercito e da Guarda Nacional ou da Policia com seus officiaes 
e re;;pectiva b~gagem, qu,mdo manrlados a serviço do Governo, 
a qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo 
mesmo Governo, pelo Presidente da p1·ovincia ou outras auto
ridades que para isso forem autorizadas; 

3.• Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 
utensílios e instrmn"tltos a.ratorios ; 

4oo As sementes o as plantas enviadas pelo GO\·erno ou 
pelas Pr0sidencias das províncias, p:ua serem gratuitamente 
distribuídas aos lavradora~ ; 

5o o Todos os generos, de qualquer no tu reza que sejam, pelo 
Governo ou pelos Presidentes das províncias enviados para 
attender aos soccorrcs publicos e:s:igidCls pela secca e inun
dação, peste, guerra ou outra cala;nidade publica o 

Todos os mais passageiros e cargas do Governo, Gernl ou 
Provincial, não especific~dos acima, serão transportados com 
abatimento de 15 °/0 o 

Terão tambem abatimento de 15 °/0 os transportes de mate
riaes que se destinarem à construcção n custeio dos ramaes e 
prolongamento da propria eslr·ad:o, e os d,,stinados ás obras 
municipaes nos municipios set·vidos pda est1·ada o 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraor
dinarias, a companhia porá. às suas ordons torloq os meios de 
transporte de que dispuzero 

Nesto c~so o Governo, si o pref,,rir, pngará á companhia o 
que fór convencionado, pelo uso da estrada o todo o seu mate
rial, não exced~ndo o valor da renda médi:1, de poriodo iden
tico, nos ultimos trcs annoso 

As malas do Correio e seus conductores, os funccionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linha lele
graphica, bem como quaesquer sommas de dinheiro perten
centes ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos 
gratuit<J.mente, em carro especialmente adaptado para esse fim o 

XXVI 

~og? que o' (~i':idendos excederem ?<J 12 "/o, o Governo terá 
o drre1to de exrgrr a reducção das tan(~s do transportes o 
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Estas reducções se cffectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos ge
neros destinado~ á lavoura e á exportação. 

XXVII 

O Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia, con
cessão de ramaes para uso particular, p~trtindo das estações ou 
de qualquer ponto da linha concedida, sem que a companhia 
tenha direito a qualquer inrbmnizaçii:o, Ralvo si houver au
gmento eventual dn despeza do conservação. 

Todas as obras definitivas ou provisorias neces8arbs para 
obter, neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem 
onus para a companhia. 

XXVIII 

Na época fixada para terminação da concessão, a estrada de 
ferro Q suas dependencias del'erão achar-se em bom estado de 
conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão a conser
vação da estrada for descurada, o Governo terá o direito de 
confiscat• a receita e empregai-a naquelle serviço. 

XXIX 

O Governo terá o direito de resg·atar o prolongamento que 
faz objecto da presente concessão depois do decorridos 30 
annos desta data. 

O preço do resgate será regulado, em falta de accôrdo, pelo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e 
tendo-se em consitleraçii:o a importancia das obras, material e 
dependencias no estado em que estiverem então. 

A im]>ortancia do resgate poderá s'lr pag·a em titules da. 
divida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordinarios e que não abroga o direito do desapropt•iação 
por utilidade publica qne tem o Estado. 

Findo o prazo de 70 annos do privilegio revertem á pro
priedade do Estado, sem ind0mnizaçào alguma, as obras, esta
ções e edificios, o material fixo e rodante, e accessorios do 
ruesm.o prolongamento. 

XXX 

A companhia não poderá alienar o prolon~amento da estrada 
ou parte deste sem prévia autorização do Governo. 

Poderá, mediante consentimento do Governo, arrendar o 
mesmo prolongamento e o material fixo a outra companhia on 
em preza, á qual passará a propriedade do material rodante e os 
direitos e obrigaçõ2s, resultantes das presentes clausulas, re
ferentes ao custeio do prolon~amento, sem prejuizo da clau
sula ou reversão acima estipulada. 
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XXXI 

A companhia obJ."iga-se a não possuir escravos e a não em
pregar nos diversos serviços da estrada senão p·)ssoas livres. 

XXXII 

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia, 
sobre a intelligencia das presentes clausulas, esta seJ."á deci
dida por arbitros nomeados, um pelo Governo, outro pela compa
nhia.. 

Servirá de desempatador a Secção do lmperio do Conselho de 
Estado. 

XXXIII 

Pela inobservancia de qualquoJ." das pres11ntes condições, po
derá o Governo impor multas de 200$ até 5:00J$ e o dobro na 
reincidência. 

XXXIV 

Para garantia da exl)cução do contrato que celebrn.r, a com
panhia depositará no Thnsouro Nacional, antes da assignatura 
do mesmo contrato, a. qu~ntia de 6:000$ em dinheiro ou ti· 
tulos da divida publica. 

O deposito sendo feito em dinheil"o não vencei." á juros. 

XXXV 

Si, decoJ."ridos os prazos fixado>, não quizer o Governo prJ
rogal-os e declarar caduca a concessão, a companhia perderá 
em beneficio do Estado a caução prestada. 

Esta será completada á medida que della forem deduzidas 
as multas. 

XXXVI 

Ficará sem effeito a presente concessão si no prazo de 
60 dias, cont tdos da data da publicação no Diario Otficial, não 
tive!" a companhia prestaio a caução de que tratam as clau
suhs precedentes e assignado o respectivo contrato. 

P4la.cio dJ Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1883. -Lou
t•enço Cara!canti de Albuquerque. 
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DECRETO No 8836 - DE 5 DE JANEIRO DE 1883 

.Approva a revi;ão das clausulas para a concessão do 3rrazamento do~lmorros 
do Castello o de Sar.to Antonio. 

Hei por bem Approvar, de conformidade com a Lei n. 3113 
de 23 de Setembro do anno pa-sado, a revisão das clausulas que 
baixaram com o Decreto n. 5537 de 16 de Julho de 1873, pelas 
qua0s foi concedida ao Commendador Joaquim Antonio Fernan
des Pinheiro autorização para, pot• si ou por meio de empreza 
que ot·ganiznr, levar a effeito as obras do ll.ITazamonto dos 
morr:Js do Castello e <le Santo Antonio. 

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, 
Ministro e Sllcretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e 
interino dos da Agricultura,Commercio e Obrag Publicas, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 5 de Janeiro de 1883, 62° da lnd"pondencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Lourenro Cavalcanti de Albttquerque. 

Clau,.nlus n <JUe se rerere o Decreto n. 8838 
desta data 

A em preza é obrigada ás seguintes condições: 

I 

Submetter á approvação do Governo as alterações da planta 
para execução das obt·as e formação dos novos bairros, que 
para o futuro se reconhecer serem o~ mais convenientes, de 
accôrdo com a Illma. Camara l\funicipal. 

Il 

Arrazar os morros a nivfll que nao Impeça o movimento dos 
carros, devendo em todo o c 1so as rampas, que se fizerem, não 
exceder a dous por cento. 

III 

Fazer as excavações com a cautela e segurança indispensa
veis, de modo que não possa haver desmoronamento, nem 
prej uizo para os proprietarios, consolidando a em preza os 
terrenos e predios, cujos fundos deitare _ __ 
salvo o caso de quererem os propriet s N~ ~Sbj)súlíi--.. 
obras ou quaesquer outras, entrega o-tit~'W 1dih}lt'éza f).(lát4~ · 
caso o valor das obras que teria de ~'tà:r. .)~~ , 

.. 
* De . s ', _s __ D_EPUT~D~ 

... ---.~..::.......---
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IV 

Fazer as obras necessarias 1nra dar esgoto as aguas, sem 
prejuizo dos proprietarios e do asseio das ruas, si. as excavações 
produzirem grande derramamento. 

Fazer os aterros no mar, em recinto fech:-~do aq sua3 aguas, 
afim de que nã> se ac~umulr~m em pontos diversos, com detri
mento da navegação; pa1':1. d ']UG se ircTo fazendo tapagens 
proviwrias, sujeita" :i vorifir·:v::io p~óvia do Engenheiro fis<'al, 
a quem incumbe reconhecer si tr3m a solidoz neccs~aria para 
não ceder á pressão das terras. 

Seguir nas ruM que se abrirem a dir.:cção correspondente 
à dos ventos dominante,, 'jtlanto fú1· possivel, som pt•ejuizo das 
que j:i existem. 

Yll 

Arborizar os ci0s e as novas praças, ajardinando lambem 
estas. 

Vlll 

Dar lat·gura, em caso nenhum menor de 18 metros, pat•a 
as novas ruas e 22 metros par.t O'> cães. 

IX 

Construir um cacs entre o Arsenal de Guerra e o morro da 
Viuva, no Flamengo, seguindo a direcção que fór adoptaua, e 
executar, durante o prazo d1. concessão, todlls as obras de con
servação e reparação de que este cat·ecer. 

Construir uma dóca junto ã praça do mercado da Gloria, 
com capacidade sufficiente para as embarcações que deman
darem, e que possam passar por ])aixo da.s ponteo., e conservar, 
quer na entrada, quer dentro da bacia da dóca, um fundo apro
priado áquelle fim. 
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XI 

Conservar o convento e a igreja de Santo Antonio, por meio 
de muralhas, com a solidez necessarh, dando-lhes, pelo lado 
que fór mais vantajoso, accesso, pelo menos, igual ao que 
já têm pela lacleira de Santo Antonio. 

XII 

Formar quatro praças, um:t na base do morro de Santo An
tonio. outra em f1·ente ao hospital da 1\lü;oricordia, a terceira 
no fundo do mesmo hospital. o a quarta ou1 frente ao terraço 
do Passeio Publico, com as dimensões marcad:ts na planta. 

XIII 

Construir um encan:nnonto suuterraneo, de ferro on d:t suh
stancia quo se lhe preferir, para 11uustitnir o aqu .. dncto da 
Carioca, na parte do morro do Santo Antonio, começando da 
fralda do de Santa Thercza, com as dimonsõns que forem mar
cadas pelo Goverl'lo, exr>cntamlo todos os trabalhos, que fot·em 
indisl'cnsavcis a css:L sulmtilui<;ão. 

XIV 

Alargar, logo quo esteja organizada a emproza, a rua da 
Guar.!a Velha, pelo lado do morro de Santo Antonio, em pro
porção nunca menor de 15 metros, desapropriando á sua custlt 
os edificios necessarios. 

XV 

Executar as obras necessarius para is :lar o quartel de Per
manentes dos edificios quo se construirem nas ruas e pt•aças 
que tenham de ser aberbs na àroa do morro de Santo Antonio. 

XVI 

Satisfazer a importancia dos edificios e terrenos particulares 
que se desapropriarem para execução das obr:as. 

XVII 

Ceder gratuitamente o espaço necessa.rio para as novas ruas o 
praças, e para os serviços de encanamento d'agua, esgoto e illu
minação nos te1·renos que a em preza adquirir pelos al-razamentos 
e aterros de conformidade com a planta. 
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XVlll 

Construir um predio destinarlo a escola para 100 alumnos do 
cad·t sexo, sendo elle entregue depois de prompto, mobiliado e 
livre de qualquer onus, á lllma. Camara Municipal, que o con
servará e custeará como seu proprio. 

XIX 

Dar 30.0()0 mett·os qu'ldrados do terrenos para os edificios 
que o Governo 'luizet· construir na área da empreza, na parte 
ou partes que o mesmo Gov<lrno designar, e no caso de não 
ser essa porção sufficiente, \'<:nder pelo menor preço o mais 
que fór necessario. 

XX 

Começar .as obt•as dentro do prazo de dous annos contados 
desta data, sob pena do multa de 20:000:$ no caso de falta. 

XXI 

Concluir as obras dentro do prazo de 10 annos. 

XXII 

Pagar, por infracção de qualquor das condições do con
trato não comprehendidas nestas, a de que tt·ata a condição 
20", ou pela interrupção d:ts obras, salvo os casos de força 
maior clevidamente provados perante o Guvemo, a mult'l. de 
10:000$, e ficar sujeita à rescisão do contrato, na falta de exe
cução de qualctuer das obras ou dos encargos contrahidos pela 
empreza. 

XXIII 

O Govorno concede á empt·eza os seguintes favores : 
1.• A applicação d 1 Lei n. 81G de 10 de Julho de 1b55 para a 

desapropriação dos predios e terrenos existentes na área que 
tem de ser aplainada ; 

2. 0 A cessão do morro de Santo Antonio e de toda a área 
adquirida wbre o mar ; 

3.• A cessão dos proprios nacionaes existentes no morro do 
Castello, sem indemnização alguma ; 

4 ,o A cone •ssão das pennas ou an'!.eis d'agua, necessarios aos 
serviços e oiJras, qu•J tiver de executar, limitados aos meios 
de que o Governo dispuzer; 
. 5.• A permissão de assentar trilhos provisorios que faci

litem a remoção do aterro e a conducção de pedras e outros 
materiaes; 
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6. 0 A c~ssão em favor da empreza, pelo prazo de sua 
duração, d •s decimas urbanas o do imposto de transmissão de 
propriedades, actualmente om vigor, e que de futuro se estabe
leçam, concernentes aos pr<!dios que se cdificat•en• nos ter
renos vendidos pela mesma empreza ; 

7 .o A entrada, livre de direitos, dos matoriaes, machin3s 
e apparclhos, quo tenha de importar para as suas obras. 

XXIV 

Os favores de que trata a clausula precedente durarão pelo 
tempo de 60 annos contados desta data. 

XXV 

E' tambem concedido a empreza: 
f.o Privilegio dentro da ál'ea da empreza proveniente do 

arrazamento dos mOt'l'OS c adquirida sobre o mar para o assen
tamento, uso e gozo de linhas de carris para transporto do 
passagiliros e de cargas ; e bem assim para illuminação publica 
ou particular a gaz ou pot• outro agente illuminante, sujeitando 
os pln.nos das obras :í. approvaçf\o do Governo, assim como as 
tabellas de preços, que não poderão ser sup<~riores aos de ser
viços congeneres ne,ta cidade ; 

No privilegio para a i Iluminação ficam resalvados os direitos 
de tet·ceiro, firüJadoR em privilegias ou em contratos já 
existentes. 

2. 0 Privilegio para levantar pontes de madeira ou do ferro, 
ou de um e outro material, do caes que construir até encontrar 
profundidade suffici•mte p:wa atracação de navios de alto 
IJordo, ou de longo curso, isoladas do caes as ditas pontes por 
meio de pontões ; 

3. 0 Privil,g-io para construi!', de nccôrdo com o Governo, 
armazens alfandecrados, qu•: diím para o caes, destinad s a 
gen •J'OS tanto de importação como rl.e exportação, com as vanta
gens correspondentes, sujeitos i fiscalisaç{io elo Estado; 

4. 0 A permissão de cobrar pelo prazo de duração d!l. em
prC't!l. uma tax!\ regulada em tarifas approvadas po lo Governo, 
para. atracação de navios no caes e pontes. 

XXVI 

Estes privilegies durat•ão por tempo de 35 annos contados 
da data da approvação, pelo Governo, dos respectivos projectos, 
que deverão ser apresentados dentro dos oito primeiros annos, 
dep,·i~ de começ!l.dos os tr!l.balhos da empreza, sob pena de 
c~duc1~ade, em que tambem incorrerão os mesmos pt•ivile
g10s, s1 as obras não forem começadas ou concluidas nos prazos 
marcados. 
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Findos os 35 annos passarão n,g pontes, os armazens, cáes 
e accessorios para o domínio do Estado, o as linhas de tt•ilhos 
e o material da illuminação para o da Illma. Camara Muni
cipal, sem nenhuma indcmnização. 

XXVII 

As questões entre a cmpreza e os particulares serão decididas 
unicamente pelos Tribunacs brazileiros, em conftwmidade com 
as leis do paiz ; as quo se suscitarem entre a em preza e o 
Governo serão snbmettid::ts a ::trhitl'Os ató ao nu moro de tres. sendo 
um nomeado pnln. ompt•eza, ont.t·" pdn tlovern11, desempatanrlo, 
no caso de discor,lancia, a Soe•;:io dos Negocias do Impel'io do 
Conselho de Estado .. 

XXVIII 

A execução d:1.s ohr::ts, su:1. consot·vação e custeio serão fisca
lisados, pelo Engonhoit·o 011 repartição que o Governo inJicar, 
ficando a em preza obrigada a fut·necer-lho todos os dados e in
formações que requisitar. 

XXIX 

Ficam reservados os direitos do Estado e de quaesquer ter
ceiros sobre os valore3 que existirem e forem descobertos 
dentro d:t área da concessão, o rosalvados qur.esqucr direitos 
adquiridos. 

Palacio do Rio de Janeir::J om G do Janeiro do 1883.- Lott
renço Cavalcanti de Albllqn~rque. 

DECRETO N. 8837 -DE 5 DE JANEIRO DE i8S3 

Approva o Regulamento para a eo!Jt'ança das taxas o sor·,·ir.o dos dictnos o 
planos incliuados ll3. l'rodneia dn Hio Grando J.o Sul. 

Hei por b·1m Approv.tr o H.cgularn:mto quo, para o serviço 
dos diques e planos inelin::tdos na Província do Rio Grande do 
Sul e cobrança d:ts taxas estipuladas. 1\f•) foi D.J>l')scnla·lo pelo 
respectivo concessionario c\polinario José dos Santos, em obe
diencia á clau-uh 12a do D.Jcreto n. 8407 de 24 d•J l\Iarço 
ultimo, o r1ue com este baixa, assignado pot• Lourenço Caval
canti de Albuquer•pio, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias E-;trangeit·o,; o interinamente dos da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faç::t. executar. Pab.cio do Rio de Janeiro em 5 do 
Janeiro de 1883, 62° da Ind•Jpcndonoia e d,> lmperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Low·enço Cavalcanti de Albuquerque. 
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Regulamento a que se ref'ere o Decreto n. 883')' 
desta data para o serviço dos diques e planos 
lnclina(los que f'ot·ean consh·uidos na Pt·ovln• 
cla do Rio Grande do Sul. de conformidade 
com a concessão f'eita pelo Dec•·eto n. 840')' 
de ~4 de Blar•ço do anno passado. 

Art. f. o Os navios <JUO entrarem nos diques o planos ineli
nados que se construirem na Provincia do Rio Grande do Sul, 
estarão sujeitos, na conformidade da clausula Ga do Decreto 
n. 84,67 de 24 de Março do anno pa:,sado, ao pagamento das 
joias e mais disposições ostabcl!oci:las para o <li<Jne imperial 
da ilha d:ts Cobras, e conslanlcs da tab:)lla anucxa ao pre
sente regulamento. 

Art. 2.• A tonelagem sera calculada pela forma seguinte: 
o comprimento de Alefrix a Alefrix na linha d'agua carregada, 
multiplicado pela maior boca, tomado por fora do cint •do, o o 
producto multiplicado pela metade lb mesnw. boca o dividido 
por 94". 

Art. 3.• Os navios que tiveram de utilisat·-se dos diques e 
planos inclinados se amarrariio com antocodencia nas boias 
para este fim destinadas em ft·onto do cstabelncimonto. 

Art. 4. 0 Os navios de gucr1·a <JUC tiverem de a !ti r•ntt·ar serão 
obrigados a observar as instrucçõ8s mencionad:1s no Aviso de 
4 de Outubro de 18G1. 

Art. 5. 0 Os n wio~ mm·cantes são obrigados, para entrar e 
sahir nos estabele·~imentos, a co.~djuvar com seus officiaes e 
tripolação e bem assim com os apparclhos, espias, guinchos e 
cabresl.ant()S quo tiverem, ao Director do estauelecimento, até 
por o navio em secco ou a flóte. 

Art. 6.• Ao Director do estabelecimento compete dirigir pes
soalmente tanto a entrada corno a sahid~t dos navios de guerra 
ou mercantes nos diques e planos inclinados, de collocal-os 
no estrado movei em posiç.;1o conveniente e de fazel-os subir e 
assentar sobre picadeiros, afim d0 se poderem fabricar e pre
parar para a sahida. 

Art. 7.• Haverá no estabelecimento um livro proprio, ru
bricado pela Capitania do Porto, em que o respectivo Director 
lançará o nome do navio, sua armação, nacionalidad~, pro
prietario, consignatario, tonelagem, dia e hora <le entrada e 
sahida, no estabelecimento. afim d0 organizar-se, á vi~ ta elo taes 
notas assignadas pelos capitães ou consign:ttarios, a conta do 
que for devido ao estabelecimento, segundo a tabella em vigor. 

Art. 8. 0 Nenhuma embarcação se pode rã amarrar ás esta
cadas ou balizas dos diques ou planos inclinado.>, nem ás 
boias o amaJTações que tiYerem sido collocadas para facilit11.r a 
entrada e sahida das mesmns sob pena de uma multa arbitrada e 
recebida pela Capitania do Porto. 
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Aos navios de veb ou a vapor que em sua marcha forem 
de encontro ás boias, desliganJo e arrastando a8 r1•spectivas 
amarrações, ou causarem damnos ás estacadas e balizas dos di
ques ou planoH inclinados, será imposta pela Capitania do 
Porto uma multa equivalente ao duplo do valor dos damnos 
causados ; destas multas, depois de deduzidas as deipezas de 
reparação, será o saldo recolhido aos cofres da mesma. Ca
pitania. 

Art. 9. 0 Para o serviço dos diques e planos inclinados 
haverà.uma casa de arrecada<;:lo especial, afim do alli guar
dar-se o material de concerto elos navios, ficando as respectivas 
chaves, emqufl.nto clurai"OJU os wesmos concertos, em poder do 
mestre do mesmo navio. que sora responsavol por qu~tl'Juer 
damno alli causado durante a estadia. 

A1·t. 10. Pelo trabalho do Director e seus Ajudantes para 
dirigir a. entrada e sahida dos navios no plano inclinado, 
pagarão os mesmos navios uma gt•atificação ig-ual ao jornal 
estabelecido no serviço elo porto, segundo o trabalho quo fi7.et•om. 

Art. fi. Os navios de guerra ou mercantes seriio forne
cidos pelos seus com mandantes, proprietarios ou consignatarios, 
do todo o material para os concertos, empregando nelle os 
mestres e operarios que mais lho convierem, e podendo traba
lhar qüanclo lhes aprouver, monos elo noite, salvo accôrdo 
especial. 

Art. 12. O encarregado ou mestre elos concertos de qualquer 
navio de guerra ou mercante receberá, por meio de uma 
relação assignacla por ello e pelo Director do estabelecimento, 
todos os objectos necossarios para sc'{ura.nt;a do navio, ta.es 
como: picadeiro, escoras, soleiras, etc., etc., e por ellr~s ficará 
responsavel até o acto da entrega na sahida do navio, ficando 
obrigado ao pagamento dos objcctos que faltarem sogundo seu 
custo primitivo. 

Art. :13. Aos navios om ge1•al compete fazer a limpeza 
diaria. dos diques e planos indinaclos, tendo tudo em ordem e 
arrumado, removendo para f<ira dos me~mos todo o lixo ou 
objectos inserviveis. Os contt·avcntores serão obrigados a pagar 
o duplo dos gastos que com isto seja nocessaJ·io fazer-se. 
Con,.luido que s~ja o seu fabrico, lambem serão obrigados a 
remover immediata.mento todo o material quo sobra!', s;:,b pena 
de pagarem por cada dia de demora uma oitava parto do valor 
dos sobresalentes, conforme a avalbção foit:J. por arbitros da 
Capitania do Porto. 

Art. 14. Sendo os rliques c planos inclinados considerados 
de atilidade publica, fica"ão sujeitos á~ visitas de inspocção 
que a Capitania do Porto julga!' convenirmt~s, a qual tambem 
lhes dispensará todos os favores que estiverem a seu alcance. 
O machinismo 15 pertenças para. seu uso serão livres de direitos 
de importaçã'l fl expediente, na. conformidade da tarifa vi-
2"ente, art. 1067, tabelb A. 

Pàlaciodo Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1883.- Lou
renço Cavalcanti de Albuque1·que. 
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Tabella das joias que devem pagar os navios que se 
utilisarem dos diques fluctuantes e planos inclinados 
do Rio Grande do Sul, a que se refere o Regulamento 
approvado por Decreto n. 8837 d~sta data 

Ate 200 toneladas. . . • . . • • . . . . . . . 600$000 
» 22.'5 di tas. . . . . . . • . . . . . • . . . . . 650$000 
» 250 ditas. . . . . . • . • . . . . .. . .. . 700$000 
» 275 dit~s................... 750$000 
>> 300 ditas................... 800$000 
» 325 ditas................... 850$0'JO 
» 350 ditas................... 900~000 
>> 375 ditas................... 950S000 
» 400 di tas.. • .. . . .. • . . . • .. . . . 1 :000$000 
» 425 dit1s.................... 1 :050$0Q0 
» 45() ditas................... 1:100$000 
» 475 ditas.................... 1:150$000 
» 500 ditJS ............... , . . . 1: 2(10$000 
» 55() ditas................... 1:280$000 
» 600 ditas................... 1:360$000 
» 650 dita~................... 1:440$000 
» 700 ditas................... 1 :rí20$000 
>> 750 di tas. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 : !i00$000 
» 800 di tas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 : Ei80$000 
» 850 ditas................... 1:760:';000 
» 900 ditas................... 1:840$000 
>> Y50 di tas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 : 920$000 
» 1.000 ditas................. 2:000$000 

De cada 100 tonelaaas quo excederem de 1. 000 pagarão 
mais 50$000. 

Observações 

1." As joias mrmcionadas nesta tabdla comprehcndem o 
preço da entrada e sahida, collocação e ligação do navio ao 
estrado, emprego das machinas para fazel-o subir a. sccco, e 
bem assim o uso dos apparelhos, escora< e outros necoss·n·ios. 

2."' O dia será contado de sol a sol e toda a fracção de um 
dia será contada por dia inteiro. 

3."' Pela demor11. que os navios tiv~rem nos dique~ ou 
planos inclinados pagarão, alem das quantias estabelecidas 
como joia, uma diat·ia de 400 rs. por tonelada, não excedendo 
essa demora do oito dias ; <lo oito a 16 <lias se1·à n paQ"amento 
do que exceder á razão de 500 rs., de 16 a 24 dias á razão de 
6(10 rs., e assim por diante em ig-ual progressão. 

4.a As palmetas que se art·uinarem no serv· __ -: as 
como se segue : /_.-- Tu c: ~-----c:: 

As de 2 1/2 poll<Jgadas a 1$300 c ~~O hfilliif;4rnl -.....:::_ · 
pollegadas a. 2$ e as de quatt·o polleg a~'Q$500. C4Jt. 

~ r 
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As escoras que forem corbdas p~los navios na sahida. ou 
entrada serão pa'~as á razão de 5$ cada uma. . 

5.a O pagamento da joia de entrad~ e sahida, da estadra ou 
diaria, e do material cortado ou inutilisado pelo navio serà 
effectuado antes da sua sahida do dique ou do plano inclinado. 

6.a Nenhum navio de guerra ou mercante podorá entrar 
nos diques ou planos inclinados levando a seu bordo polvora. 
ou outras matel'ias inflammavei8. 

O contrav.ontor será. compellido a pagar a multa de 2:000$, 
e a retirar immediatam11nte os mesmos combustíveis. . 

7.a E' tambem prohibido aos navios ter fogo a bordo depois do 
sol posto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Janeiro de 1833.- Lou
renço Cavalcanti de 11lbuquerque. 

DECRETO N. 8833- DE 5 DE JANEIRO DE 1883 

Appron a t.ransfcrcncia da eor•rcssã.o <la linhc. do rarris do ferro do Podrognlho 
ao arraial da Ponha o aulori.~a a r,i:':i'J da mc.sma linha CtJtn a da. estrada 
~c ferro da Côrto il raiz cb s01-ra do Pctropoli;. 

Attendendo ao f]Ue l\Te raqnercn Alinio Luiz Pereira da 
Silva, llei por bem Approvar a transferencia que por •'scriptura. 
public t <!e 21 de Dezembro <!e 1832 lhe fez o Commendador 
Antonio Nunes Pil·e-. zla conccs-;ii:o da linha d-J carris de ferro 
entrfl Pedregulho e o arrtial da Ponha, a que se rof)re o 
Decreto n. 8ü87 de 28 <le Setembro :!o mesmo anno, e bem assim 
Autorizar a fusão da rcfe,·i·h linha de carris com a da estra:la. 
do ferro da Corte a raiz da serra de Petropolis. ficando esta 
no e:ozo do privileQ"io constante do Decreto n. 8483 de 15 de 
Abril de 1882 e obrig-ada. a fazer o serviço a que era destinada. 
a mencionada linha d~ carl'i~. 

Lom·enço Cav::tlcanti de Albuquerque, do l\Ieu Conselho, 
Ministro n S<)Cretario de Esta!o dos Negocias da Agricultura, 
Ct~mmf!rcio f! Obras Publicas. assim o t:mha ontenc!ido o faça. 
executar. Palacio do Rio rlo .hneiro em 5 de Janeiro d3 
1833, 62• da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperaclor. 

Lourenço Cavalcanti de Albuqtterque. 
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DECRETO N. 8830 - DE 5 DE JANEiltO DE 1883 

Concedo por· missão a Manoel Jo:qnim Bor·gc.< rio Lim:t para explorar minorae s 
ua. Proriaria do Pari. 

Attendendo ao que Me rr;qw:reu Manoel Joaquim Borges de 
Lima, Hei pol' bem Conceder-lhe permissão para explorar ouro 
o outros rnincraes no di~tricto de Araguary, <la comarca de 
Mac.1pá, Provin~ia do l'ad, mediante as clausulas C[UO com· 
este baixam, assig·nadas por Louronço Cavalcanti de Albu
querqtle, do Meu C.mselho, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios Estt·angeiros e interino dos da Agricultura., Com
mareio e Obras Publicas, cpte assim o tenha entendiJo e faça 
executar. Palacio do Rio do .Jan••it·o em 5 de Janeiro de 1883, 
62° da Iudrpcndcneia c do lmp<~t·i0. 

Com a rubrica <le Sua Magostarlc o Impcr!ldor·. 

Loure;!(~O f'a.>.•:rlcanti rle .tlimquen]ll''• 

Clausulas a que .,_. ref'e••e o !lec~·cto 11. 8§39 
desta <Batu 

Fica conc<ldido a Manoel .To:tqnim Ho:·gcs de Lima o prazo 
de dons annos, contados dest:t data, p·1ra, sem prejuízo dos di
reito' de tllrceiro, proced:;r a 0xplo:-ações c pesquiz·ts para des
cobrimento de min<LA do out•o e outro~s minet·aes no districto de 
Araguary, da com:trca do l\lacapà, l'mvincia do Pará. 

Dentro dest•l pt·azo o cotH~I'~Rionario doveni apresentar na 
Secretaria de EstarJ,J dos Neg-ocills d:t Agricultura, Commercio 
e Obrts Publieas plantas goologica o topogr:1phica dos terreaos 
explorados, com perfis qno demonstrem, tanto quanto fôr pos
sível e o permittirom os trab:tlhos executados, a snperposiçllo 
das camadas minoraes, e re!Jlett 'ri com as mesmas plantas 
amo•tras dos mincr.ws encont.l'ados o relatorio minucioso da. 
localidade em que a mina o>tiver situada, declarando qual a; 
possança o riqueza df)sLa, qual sua r'xtensão c suL direcção, a 
distancia entre ella e os povoados mais proxirnos e os meios de 
communicação existentes, a áre~ necessaria para a mineração. 
o numet·o e os nomes dos propt·ictarios do solo sob o qual se 
achar a mina, o emprego em que estiverem os terrenos su
perficiaes da mina, os edificios nelle' existentes, e, finalmente. 
os. meios :1propriados p1ra o transporte dos producto.~ das 
m1nas. 

PODEn EXECUf!VO f883 
,. 
i) 



66 ACTOS DO PODER EXECt;T!YO 

H 

Os trabalhos de pesquiza ou exploraçlio para o descobrimento 
de mi~1as poderão ser feitos por qu::liquer dos modos r~com
mendados pela. sciencia. 

Nos terrenos possuidos, jlOrcul, as son<l:lg-ens, cavas, poços ou 
galerias não poderão ser fcit<Js sem autorizaç<lo escripta dos 
proprietarios, a qual, si for negada, pod!lrà ser supprida pela 
Presidencia da província, 111ediante fiança idonea prestada 
pP,lo conc<~ssioaario, <[ll'' ro'>ponderá pda iudemnização das 
perdas e tlamnos <[Ue m rne.•m1o~ trahalhns causarem ao» 
propri•)tarios. 

Ant<)S da concess:1o d,l snpt,rimcnto dil. licença, o Pre3idente 
da província mand:~.r:i intimar os proprictnrios interessados 
p:~ra, dentro de pt·azo razo:wcl por "ile fixado, apresentarem 
os motivos de sua opp• SÍ•;iío e roqucr••rem a uom de seus 
direitos. 

lll 

O Prcsid"nto da p•·ovincia concednrú ou n··g.ar::i o wpp1•imento 
requ .. ri<l '• :i vista da.s razü• s oxpenrlidas pelos interessados, ou 
:í. revelia destes, declar,uHio os fundatli''Illos do s'w, decisão, da 
qual haverã recurso, somente no offoito dcvolutiYo, para o 
Ministro da Agricnltun., Cormuet·cio e Obr~s Publicas. 

I\' 

Delibera.<l:t :,_ conces ;[o dr1 snppr·imcnto da liern-:.a, proce
dcr-se.ha immctliat:uncnte à av:.liaçli:J da fi:lnça de quo tr!lta 
a cL,usula 2-', ou lb indemnizaçiio dos prejuízos allega<lGs 
pelos proprictarios. Esta amlbção ser::i feita por arbitrO'S 
nomw1•los, um pelo cr,n<:e>siona~·io o um por c Hla uma das 
part'•S interessadas, r,;; '1'1"'', C'JtaeçarãiJ IJS scr1s trabalhos por 
d•!siguar o terceiro q •te dt;verá de;;rjmpatar entm "i. Si, porém, 
não concordarem no at·'-•itr•• •les~wj;atad<J:·, cJ.•_b n111 ;:J.preõentarã 
um n0me, e a sort • •.Jc,j lirá. 

Pro ·erido IJ h·1drJ, r1 ~ 1n~essi0nario p;-<:~':.rà a fi?.nça ou 
depr;,ita.r:i. n;1 T;,,,s-Jura.ria. dr; Fazr,nd' a impiJrt~nci:t da 
inl"'mn~z~,~~CJ a~·.,itr: c.b. ·l~ntrrJ dr, FJZ'.I dr: fJÍto di;,s. S'Jb pena. 
de per.ier o dircit:o d·" f:,ze~ pés 1uiz:.s e e:s:pbr~·?)2s no terreno 
contestado. 

A ind·•mnizaçKo de que t~ata a cbusull antecedente será. 
deYida ain·.la '1ue os trabalhos ~ejam executados em terrenos 
de propri.,dade d'} eon :"!~siouario ou r! o Estado. uma > 'Z que 
delles possa :a I :oY;r pr juizos :h pr·:•pri~da•\es adjacent~s; 
e. ~~l!r!1 .Jis~·.:'. c)·:: ::.~·?~~:·_:::..rio fi~:·a o::ri:;J.-:-:) ~ rc~t":"·.i_l~l~cer, 
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á sua custa, o curso natural das agua11 que desviar por causa 
dos mesmos trabalho~. e a dar conveniente direcção ás que 
brotat· emdas cavas, poços ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade· 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consentimento 
do proprietario que, sendo negado, será supprido pelo Presi
dente da província, na conformidade do quo fica estabelecido 
nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação do pauta
nos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explor.1ções ou pes
quizas do minas por meio de poços. g-alorins ou cavas : 

Sol! os odificios e a 15 metros de su:1. circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será. 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicas o a 10 metros de 
suas margens; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as cb.usulas deste decreto, o concessionario terá 
o direito de lavrar as minas que descobrir, de accôrdo com 
as leis vigentes e com as condições que no interesse da 
mineração forem estabelecidas no acto da concessão, si provar 
que possue as ftcnldades precisas para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporar, effectuar a lavra respectiva, segundo 
exig-ir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro, o conces
eionario, como descobridor, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio será pag·o pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em & de Janeiro de 1883.- Lou
renço Cava~canti de Albuquc1·que. 
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DECRETO N. 8840 - DE 5 DE JANEIRO DE 1883 

Concede permissão ao Dr. Gnstavo Luiz Guilhorme DoJt e Ilacharol Ti h o rio 
Ccsar do Lo1uos pa1·a oxp:orarom tuinorac;; na Pro,·iucia tlo :\laranhão. 

Attendendo ao <tue Me ~"''quereram o Dr. Gastava Luiz Gui
lherme Dodt e Bacharel Tiuerio Ccsar de Lemos, Hei por bem 
ConceJer-lhes permissão para explorar:•m forro, c:trvão do pedra. 
e petroleo na comarca do Codó, Pro':incia do. Maranhão, me
diante as clausulas <[Ue com ~st.<> ba1xam, asstgnarlas por Lou
renço Cavalcanti de AllnHI'Iet"•(Un, do Meu Conselho. Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e intet•ino dos 
da AgriculturJ, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de 
Janeiro de 1883, 6~" d(\, lndependcncia e do lmpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

Lourenço Cavalcanti de Alúuqttcrque. 

<::lausulas a que se ret"cre o Decret.o u. §8~0 
desta dnt.a 

I 

Fica r~onccdido ao llr. nustaYo Lniz Guilhe!·mc Dodt e 
Bacharel Tiborio C"sar do Lemos o [ll"azo <IIJ <lous annos, con
tado dest[l. dat1. p'tra, sem prejuízo dos dii'<•itos de te"ceiro, 
procederem a explorações e p~squizas para descobrimento d~ 
min<\B de ferro, carvão de pedra, petrol ·o e qnacsqu"r outros 
mineraes na comarc:t do Codó, da Prodncin. do Maranhão. 

Dentro dest~ pl·azo o~ concessionarios deverão apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negoc'os da Agricultura. CommArcio 
e Obras Publicas plantas goologica c topographica dos terrenos 
explorados, con1 perfis que demonst!"em, tanto quanto for pos
sivd e o permittirem os trabalhos execut·1dos, a superposição 
das camadas miner:1.es encontrada~. e remetteriio com as meqmas 
plantas amostra!;Y®S mineraes encont:·ados e relatorio minu
cioso d't localidade em que a mina estiver situada, declarando 
qual a possança e riqueza desta, qunl sua extensão e su:t di
recção, a distancia entr<' olla c os povoados mais proximos 
e os meios de communicação existentns, n. área necessaria 
para. a min<1ração, o numero e os nomes dos proprietarios do 
solo soh o qual se achar a mina e emprego em que estiverem 
os terrenos superficiaes da min'l, os edificios nelles existE-ntes, 
e, finalmente, os meios apropriados para transporte dos pro
duct's das minas. 
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II 

Os tr.1balhos de pesquiza ou exploração par.\ o descobrimento· 
de min1s poderão ser feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. 

Nos terrrmos possuídos, porém, as sondagens, poços ou ga
lerias não poderão ser feitos sem autoriza~.ão escripta dos pro
pri"tarios, a quai, si fúr negada, poderá ser supprida pela 
Presidencia da província, m"dianLe fiança idonea prestada 
pelos cone >ssionarios, que responderão pelu. indemnização das 
pe1·das e damnos que os mesmos trabalhos causarem aos pro
prietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da p1·ovincia mandara intimar os proprietai'Íos interPssados 
para, <lrmt1·o do prazo razoavel, por dle fixado, apresentarem 
os motivos de sua opposi~ão e requ~rerem a bem de seus di
reitos. 

III 

O Presidente da província concederá ou neg~rá o suppri
menlo roqu"ndo, á vistel das razões expendidas pelos interes
sados, ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decis:io, da qual haverá recurw, sómente no effeito dwrolutivo, 
para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão d.o supprimento da licença, proceder
se-ha immediatamonte á avaliação da fiança do que trata a 
clausula 2•, IJU da indomnização dos prejuízos allegados pelos 
propl"iotarios. 

Esta avaliação sera feita por arbitros nomeados, um pelos 
concessionarios e um por cada uma d 1S p:utes interessadas, 
os qun.e:.; começarão os seus trabalhos por designar o terceiro. 
que dever>• desempatar entre si. Si, porém, não concordarem 
no arbitro desompatador, cada um apresentara um nome, e a 
sorte decidira. 

Proferido o laudo, os concessionarios prestarão a fiança 
ou devositarão na Thesourarin. de Fazenda a importancia da in
demnização arbitmda, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perderem o direito tle fazer pesquizas e explorações nos terrenos 
contestados. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida aind-t que os trabalho~ sejam executados em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes; 
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c, além disto, o" "on,..cssionarios ficam obrigados a resla
lJelecer, a sua cu~la, o curso natural das aguas quo desviarem 
por causa dos mesmos trabalhos, c a dar conveniente direcção 
às que brotarem das cavas, poços ou galel'ias que fizerem. 

Si o desvio destas nguas exigir trabalhos om propriedade 
alheia, os concr~s,ionarios solicitarão préviamente o consJn
timcnto do proprietario, 'lue, sendo negado, sera supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica estabe
lecido nas clausulas anteriores. 

Si dos trrt.balhos cb. exploração resultar formação d,J prt.n
tanosou estagnação do a.gu:1s que possam prejudicar a sande 
dos moradores da circumvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a sm 
antigo estado. 

VII 

Os conccssionarios não poJcrão fa1.cr nxploraçõcs ou pcs
quizas de minas por meio de poço3, g 1le1·ias ou cavas : 

Sob os edificios c a 15 metros de sua circumferenci[l, salvo 
com o c msentimonto cscripto do proprictario, •rue não Sr'ra 
supprido, c sob a condição de fazor retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicas e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, os concessionarios terão 
o direito de lavrar as minas que •l•~scobrirem, de accôrdo com 
as bis vig~ntc~. e eom as condições que, no interesse da mi
neração, forem est;~.helecidas no a''to :la. concessão, si provarem 
que possuem as faculda les pt·ecisas para, por si ou por com
panhia anonyma q ne inco:·porarcm, effertuarcm a lavra res
pectiva, segundo exigir a possança das min::s. 

Si, porém, a lavra destas for concedida a outro, os conces
sionarios, corno descobridores, terão direito a um premio fixado 
pelo Governo no acto da. concessão das minas, e em relação com 
a importanda d•;stas. Este premio s~rá pag-o pelo conces
sionario da lavr.t. 

Pahcio do Rio d'l Jn.n~Jiro 0m 5 de .Janeiro de 1883.- Lou
renço Cavalcanti ele Atbu1nerque. 



íl 

DECRETO N. 88!1- DE 1:1 DE JANEIRO DE 1S83 

Na confot·nú<lado do art. 2" d:1 Lei n. 10\}9 do 18 de Setembro 
de 1880, Hoi por bem fjlH', na cxtracç:iio d:v< loterias distri
buídas p:tra o corrnni.o anno, Eé\ obser·ve a or<lem mrtrcada n:1 

relação qnn com est '-baixa, as6if'nada p<llo Visconde de Para
naguá, Consolheiro de Estado, Senador do lmperio, Ministro e 
Secretnrio de Estado dos Ne;i(•eios d.t FazenJa, Presidente do 
Conselho do Ministros n do Tribnual do Thosouro Ncteional, que 
assim tenha entendido e o far~ cxo~·utar. Pahcio do Rio de 
.TanCJiro em 13 do .J:moiro <I e 1 fi.R:~. (i·!• da lndopendencia c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

riscon<le de l'aranaguri. 

l_'l,clação da.~ loi.orias que devcn1 ser 
cxtra.ltida:•; no at::'lo de :v·~>~3 

1.- 5a par:. a irmandade de Nossa Senhora da Batalha na 
Córte. Decreto n. 1DD\J de 23 de Agosto de 1871. 

2.- 62' pano fun•lo de emancipação. Lei n. 2040 de 28 de 
Sotornbro do 1871. 

3.- 2093 p>u·a o l\Iontepio dos Sen·idores do Estado. Decr<'to 
n. 122G de 22 de Agor;to de 1864 e Lei n. 1681 de 18 
de Agosto de 186\J. 

4.-fSa. para as obras do Ilospiciode Pedro li. Decreto n. 2811 
de 20 de Outubro <lo 1877. 

5.- 1Ga. pa,•:t a irnn11<ladc do Sa.ntissimo Sacr,unento da Can
delaria. da Córt}. Decreto n. 2327 de 30 de Julho 
de 1873. 

G.- 2iOa para o :\Iontepio dos Sel'vidores do Estad l. Decreto 
n. 122G de 22 de AgosLo de 1864 e Lei n. 1G81 de 18 
de Agosto <h 18G9. 

7.- (ja p:l.l'a as obr&s da matriz de S. Christovão da Cót·te. 
Decreto n. 2329 de 30 do Julho d<J 1873. 

8.- G3• p,tra o fundo do Clll<tllcipação. ·Lei n. 2040 de 28 do 
Setembro de 1871. 

9.- 2ifa pam o Montepio doB Servidores do Estado. Decreto 
n. 1226 de 22 do Agosto de 18G.f o Lei n. 1681 
de 18 de Agosto dB 1869. 

10.- f7:. para a it·mandade do Santíssimo Sacramento da Can~ 
delaria da Córb. Decreto n. 2327 tle 30 de Julho 
de 1873. 
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11.- 64" para o fundo elo Clllancipação. Lei n. 2040 uc 28 
de Sntombro do 1N71. 

12.- 212" para o l\Iontepio dos Ser\·;dores do Estado. De
creto n. 1226 de 22 de .\gosto d" 18l\4 e Lei n. il\81 
de 1i:l de Agosto de 18G'J 

13.- 8" p:wa as obras da matriz de :\'o~sa Senhora da Gloria 
da Córte. Decreto n. ~H\) rl·• :!4 de SotemiJro de 1873. 

14.- Ü" para as olmts cb matt·iz do~- .João lhptista da Lagoa 
na Córte. Decr to n. :!T!" rio :10 de .Jnlho do 187:3. 

15.- 213" para o l\lontnpio <lu< ~rorvidorcs do Estado. De
~roto n. 12~li el•· :!2 .:,. .\:.;-osto de 18lil e Lli n. 1G81 
de iR do Agosto rle itlli~l. 

16.- 18> para a irnwncla<le rh Santíssimo S:H't'nmento da Can
debri:t da Cúrt•. D-·•T· to n. ~:327 d0 :m de Julho 
drl 187:L 

17.- 18• para o~ lnstilnlns rio>: \leninrn Cor.!'OS fl ~nrrlos-~ludos. 
Decreto n. 2ii1 do :!'.I de Sul 'tJLhro d·· 18ii'. 

:1.8.- 214" para o :\lontepi•J elos ~~r~ni iores rlo Esbdo. Decreto 
n. 1221i do 2:! rlc ,\~o-to de liíli-1 e L"i n. 1Gfl1 do 18 
rl•1 Ar.to,to de 18G:J •. -

:1.9.- G::i"' p:.rn. o fundo drJ emancipcu;fio. L'li n. 2040 de 28 
de Setembro de 1i-l7 1. 

20.- 19> para ag obras do l!o•picio cln Pedr() li. llocreto n. 
2811 de 20 de Outul•ro c},, 1877. 

21.- JD• para :1 irrn:mrb.<ln<loS:rnlissimoSrrcrnuenlo da Can
delaria da Càrt~. Do·_Teto 11. ~3'27 do :liJ de Julho 
de 1873. 

22.- 215~ parn. o .\lont'lpio dos Servidol'cs do Estado. Decn>to 
n. 122G de 22 de A·~o-;to de 181i4 e Lei n. JG81 de 18 
de Agosto de 18G\). 

23.- 10·· pcn·a o" Institutos dos :\leninos CegoB o Sm·dos-:>,Iurlos. 
Deet•eto n. 2771 de 20 de ~otembl'o do 1N77. 

24.- GG> para o fomdo de em:•nripaçfto. L·oi n. 2040 elo 28 de 
Sr•tembt·o dfl 1871. 

25.- 2](j" para" l\lnnt·piorlos ~crvi lnrf's •lo Fsl.n. lo. J)ncrcto 
n. 1:!'!G de 22de Agosto <lo Jtl!i-1 "íPi n. 11i81 de 18 
d•> Agosto de 18G\J. 

26.- 20" para ::>. irmandade do Santissilllo S:lrram.-nto da Can
del >ria da Càrt'. Decreto n. 2:327 de :lO de .Julho 
de 1873. 

27.- H a p<~r.'\ o Ilospicio r!' Perlt·o Il e manutonç'o d, alienados. 
Decreto n. 1838 de 27 de Setembro de 1870. 

28.- 217" 1 ara o i\Iontepio elos ~crvidores do Est:•do. Docreto 
n. 122G de 22 de Ago~to de 1SG! e Lei n. H'>"1 de 18 

de Ag-osto de 18G9. 
29.- 20' par:t Ós Institutos elos Meninos le?os o Snrdos-:\Indos. 

Decreto n. 2771 c[., 2'à de Sotnml>ro <lo 1tJ77. 
30.- 67a 1>ara o fundo de f'mancipaç:lo. L"i n. 2040 do 28 

do Setemhro de 1871. 
31.- 218"- para o :\lontepio dos Servidores do E~ta.rlo. D<Jcreto 

n. 122!i d" 22 de Ac-osto de 1i-lü4 c Loi n. 1l\81 de 
18 de .\gosto de 1~-<W~ 
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32.- 21~ par:~. a irmr\ndadc do Santissimo Sacramento d:1. 
Candelaria da Côrto. Decreto n. 2:~27 do :30 de Julho 
de 1873. 

33.- 21" para os Institutos dos Meninos Cegos e Surdos-l\ludos. 
Decreto n. 2771 de 29 de Sf)tembro do 1877. 

31.- 21 ga para o Montepio dos Sorvidot·os <lo Estarlo. Docrrto 
n. 12:!G d<l 22 do Agosto do lHGJ e Lei n. :lG81 de 
18 de 1\g-osto de 18GU. 

35.- 117" pat·a a Santa Casa da l\Iisericorrlia, Exposto", Reco
lhimento das orphãs, Collegio de Pedro li e Seminario 
d<J S .. José. Decreto de 2:1 de l\Iaio de 18:l1. 

3G.- Gs·• para o funch de em:1ucipaçüo. Lei n. ~1).11J do :28 de 
Setmnbro dn 1871. 

37.- 22" para os Institutos dos .:\bninos Ceg·os e Snrdos-l\Iudos. 
Decreto n. 27i1 de 2U de Setembro de 1877. 

3R.- 220"' para o Montepio tlos Servidon!~ rlo Estado. n,.creto 
n. :l2:!G de 2:! th 1\go"to •I ' 1Sii·l o Lei n. 1G:H de 
18 do Agosto d'' 18ü!l. 

39.- 2Qa para as obr;~s do Hospicio de Pedro IL Decreto n. 
2811 de 20 de Outubro de 1877. 

40.- 23a parao~ Institntos dos Meninos Cego~ e Sur.los-Mudos. 
Decreto n. 2771 drJ 2\J de Setcmbt•o d · 1877. 

41.- 221a. pat·a o Montepio do' Servid•Jres do Est:tdo. D·'creto 
n. 1226 de 22 do Agosto do 18ü4 e L'Ji n. iü81 do 18 
de Agosto do 1869. 

42.- 6\J" para o fundo de emancip:u;.:lo. Lei n. 2040 lh 28 de 
Setembro de 1871. 

43.- \)a para as obras ela nmtriz de Nossa Senhor:t da Gloria 
da. Côrte. Decreto n. 2H9 de 24 de Setembro de 
1873. 

44.- 222a. part o Montepio dos Servidores rio Estado. Decreto 
n. 1226 do 22 de Ago,to do 18G4 c Lei n. 1G81 <lo 
18 de Agosto de 18G\J. 

'15.- 24" para os Institutos •los :\Ioninos Ccgns e Sm·•los-1\lmlos. 
Decreto n. 2771 de 2\J ,J,, S<Jtcrnbro de Hl77. 

46.- 10" para as obras •la igt·oj;. de No~s2. Seniwra da Ponha. 
do Hecife. Decreto n. ~:~lü do H> de .Junho do 1Sn. 

47.-70• p:tra o fundo do omancipação. Lei n. 2040 de 28 de 
Sctem!Jro de 1871. 

48.- 22:)" para o Montepio dos Servidores do Esta< lo. D•'ereto 
n. 12'26 do 22 de Agosto de 1864 e Lei n .. 1G81 do 18 ue 
Agosto de 186\J. 

49.- 27a pal'a o patrimonio do Hospicio •le Pe lro I I. Decreto 
n. 875 r!e 10 de Setembro de 18:56. 

50.- 118• para a Santa Casa da Misericor,Jia, Expostos, R·~co-
1himento daR orphãs, Collegio do Po.ll'o li e Semi
nario de S. José. Decreto de 23 do 1\Iaio de 1831 . 

51.- 25a p·ua os Institutos doB Meninos Cogos o Snr !os-Mudos. 
Decreto n. 2771 de 29 de Setembro do 1877. 

52.- 224•• para o Montepio •los Servidores do EHta<lo. De
creto n. 1226 rl" 22 de ll.gosto de 186! o Lei n. 1fi81 
de 18 de Agosto do 1869. 
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53.- 7a para as obras dn. matriz do S. Christovão d:1 Corte. 
Decreto n. 2329 de 30 de Julho de 1873. 

54.- 7a para as obras da igreja de S. João Baptista da Lagoa 
t!a Corto. Decl'eto n. 2328 t!e 30 de Julho t!e 1873. 

55.- 225a pal'a o Montepio dos Servidores •lo Estado. Decreto 
n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 de 
18 de Agosto de 1869. 

56.- 26' para. os Institutos dos :\leninos Cegos e Surdos-Mudos. 
Decreto n. 2771 rle 29 de Setembro de 1877. 

57.- Sa para as obras <h igreja de S. João Baptista da Lagoa 
da Corte. Decreto n. 2:J28 do 30 de Julho de 1873. 

58.- 22G" para o l\Iontepio cl"s Sel'vidores do Estado. De
creto n. 1226 •!e 22 d • Ag-osto de 1864 o L-;i n. 
1681 de 18 do Ago.<to de 1869. 

59.- 21"' para as obras do Hospicio de PeJro li. Decreto n. 
2811 de 20 <le Outubro de 1877. 

60.- f19a para a Santa Casct úa l\Iisericordia, Expostos, Reco
lhimento das orphãs, Collegio de Pedro Il e Seminario 
de S. José. D,,crcto de 23 de Maio de 1831. 

Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de 1883.- Visconde de 
Paranagud. 

DECRETO N. SS42- DE 13 DE UNEIRO DE 1883 

Conecd.c á Thc D • .P~'dro I R'1.i 1 1m.~f Com pau.~,, [i,,útcrl, a g~_r:}_ntia d~ juro an
JJtral do 6·~ó ·sõ~fo o e:tpital nfío L':-..cctiouto a. .-c 4.UOJ.Í1()t1, •1nc ft\r Hxado 
á d~ta U1):i cslutlos dcliuili\"og. 

Attendendo ao r1ue MrJ rer1uereu The D. Pedro I Railway 
ComzJany, liirlited, organizada em Londre< para levar a 
effcito a constl'ucção de uma estr.tda de ferro entre o melhor 
porto marítimo d t Província de Santa Catharina o a <'idade 
de Porto Abgru, capital da de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
e devidamente representad '• Hei por b3m, de conformidade 
com o art. 7°, § i o, n. 1, da Lei n. 3141 de 30 de Outubro do 
anno passado, Conceder á mr1sma companhia ft garantia do juro 
annual de ü of,. !<Obre o capital não e:s:cedente a~ 4.000.000, 
que for fi-.:ad•J i vista dos estudos definitivos da ostrad'l de 
ferro D. Pedro I, observadas as clausulas que com este baixam, 
assignadas por Henrique d' A vila, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, l\lini-;tro e Secretario de Estado dos Negocies da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenh'L 
entendido e faça. e:s:e~utar. Palacio do Rio de Janeiro em i3 
de Janeiro de 188:3, 62o da In lcpendencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 
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Clausulas n f"JUC se rerere o Decreto n. 884~ 
desta data 

I 

Dentro do prazo de i2 mezes, contados desta data, a compa
nhia dará começo aos trabalhos preliminares para determina
ção do ponto inicial e do melhor traçado da estrada de ferro 
denominada- D. Pedro I- <J ue, partindo do mais conveniente 
porto maritimo da Provincia de Santa Catharina, vá ter á ci
dade de Porto Alegre, capital da de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, com o percurso entre a Serra Geral e o Oceano. 

li 

O estudo preliminar consistirá : 
Lo No exame de qua0squer trabalhos hydrographicos e topo

graphicos feitos sobre os principaes portos maritimos da Pro
vincia de Santa Catharina, e na execução dos r1ue forem julga
dos convenientes para a determinação do ponto inicial da. 
estrada, ondo deverá S')r construida uma estação maritima 
ligada. a docas J<le capacidade suificiente para receberem os 
navios de maiot· lotação que demandarem o porto. 

2. 0 No reconhecimento gorai de toda a extensão da estrada, 
tendo por fim a fixação dos seus principaes pontos intet·medios. 

3." No estndo completo do porto maritimo <JUe for prefe
rido. 

As condições teehnicas serão as usuaes em estradas de ferro 
de largura de fm,OO entre trilhos. 

m 

Dentro de 12 mezes contados do começo dos trabalhos pre
liminares, deverão estes ser concluidos e apresentados ao Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas os se
guintes documentos: 

Lo Plant:t geral na escala do i: 10.000 indicanclo approxi
madamentc os principaes pontos obrig·ados do tra<;aclo c a to
pographia da zona porcorrida pelo mesmo. 

2.0 l"lanta na escala de 1 : 4, 000 do porto onde ficat• a estação 
inicial, contendo a indicação das respectivas profundidades, 
abrigos e outras condiçõ')S importantes. 

3. 0 Relatorio justificativo do tt"açado da estt"ada, men
cionando as principaes condições technicas, a importancia da 
sua construcção, sob os pontos de vista commercial e estra
tegico, e todas as observações que parecerem uteis. 
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lV 

Um mez depois da appr·ovação do traç·tdo a companhia dará 
começo ao3 estudos definitivos que constarc1o dos seguintes tra
balhos d:1 campe> : 

l. Traçltdo no t~neno de rw:a linha de ensaio quo se ap
proxime o mais possível da directriz da estrada, marcadas as 
distancias com estacas de madeira, cuidatlos:tuwnte fincadas 
nos pontos conveniente.;, com o intervallo de 30 metros, no 
maximo. 

Além dos angulos d!l •leJII)xito dos alinhamentos, serão obser
vados em cada estação os azimnths magrv,ticos. 

li. Nivelamento longitudin:•l. 
UI. S<lcções tr·ansversaes ll0C8ssarias p·tra que se possa de

terminar a topoC!;raphia do terreno em Utüa zona, pelo menos, 
de 80 metros para cada hdo da linha, com indicação de todas 
as circumslancins que poss:tm faze;· conh·1c')r e intcr0.'lS')m ao 
estudo. 

IV. Determinação geogl'uphio dos pontos lllais nolaveis 
da linha. 

V. Apanhamcntos de d~tdos e informações sobre as cheias 
dos rios, natureza do Holo, sua vegetação e cultura, condições 
hygienicas, população, indtrstria e m~ios de tt-ansporte e 
outras circumstanc1as interessantes das regiões que tenham 
de ser servidas pela estrada. 

Dentro de 24 mezes, contados ào começo dos estudos defini
tivos. devorão ser estes eonclui<ln< o aprcsr,ntados ao 1\Hnisterio 
da A::;-ricultum, Commercio e Our.1s Publicas os documentos 
seguintes: 

I. A plant'l g- Jral da linha e um perfil longitudinal, com 
indicação do~ pJntos obrigados de passagem. 

O traçado será indicaJo por um:t linha vennelh:J. o continua 
sobre ·1 phntt geral, na oscak de 1:4.000, eom indicação 
dos raio5 d' curvatura, e a configuração do terreno repre
sentada por m•io de curvas de nivel oquidistantes de t:'es 
metros, e bem a<sim, em uma zona de 80 metros, pelo menos, 
para cada lado, os campos, matos, terrenos pedre.-;.Jsos e, sem
pre que fôr pos<ivel, as divisas das propriedades particular·es, 
as terras devolutas e minas. 

Nessa planta serão indicad~s as distancias kilorneti"icas, 
contadas do ponto de partiria da estrada de fJrro, a extensão 
dos alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extr·ernidade, 
o desenvolvimento, o raio e sentido das curvas. 

O perfil longitudinal será feito na escala de i: 400 para 
as alturas e de 1:4.000 para as distancias horizontae~: mos
trando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o ter
reno natural e as plataformas dos córtes e aterros. Indicará, 
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por meio das trcs linhas horizont:w,, traçadas abaixo 1!0 plai\O 
do comparação: 

i. o As diii!tanciaq kilometricas, contadas a partir da orig-em 
da estrada de ferro ; 

2. o A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a 
extensão dos p:üamares ; 

3. 0 A extensão dos alinhamontos rectos c o desenvolvimento 
e raio das curvas. 

No pe ·fil longitudinal e na planta será indicacla a posic;.ão 
das e-<tações, paradas, obras de arte e vias de communicaç:1o 
transversaes. 

O perfil longitudinal ser:í acolllpanhaclo pelos perfis trans
versaes nncessarioH para dotonninar a configuração do terr1~no 
na área em que te;u de ROr executados os trabalhos, inclusive o 
perfil-typo da estradade ferm. 

Estes pcdis serão feilos na esc:ila <le 1:100. 
li. Projectos espccifict.dos de todas as obras necc,sarias 

para o estabelecim•mto da eRtrada. da estaç:lo maritima 
com as docas annexas em Santa Catharina e demais estaçõeR e 
dcpendencias, bem como as plantas de todas as propriedades 
que fór nrcessat•io ad tuirir por meio de desapropri~ção. 

Os proj"ctos da" obras de arte compor-se-hiio de projecções 
horizontaes e verticaos e de córtcs transvcrs;1cs o longitu
dinar's na escala de i: 100. 

III. A relação tias pontes, viadnctos, pontilhões 1'. l>oeiros, 
com as prinripae> dimensões, posição n:t linha, systema de 
construcção e quantidade de obra. 

A taiJella dos alinh >mentos, raios de curvas, cotas de decli
vidades e suas extcnsõe~. 

A tabnlia da quantidade de excava~ões necossarias para 
executar-se o projecto, com indicação da cb.s.>ificação appro
ximada rios materiai)S o das dist >ncias médias d, transporto. 

As l'aderHetas authenticadas das notas d1s operações topo
graphicas, geodesicas e astronornicas f•Jitas no terreno. 

Os desenhos dos trilhos e acce.-s:dos em grandeza de 
eXCCilÇiiO. 

IV. Orçamento do valor total ch construcçào da eslra:l:J. sub
dividido nas seguintes classes: 

§ 1. 0 Exploraçõe·; e estudos preliminares, organização do 
projecto, estudos definitivos e locação da Iinh:t. 

§ 2." lVlovimcnto de terras. 
§ 3. o O bras de arte correntes. 
§ 4. 0 Obras de m·te especiaes. 
§ 5. 0 Superstructuras de pontes. 
§ 6. 0 Via permanent,~. 
§ 7. 0 Estações c edificios, orçada cada uma separadamente, 

com os acressorios neeessarios, officinas e abrig-o de machinas 
e de carros e tr;~pichcs ou eaes nas cstaçÕ,'s fluviaes ter
minaes. 

§ 8. 0 Material rodante, mencionando-se explicitamente o 
numero de locomotivas e de vehiculos de todas a.s classes. 

§ 9.o Telegr.1pho electrico. 
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§ 10. Administração, direcção c conclucção dos trabalhos 
de construcção. 

R~Iatorio geral e memoria descriptiva, não sómente dos 
terrenos atravessados pelo traço da estrada de ferro, mas tam
bem da zona mais directamcnte intere,sada. 

Nesse relatorio c memoria de;criptiva soriio designados, tão 
approximadarriente quanto possivcl, a cstatistica da população 
e da producção, o trafego provav0l da via ferrea, o nstado e a 
fertilidade dos terrenos, sua apticl<lo para diversas calturas, 
as riquezas mineracs c Jlorestaos, os terrenos devolutos, a 
possibilidade c convenicncia de se estabelecerem nucleos co
lonhes ; os caminhos conv0rgentes á estr;1da de forro pro
jactada ou aquclles que convier construir e os pontos mais 
convenientes para estações. 

Uma commissão fiscrtl. romrosta do Engenheiros nomeados 
pelo· Governo, podendo fazr,r admittir Engenheiros nas turmas 
organizadas peb companhia, acompanhar:i toJos os trabalhos 
preliminares e estudos d··finitivos sobre os quaes dará pa
recer antes c depois de executados em conformidade com as 
instrucçlíes que lhe forem dadas pelo l\iinisterio da Agri
cultura, Conuuercio c Obras Publicas, ao qual poderá apresen
tar q ua,.squer modifica<;õr.•s ou altcra<;ões que convenha fazer. 

As despezas <less<t commissiio scr<io incluídas no § 4o da 
clausula p1·ecedentc. 

VIl 

Antes de resolver sobre os projcctos submettidos á sua appro
vação, poderá o Governo mandar proceder, a expensas da compa
nhia, ás operações graphicas necr.•ssarins ao exame dos projcctos 
e modificará. esses projcctos como julgar conveniente. 

O Governo designará os pontos em que devem ser estabele
cidas as est:~.ções e paradas. 

A companhia não poderá, sem autorização expressa do Go
verno, modificar os projecto> approvados. 

Todavia, não obstante a a)'provação d > perfil longitudinal, 
a companhia, de accôrclo com o Engenheiro fiscal, roderá fazer 
as modificações necessarias ao estabelecimento das obras d'arte, 
passagens de nivel e paradas indicadas no projecto approvadD. 

A approvação dos proj0ctos apresentados pela companhia 
não poderá ser invocada parct justificar a revogação de ne
nh•lma destas condições. 

VIII 

Os ~rabalhos da construcção da estrada começarão no prazo 
de se1s mezes, contados da data da approv2.ção dos estudos e 
orçamento a que se refere a clausula 5a, e deverão estar con
cluidos até 31 de Dezembro de 1891. 
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IX 

Os trabalhos de construcçã·) não poderão f:!er encetados sem 
prévia autorização do Govm•no ; para isso os projecto3 de todos 
esses trabalhos set•ão organizados em duplicata o submettidos 
á approvação do mesmo Governo. Um dos exemplares será 
devolvido á companhia com o visto do Chefe da Directoria das 
Obras Publicas do l\Iinisterio da Agricultura, Comm~rcio e 
Obras Public:1s. 

X 

Procurar-so-ha dar ás curvas o maior raio possivel. O raio 
minimo será do 200 metros. 

As cnrvas dirigidas em sentidos conLmrios devor:1o ser 
separadas por uma tangente de 10 metros pelo monos. 

A declividade maxima sed, do 2 °/0 • 

A estrada será dividida em secções do serviço de locomotivas, 
procurando-se om uma destas uniformisar as condiç.õe9 te
chnicas de mod::> ~. etfoctuar o melhor apro\'cibmcnto do for<;a 
dos motores. 

As rampas, contra-rampas o patam;>ros serão ligados pot· 
curvas verticacs de raios c desenvolvimento convenientes. 
Toda a rampa seguida do nma contra-nmpa sod separada 
desta por nm pabtmar de :lO melros pelo Jll()llOs; nns tnnnciR e 
nas cunas ch pe<Jnenos r:1ios .~o ovilar:i o mais posBivd o em
prego l!O fortes declives. 

Sobre a.> g-randes pontes o viaductos metallicos, hom corno 
a entrada dessas obras, se procurara não ornp1·cgm· curvas de 
pequenos raios on a~ fortes doclividadc3, afim do evitar a pro
ducção do vibrações nocivas :is junbs c articulaçõo8 lbs diversas 
peças. 

As pr~radas o estações serão de preforoncia situadas sobro 
porção da linha em recta e de nivel. 

XI 

A estrada será de via singela ; mas te!'á os dewios e linhas 
auxiliares que forem necessm·ios para o movimento dos trens. 

A distancia entro as faces internas dos trilhos sera de fm. 
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approva

ção do Governo. 
As valletas longitudina()S terão as dimensões e declives 

necessarios para d:tr prompto escoamento ae< aguas. 
A inclinação dos taludes dos cót-tes o aterros sor:i fi:xada em 

vista da altura destes e da natureza do terreno. 

XII .--~ 

A companhia executará todas as obras.é~~.J~JllfõÇo4 ~~ h ;f, 
os trabalhos necessltrios para que a estrac~n~erêe obstaculo ' 

'\. /_'> 
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algum ao e~co.tmento 1hs ng-uas, e pn.ra que a direc-;.ão das 
outras vias de communicação existentes n:1o t·cceba senão as 
modificaçõl}~ indispensayeis e p!"ecedidas de approva<;.ão do 
Gov0rno. Os cruzamentos com as ruas 011 caminhos publicos 
pod:~rão ser superi:wes, inferiores, ou, quando absolutamente 
se não possa fazer por outro modo, de nível, constt·uindo, 
porón•, a companhia, a expens ts suas, as obras que os mesmos 
cruzamentos tornarem ne ·essarias, fican<lo tambem a seu cargo 
as despezas com os s;gnaes o guat·•las que forem pl"ecisos para 
as cancnllas durante o dia e a noite. Ter:·, nesse caso a compa
nhia o direito de alter·ar a dirnc<;ã > das t•uas O'l caminhos 
pnblicos, com o fim do mclhornr o~ cr11zamentos on <lo dimi
nuir o seu nume;·o, JH"eC<ldcndo consnntitwmto do l~ovcrn·• e, 
qmmdo f<ir ele direito. d:l c~mar.l. 1\lunici::al, o sem qne possa 
porceb<êr 'lualquer t 1xa peb passagem nos pontos de inter
secção. 

Executará as ohras necessarias à passagem das agn:1s ntili
sadas para abastecimento ou para fins industl"ia •s 011 ngricolas, 
e permittirà que, com idonticos fins, taes obras se dfectc"'m 
om qualquer t'~mpo, desde <JllO dolbs não r<~sulto damno á pro
pria estrada. 

A estrada de fer1·o wlo poderá impedir a nave.~·ação dos rios 
ou cana<'s, e nesse intuito as pontos llll viaductos sobre os rios 
e canaes t~rão a capacit[a,[:J necessaria para que a nave!!ação 
não seja embaraçada. 

Em todos o-. cruzamentos snperiores ou infm·iores com a<> 
via<~ do eommunica<;:1o orclinarias o Uo\·ern' terti o di r •i to de 
mare:\r a altnrn dos v:io~ rios viaducto~, n. laro;ura rlost"s, e a 
que d:wer:i haver entre os p:trapoitos em relação ús nocr~s~i
uados da circulação da vi:1 pnblica '1 ue ficar infe:·ior. 

Nos cruzament >s de ni vel os trilhos seriío collocado,, sem 
saliencia nem depi·e><s:"lo. sob1·e o nivcl da via de commnnicação 
'lue cortar a rcstrada rlo ferro, de modo a não e:nbara<;ar a 
circuln<:ÃO rl<l CflJTOS O li (':\ITOÇ·:s. 

O eixo da ostmd L de ferro nfio rlevodt faze1· com o da via 
do cornmunicação orrlina•·i:\ nm angulo menor do 4;)". 

Os ernz:trncnt% d•l nivel t"r:to, sempre que o noverno o 
oxi;;ir, cancellas on h.wroir:ts vedando a eircnlação ela via 
do comrnunicaçã·) odinaria na occasião da passagem dos 
trens, havendo, além disso, uma casa d l guarda aond ·l o Go
verno reconh~cm· essa necessiclade. 

XIII 

Nos tunneis. como nos viarln<'tos infm·ioros. dever:\ haver 
nm inleevallo livre nuuca mcno1• <lo 1"',50 do <'ada lnclo dos 
trilhos. Além disso, h a., erá de distancia em distancia, no 
interior âos tnnnois, nichos do ab1·ig-o. 

As aberturas dos por;os ele constt"ucção e vcntila<;ão dos 
tunneis seriio g-n:u·nocidas ele um parapeito de ahonn.ria de 
dons metros do altura o não poderão ser feita> nas vias de corn
municação existentes. 
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XI\' 

A companhia empregará materiaos do boa qualidade na 
-execução de todas as obras, o seguir,i sempre as prescripções 
da arte, de modo que obtenha construcções perfeitamente 
solidas. 

O systema e dimensões das funda<;>ões das obras de arte 
serão fixados por occasião da execução, tendo em attenção 
a natureza do terreno e as pressões supportadas, de accórdo 
entre a companhia e o Governo. A companhia será obrigada 
a ministrar os appat·elhos e pessoal necessarios ás sondagens 
e fincamento de estacas de ensaios, etc. 

Nas superstructuras das pontes as vigas do madeira s~ 
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser suh
stituidas par vigas metallicas, logo que o Governo o exija. 
O emprego de ferro ftmdido em longerões não será tolerado. 

Antes de entl'egues á circul:tção, todas as obras de artfl 
serão experimentadas, fazendo-se pas.>ar e repassat' sobre oll;ts, 
com diversa velocidade e ,lepois estacionar algumas horas, um 
trem composto de locomotivas ou, em falta destas, de ca~ros 
de mercadorias quanto possível carregados. 

As despcza;:; destas oxperienchs co1·rerão por co11t1 da 
companhia. 

XY 

A companhia construit·a todos os edificio'> e dnpendencias 
necessarios para que o tt·afogo se ellectuo regularmente e sem 
perigo para a seguran<;>a publica. 

As estações conterão sala de espera, bilh'lteira, aei'om
modação para o agente, armazons para mercadorias, caix..<t 
d'agua, latrinas, mictorio>, rampas de carregamento e em
barque de animaes, balanças, relogios, Luupeões, desvios. 
cruzamentos, chaves, signaos e cercas. 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações e paradas terão do lado da linha 

uma platafo~ma coberta para embarque c dJsembarqnfl dns 
passageiros. 

As estaçõ3s e paradas terão dimensõe' de :.ccurdo com a 
sua importancia. O Governo podera exigir que a companhia 
faça nas estaçõ~s e paradas os au~·mentos reclamados pelas 
necessidades da, lavvnra, conunercio c industria. 

XVI 

O Governo reserva o direito dr3 fazer exeeut:J.r pela companhia 
ou por conta della, durante o prazo da concessão, alterações, 
novas obras, cuja necessidade a oxperiencia haja indicado 
e:n relação á segurança publica, policia rla estrada de ferro v•1 
do trafego. 

PODER EXECUTIYO !.883 6 
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O tl'em rodantl) compor-se-ha de locomotivas, alinwntadorcs 
(tenders), carJ'OS de 1 a e 2"' cla.ss0 ]Iara passageiro'<, o apropriados 
para conducção de tropas, ca;·ros espcciacs para. o s:•niço do 
Correio, ditos p:1ra o transprn·te de materias inflammavois, 
trens do mercadorias, inclusive os de gado, lastro, freÜJ, 
finalmente, de carros para conduc<;ão de ferro, madeira, etc., 
indicados no orçamento dr>finiti,·o. 

Todo o matet•ial será constt·aido com os melhoramentos n 
commodidades que o progresso inlro:luzii' no serviço de 
transpot•tes por estradas de ferro o segundo o typo que for 
adopl:1.do de accôrd0 com o nov••rno. de modo a poder circular 
indistinclamente nas lres linh:ts •1uo se entroncam em 
Care ,uy. 

O Governo podrmi pt•nhibit· o t•mprcgo do material 'tue não 
preeuchrt estas condições. 

A companhi·t devol'à f<!rncrcr o trem rrllhnle pmporcional
mente :i extensão de cada umn. chs s •cções orn rtne se di·uidü· 
a estrada, e rtue a juizo do t1o\·et·n'l deva ser aberta ao tranc,ito 
publico, e si nesta secção o trafeg·o exigir, a juizo do fiscal 
por parte do Governo, maior nnme1·o de locomotivas, carros 
de passageiros e vagões 'JUe [H'Oporcionrtlrnento a ellas 
cabiam, a comp~nhia serà obrigaria, dentro de seis mezes 
depois de reconhecida. aquella necessidade pot• pai' lo do Oovcrno, 
e delb sciente, a aug-mentai' o numero de locomotivas. C:lrros 
de passageiros, vagões t) mais material oxi.!Üdo pelo fiscal 
por parte do Governo, coml.anto r1ue lal augmento fique dentro 
dos limites estabcleci,!os no primeiro periodo desta chusnla. 

A companhia incorrera na mnlta do 2:000$ a 5:000S por 
mez de demora, além dos snis mezes 'JllO lhe sfio concedidos 
pal'a o augmcnto do tram rotbn to acinm refnritlo. 

E si, passados seis mezos mais aiém do fixatlo p:wa o 
angmento, este não tiver sítio feito, o Govemo fornee,:r:.i o dilo 
augmento do material por conla da companhia. 

Todas as indcmnit.ações e dcspezas motiv~cbs pela con
strucção, conservação, trafogo e reparação da estr.llla do ferro. 
correrão por conta da companhia. · 

XIX 

A companhia Rerà obrig~da a cumprir as disposições do 
Regulamento de 26 de Abril de 1857, e bom assim quaesquer 
outras da mesma natureza, que forem decretadas pnra sl):ru-
rança e policia das estradas de ferro. ·· 
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XX 

A companhia sera obrigad;t a cons0rvar com cuidado durante 
o tempo da concessão o a manter em estauo quo possam perf0ita
mente preencher o seu destino, tanto a <'slrada do f.·rro e suas 
dependrmcias, cômo o matrJrial rotlante, sob p~na de multa, 
suspensão da conces•ão ou de s'r a conservaç.ão feita pelo 
Govemo, á custa da companhia. No caso de interrupção do 
tt•afeg-o, oxcedonto do :~ll dias consecutivos pot· motivo n:1o juq
tiíie:ulo, o Hovel'llo podor;i impor urna mult1 de 100$ a.500$ 
por dia do ir-Itorrupçào, o restabelecerà o trafego, correndo as 
despezas por conlt\ da companhia. 

XXI 

O Governo po<let"á realizar em toda a extensão da estrada as 
construcções necessarias ao esta bel •cimento de uma linha tele
graphica de sua propt·ie.lade, usan<lo ou não, como melhor 
lhe parec•'r, dos mesmos postes da~ linhas telcgraphicas que 
a companhia é obrigada :J, construit· em toda a "xtcnsão da es
trali 1, responsabilisando-se a mesma companhia pda guarda 
dos fios, postes e apparelhos nloctricos <1ue pertencerem ao 
Governo. 

Emqurmto isto não se realizar, a companhia c ohrigada a 
expedit• telegrarnntas do Governo com 50 °/0 de abatimento 
dtt tarifa esttbrJiecitla pam os tolegrammas particularrs. 

XXII 

Dumnte o tempo da concessão o Governo não concederá 
outms estmdas de ferro dent1·o de nma zona c!'' 20 kilomc
tros, limitadas pot· duas linha~ pat·allelas ao eixo da estmda. 

O Governo reserva-se o dit·eito de conce [ot· outras estr•adas 
que, tendo o mesmo ponto do parti,Ja e direcções diversas, 
possam approximar-se o até cruzar a linha concetlida, comtanto 
q~Je, dentro da referida zona, não recebam goneros ou passa
geiros. 

XXlll 

A fiscalisação da estrarla e do serviçrJ será incumbida a 
um Engenh()iro fi~cal o s~us ajudantes, nomeados pelo Governo 
e por elle pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento 
das presentes condições. 

A companhia ser i obrigada a prestar as informações que fo
rem pe:lidas de conformidade com as instrucções ou regulamento 
do Governo. E' livro ao Governo, em todo o tempo, manr!ar En
genheiros de sua confiança acompanhar os estudos e os tt·abalhos 
da construcção, afim de examinar si são executados com profi
ciencia, methodo e precisa actividade. 
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XXIV 

Um anno depois da terminação dos trabalhos a companhia. 
entregará ao Governo uma planta cadastral de toda a estrada, 
bem como uma relação das estações e obras de arte, e um quadro 
demonstrativo do custo da mesma estrada. 

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior serà 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXV 

Os preços do transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não poden !o exceder os dos meios ordinarios de 
conducção no tempo da organização das mesmas tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annos. 

XXVI 

Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri
gada a transportar constantemente com cuidado, exactidão 
e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passa
geit·os e suas bagagens, os animaes domesticas e outros, o os 
valores que lhe forem_ confiados. 

XXVII 

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços 
inferiorss aos dP. tP.rifa approvada pelo Governo, mas de um 
modo geral e sem excep\ão, quer· em prejuizo quer em favor 
de quem quer que seja. 

Estas baixas de preço se farão effectivas com o consenti
mento do Governo, s~mdo o publico avisado por meio de annun
cios affixados nas estações e insertos nos jorrnes. 

Si a companhia fiz~r trausporlos por preços inferiores aos 
da tarifa s~rn aquelle próvio cons 'ntiinento, o Governo poderá 
applicar a ll'lesma reducção a todos os transportes de igual 
categoria, isto é,. pertencentes á mesma classe de tarifa, e os 
preços assim reduzidos não tornarão a ser elevados, corno no 
caso de prévio consentimento do Governo, sem autorização ex
pressa deste, avisando-se o publico com um rnez pelo menos 
de antecedencia. 

XXVIII 

A companhia obriga-se a transportar com abatimento de 
50 °/o : 

f.o As autol'idades, escoltas policiaes e respectiv-a bagagem, 
quando forem em diligoncia ; 
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2. o Munição do gnerra e qualquer nnmero de soldados do 
Exercito e da Guartla Nacional ou da Policia com seus officiaes 
e respectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo 
a qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo 
mesmo Governo, pelo Presidente da província ou outras autori
dades que para isto forem autorizadas ; 

3. 0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 
utensiliotr e instrumentos aratol"ios ; 

4. 0 As sementes e M plantas enviadas pelo Governo ou pelas 
Presidencias das províncias para serem gratuitamente distri
buídas aos lavradores ; 

5. o Todos os generos d~ qualquer natureza. que sejam pelo 
Governo ou pelos Prosid•mt~s di\s províncias onviados para 
attender aos soccorros publicos exigido.q pela secca, inundação, 
peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Governo Geral ou 
Provincial, não especificaàos acima, serão transportados com 
abatimento de 15 "/0 • 

Terão tambem abatimento de 15 o;. os tran~portes de mate
riaes que se destinarem á co.nstrucção e custeio dos ramaes 
e prolongamento da prop1•ia estt·ada, e os destinados ás obras 
municipaes nos municípios servidos pela e4rada. 

Sempre que o Governo o exigir em circumstancias extraor
dinarias, a companhia porá ús suas ordens todos os meios de 
transilorte do quo dispuzer. 

Neste cas'l, o Governo, si o preferir, pagará á companhia o 
que fõr convencionado pelo uso da estrada e seu material, 
não excedendo o valor da renda m~clia, de periodo identico, 
nos ultimas tres annos. 

As malas do Correio e seus conductores, os funceionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linha tele
graphica, bem como quaesq ne~ 1;3ommas de dinheiro perten
centes ao Thesouro Nacional ou Provincial, so1·ão conduzidos 
gratuitamente, em carro especialmente adaptado para esse 
fim. 

XXIX 

Logo que os dividendos excederem de 12 °/09 o Governo terá 
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte. 

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas dif
ferenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos generos 
destinados á lavoura e á exportação. 

XXX 

O Governo poderá fazClr, depois de ouvida a companhia~ 
concessão de ramaes para uso particular, partindo das estações 
ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a compa
nhia tenha direito a qualquer indemniza.ção, salvo si houver 
augmento eventual de despeza de conservação. 
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Todas as obt·as dcfinitiv~s ou p1·ovisori:LS neccssarias para 
obter nesse caso a s·•gurança do trafego, serão feitas sem onus 
para a comp:mhia. 

XXXI 

O Governo terá o dil'eito do resgatar a estrad:1 de fert•o 
depois de decort"idos :~o annos, a contar da data dest~ con
cessão. 

O preço do resg-ate ser:í. rr'gulado em falta de accôl'do pelo 
termo mé<lio d·.• ren•limento li•tuido do ultimo quinquonnio, e 
tendo-se em consideração a importancia das obras, material 
e drpendencias no estado em 'JilO cstivet·em então, não sondo 
esse preço inferio1· ao c:tpital w•rantido, si o resgato se clfe
ctuar antes de expil'ar o p1·ivilegio. 

Si o resgate se é'll'ectuaL' depois de oxpirado o prazo do pri
vilegio de 50 annos, o Governo EÓ ])agara ti. companhia o valor 
das obt·a~ o respecti1·o mate1·i •I no estado em que se acha1·, 
comtanto que a soru11Ja. quo tiver do rlespendor não exce l:t ao 
quo se tiver cfllJetiramonte empregado na construcção da mesma 
estraua. 

A importancia do res.!!;at'~ po<lera ser p<ga em titulos da 
divi(h publica in tema de lj 0 / 0 d0 jtu·o annual. 

Fica Pnltmdido que a JH'e-;enlo clausula só é applicavel aos 
cosos ordinarios, e <JUC não abroga o dit·eito de desapropriação 
por utilid~de publica (1uo tom o Estado. 

XXXII 

A CJmpanhia não poded alien[l.r a estmd[l. ou parte desta 
sem prévia autorização do Governo. Poderá, mediant~ con
sentimento do Governo, anendar a estrada e o matrH'ial fixo 
a outt•:1 companhia ou crnpL'eF.a, á qual passará a propriedade 
do material rodante e os rlir.!itos e obrigações desb concessão, 
referentes ao custeio da estrada .. 

XXXIII 

A companhia obriga-se a não possuir escravos e a não em
pregar nos diversos s~rviços dll. estrada senão pessoas livres. 

XXXIV 

Si, durante l1. execução ou ainda uepois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que qunlquer obra não foi executada. 
conforme as regras d' arte, o Governo poderá exigir da com
panhia a sua demolição e reconstrucção total ou parcial, ou
fazel-a por administração, á custa da mesma companhia. 
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E' nnc >dich Í• companhi:t, em virtudo do art. 7" § i• 
n. i da L~i n. 31-H de ;)I) de Outubro <lu 1882, a g-arantia. 
do Est:cdo doR juros do li "/ .. ao anno sobre o capital não 
cxcedenb> a -~ 4.0UO.OOU que fôr fixado e reconh•:cido pelo Uo
veruo r_orno neces~ario e s111lieiente :i constr·ue<;Eo •lo todas as 
obms da ''strada de ferro, Cl\ÍO privilegio lho foi dado pelo 
Decreto n. 4G:-!9 do 10 do F:Jvereit·o do 1871, para aertuisição 
do matel'ial fixo o rodante e outros; linha tolegraphiea., compra 
do terrenos, inclcamizaçiio do hcmfcito:ia.s o •tuacsquo>r des;,ezas 
foi tas :1ntes ou depois do eomeçados os trab r lhos do con
stl'ucção da mesma est:·ada ate sua conclnsito o aceitação defi
nitiv:1 n set·cm olla.~ abel'tas :~o traf•go publico. 

::i 1. 0 O capital fixo menci"narlo nesta cbusuh e deter·mi
nado :i vista do orçanHmto fnndf\UO nos planos e m:~is desenhos 
de C'ar:tcter geral, <hcument<Js o 1'•\qaisitos nocecsarim-: ú exe
cução dD todos os trabalhos, quer digam respeito ao leito da 
estt·ada, quet· tis srJas obras <l'ar·t•\ e edificirJ,q rln qual<Jtlf>t' natu~ 
rozrt. ou se !'<lfit·am ao material fixo ou r .. danlc dostrt n n. sua 
linhrt toleg-raphica, do accôrdo C'Om a clansul:c 7.'' 

Us planos e nmis desenho.-; rh detalhes nccossarios :i. con
strncção das obras rl'art'l, tar•s co:no: pontes. ,-iadnctos, pon
tilhõ<•s. borJiros, tunneis, ou ns <h 'l"alrprer· crlificio da estrada de 
ferro, bem como os neces~at·ios :LO IH:tlot·irll!ixo r') rn<hnte, ;.:erão 
sujeitos a approv:1ção do Jisc:tl por par· Lo ·lo ( lorel'lw urn mez 
antos do tlar-so começo ti obm, o si, finrlo este prazo, não 
tiver a companhia solução <lo fiscal, quet· appr·o,•ando quet· exi~ 
gindo modificações, se1·:lo olles considerados como approvados. 

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do Go
verno, a companhia serã obrigada a fazel-as, c si o não fizer 
serã derluzida do capital g\rantido a semma gaskt n[l. obra 
executada sem a modificaç:1o exigi,[a. 

§ 2. 0 Si alguma alter>1ção fôr -feita em um ou maior numero 
dos ditos phmos, desenhos, <locumentos e re 1uisitos jã appro
vados pelo Governo, sem consentimento deste, a companhia 
penlerã o dit·eito :i gamntia ou á fiança dos juros sobre o ca
pital que s~ tiver despendido na obra ex~cut1da, segundo os 
planos, desenhos, documentos e mais requisitos assim alte
rados. 

XXXVI 

Alem do privilegio por 50 annos, contados desta da la, para 
a constt·ucção, uso o gozo da estt·ada de fflt'ro, nos termos da 
clausula 1 a do Decreto n. 4G89 de 10 de Fuvoreiro do 1871, 
o Governo concede os seguintes favores: 

1.° Cm;são gratuita de terrenos devolutos naeionaes, e bem 
assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as 
indemnizações que forem de direito para o leito da e~trada, es
tações, armazens e outras obras especificadas no respectivo. 
contrato; 
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2." Direito d•) desapropriar, na fórma do Decreto n. 816 de 
10 de Julho de 1855, os terrenos do dominio particular, predios 
o bemfeitorias quo forem precisos para as ol,ras de que trata 
o prtra.grapho antecedente ; 

:to Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos 
terrenos devolutas e nacionaes indispensaveis pa!'a a con
strucção da estrada ; 

4. 0 Isenção de direitos ae impot·tação sobre os trilhos, ma
chinas, instrumentos o mais objortos destinados á construcção ; 
bem como sobre o rarvf:o ,lo pedra indisp•~ns~.vd para as 
offirinas e custeio d·t est!'ad;1, : 

Est:1 isenção não S'l ftr;i ~ii'"ctiva emqnanlo a C'lmpanhia. 
niiu "i ;·e•entat· no Thc'•our·) :·:,,,·iom•l ou na Thesourat'ÜI do Fa
zcncla ti~< prn·.'inei~, a rllh•::io ·hs sobrflditos objectos, especifi
cawlo a respectiva •tuantidadc c qnalidarle, flUO :oquellas repar
tições fi:s:al'ão annualmente, COllD)l'm•J as instt·ucçõcs do l\Iinis
terio da Fazenda. 

C0s>ará o favor, ficando a companhia sujeita i :·estituição dos 
direitos •1ue teria de pagar c :i rnult:t do dobro desses direitos 
imposta polo Ministerio th .\.~ricultut•a, Comtaet·cio e Obras 
Publicas ou pelo d:t Fazend 1, -;i se p:·oval' que ella alienou por 
qualqner titnlo obj~ctos impol'la<los, sem qu•1 p:ere<kssc licença 
daquollcs l\Iinistel'ios ou da l'residencia da pt·ovincia, e pJ.ga
mcnto dos resp~'ctivos dil'eitos. 

!í. 0 I~referencia e1n ignaldade ch circumsl~ncia5 para a 
lavra d~ minas na zona pri vile8·iada, sendo ' xpro so em con
trato especial o numero de datas que o Gov<:rno julgue con
veniente conceder, bem como as condições a 'lu'' deve ficar 
sujeita a empreza ; 

6. o Preferenci:t para acqnisição de t~rrcno~ devolutas ~'xis
tentes á margem da estrada ; ellectuando-se a venda em lotes 
alternado' do maw·ira que, s~ndo o primeiro <la companhia, o 
segundo ficará portcnccndoao Est~do, c assim por rlianle, e pnlo 
prc>ço mini mo da Lei de 18 de Se lembro de 1850, si :1 companhia 
os distribuir por immigrantes on colonos 'lu e importar e estabe
lecer, nlo podendo, porém, vendei-os a estes devidamente me
didos ~ demarcados por prc<;o nxccdcnte ao quo for n.arcado 
pelo (;ovcrno. 

Essa. J•referoncia só terá lo.;::tr durante a ronstrucçfio da 
estrada. Si, decorridos cinco annos rlepois de concluid:1 a es
trada, ni'io tiverem os terrenos sido distribnidos a immi
grantes, a companhia os ad'1uirirá á razão do preço maximo 
da lei, indemnizando o Estado da differen<;a que cstiyer p0r 
pagar. 

XXXVII 

Todas as economias que por r1ualquor motiYo SI) fizerem na 
&x:ecução da estrada do ferro de quo trata esta concessão 
revnrterão em beneficio do Estado, dando logar a uma re
duc<;ão correspondente ao capital garantido. 
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Fica expresso e entendido que em caso algum o Estado se 
obrigará a pagar juros sobre quantias que não tenham sido 
despendidas com obras o material da estrada ou em serviço 
que, a:juizo do Governo, a eota interessarem directamente. 

XXXVIII 

Si, construída a estrada, se reconhecer por ex:1.me a que o 
Governo mandará pt•ocedm·, que o maximo do capital garantido 
foi excedido pot• c~ws·ts imprevistas, ou por emprego justificado 
do mesmo capital, o Governo concederá garantia de juros ao 
excedente, si para isto estiver autoriz:1.do por lei; no caso 
contrario, recoutmondat•á a t·onccs 'ão d 1 nova garantia ao 
Poder Logisln.tivo. 

XXXIX 

A garantia t!e juros far-se-ha elfectiva, livre d•J qmt/lfH(UCr 

impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de Junho e 31 de 
Dezembro de cada anno, e pagos dentro do terceiro moz depois 
de findo o semestre, durante o prazo do 30 annos, pela 
seguinte fórmn.: 

§ 1. o Emquanto durar a construcção d:tR oLras os juros do 
6 °/0 serão pagos sobre as quantias que tiverem sido autorizadas 
pelo Governo e recolhidas a um e~tabelecimento bancaria, para 
serem empregadas á medida que forem necessarias. 

As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela con
sti'P.cção das obras em cad11 anno. 

Para esse fim a companhh apresentará ao Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, no Rio de Janeiro, 
dous mezes antes do comnço das mesmas obras, o seu respectivo 
orçamento, que set·:í fundado sobre as mesmas bases em que 
se fundou o orçamento geral quo regulou a gn.rantia de jm·os 
sobre o capital fixado. • 

Decorrido que seja um anuo de entrada de cada chamada, 
cessarão os juros sobre a parte da mesma chamada de capital 
que não tiver sido empregada em obras da estrada dentro 
desse anno; logo que o seja, porém, continuará o pagamento 
dos juros. 

§ 2. o Os juros pagolil pelo estabelecimr;nto bancaria sobro 
as quantias depositadas sGrão creditados á garantia do Governo, 
e bem assim quaesquer rendas eventuaes cobradas pda com
panhia, como sejam : taxas de transferencia de acções, etc. 

§ 3. 0 Nos capitaes levantados durante a construcção não 
será incluido o custo do material rodante, nem o de machinas 
e apparelhos de qualquer natureza necessarios ao seu reparo 
e conservação, o qual só será lançado em conta para garantia 
doa juros, seis mezea antes de serem o dito material, machinas 
o apparelhos acima referidos empregados no trafego da 
estrada. 
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§ 4. o Entrr1gue a cstr:vla ou parto tios ta ao transito publico, 
os juros cortospondontes ao respect.i YO capital serão pagos 
em prnsença dos balanços e lirJuirlação d L receita e despeza 
do custeio da estrada, exhibidos pela companhia e devidamente 
examinn.dos P'llos u.grnt.es do Governo. 

§ 5.o Além da rpantia nnc"SSl~:·ia i constrncçiio das obraB 
em cada ;tllllO, a •tue Fe reforn a parto za rlo ~ 1° desta clausnla, 
a conLpanhi·t porllri fazer uma chamaria de capihos no prin
cipio do primei1·o ann•1, no valor do 10 "/o do capital garantido, 
pa1·a attcnder ás dcspezas pl'oliminares que tivnr feito antes 
de cncotat·em-se os trabalhes do construcção da estrada. 

XL 

A construcção das obras não seni interrompida, e si o fút· por 
mais de tres m"zcs cadncar:1o o nrivilo~io, :~ g-ar::mtia e mais 
favores acima wencionados, sal~·o o ~:~so <l.o fon;a maior, 
julgwh tal pelo Governo. 

Si no prazo lixado na clnusnb. 8• não estiverem concluidos 
todos os trabalho~ dr; const ·ucção da estrada e esta aberta ao 
trafego publico, a companhia pagará uma multa de 1 a 2 •/o 
por mez de demoi"a sobre as quantias de,pcndidas p~lo 
GoYel'no com a g-arantia até esta data. 

E si passados 12 m~z0s além do prazo a·,im·t fixado não 
ficarem concluirlos torlos IJS trabalhos acima rreferidos e não 
estiver a esteada aberta ao trafego publico, ficarão tambem 
caducos o pi"ivilegio, a garantia o m:tis favores jà mencio
nados, salvo caso de f,)rça maior, su pelo üovemo como tal 
reconhecido. 

XLI 

As despezas de custeio da estrada comprchendem as que 
se fizerem com o tr.tfe~·o de pas"1~eiros, de mercadorias, com 
rr!paros e con;ervação rlo n1alerial rorl~nle, ollicinas, estações 
e todas as dependencias da via ferre,t, taes como armazens, offi
cinas, deposites de qualq•1~r natureza; do leito d:J. estt·ada e 
todas as oi.Jras d3 arte a clla pertencentes. 

XLII 

A companhia obriga-se ainda a exhibir, sempre que lhe 
forem exigidos, os livros de receita e despeza do custeio da 
estrada c seu movimento, e l'restar todos os <Bclarccimentos 
e informações que lhe forem I"eclamados pelo Governo em 
relação ao trafl)go d.t mesma estraJa ou pelo Pr,)sidente da 
provinda, pelos fiscaes por parte do mesmo Governo ou por 
quaesquer agentes deste competentemente autorizados, e bem 
assim a entreznr semestralmente aos supraditos fiscaes ou 
ao Presidente d.t província um relatorio circumstanciado dG 
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nstado dos trabalhos em construcção e da estatística do trafe
go, abrangendo as despozas do custeio convenientcmonl;.e 
especificadas e o peso, volume, natureza e qualidade das 
mercadorias que tr;tnsportar, com declara.çüo das distancias 
médias por eilas percorridas, da receita de cadt~ urna das es
tações, " da estatística do passagt~iros, sendo este> devida
mente classificados, podendo o (Joverno •tuando o entender 
eouveniente indiear modelos para as inf•)l'm«ções •[UO a com
panhia tem de prestar-lhe regularmente; 

Aceitar como defini ti v a e sem recurso a decisão do Go
verno sobre •tn••stõos qu•J s' suscitarem reiativamente ao uso 
reciproco das estr.,das de ferl'o 'I"'J lhe pertencerem ou a outra 
emp1·esa, ficando ent(')urli .. lo 'lue qualquer accórdo •tue cele
brar não prejudicttrà o direito do Govot·no ao eÀame das estipu
lações quo elf••ctuar c à modificação dr•stas, si entender que 
são oH\msivas aos int·,rcsses do Estado; 

A submel ter á approvaçilo do (iovcrno, ant•'s do começo do 
trafego, o quadro de sfJus emp1·egados e a tabclh dos respecti
vos vencimentos, dependendo igualmente qualquer delibe
ração posterior de autorizaç:1o o approvação do mesmo Governo. 

XLlll 

Logo q•Ie os dividendos rxcedcr.~m a 8 o/o, o excedente s9rá 
ropartido igllalmente entre o Governo e a companhia, ces
sando essa divis:1o logo que fo1·em embolsados ao Estado os ju
ros por este pagos. 

XLIV 

Si os capitaes da companhia forJm levantados em paizes e~
trangeiros, regulará o cambio de 27 dinheiros por 1$ para todas 
as su:~.s operações. 

XLV 

Os prazos marcados nas presentes clausulas poderão ser 
pr.>rogados por causas de força maior julgadas taes pdo Governo. 

Nenhuma prorogação, porém, será. concedida fóra do caso 
antecedente, sem preceder o p.lgamento de 1:000$ de multa por 
mez de prorogação re ruerida. 

XLVI 

Peb. inobservancia de qualquer das presentes clausulas e 
para a qual não se tenha comminado pen>~. especial, poderá. 
o !Jo'!erno. impor multas de 200$ até 5:000$ e o dobro na 
remc1denc1a. 
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XLVII 

Si, decorridos os prazos fixados, não quizer o Governo· pro
rogai-os e declarar c:1<luco o contrato, a companhia perderá em 
beneficio do Estado a caução prestada. Esta será completada, á 
medida que della forem deduzidas as multas. 

XLVIIl 

A companhia desiste do modo mais formal de todas as recla
mações relativas ao privilegio o preforencia ao prolongamento 
da linha D. Pedro I entre as cidades de Porto Alegre e Uru
guayana e aos ramaes desta ultima estrada, bom como perde o 
direito aos f,wores ela clausula :ua elo Decreto n. 4689 de 10 
de Fevereiro de 1871, sem direito a indemnização alguma. 

XLIX 

Para garantia da execução do contrat:J quo celebrar, a com
panhia depositará dentro de cinco mezes, contados •la data do 
mesmo contrato, sob pena de caducar esta concessão, no 
Thesouro Nacional ou na Delegacia do mesmo Thesouro em 
Londres, a quantia de 50:000$ou i: 5.000 em dinheiro ou titu
las da divida publica. 

L 

Em caso de desaccórilo entro o Governo e a companhia sobre 
direitos o obrigaçõ,~s desta concessão, será a questão resolvida 
por dons arbitras, um nomeado paio Governo e outro pela 
companhia. 

Si estes não chegarem a um accórdo dará cada um seu 
parecer em separado e a decisão será proferida pela Secção dos 
Negocias do Imperio do Conselho do Estado. 

Palacio do Rio de Janeiro em :l3 de Janeiro de 1883.- Hen
rique d'Avila. 

DECRETO N. 8843- DE 13 DE JANEIRO DE 1883 

Declara do utilidade publica o geral a desapropriação do usufructo de 
contrato do arrendamento da Imperial Quinta do Cajú, na parto corres
pondente á área do torrono oecupada pelo tramway <lo rio do Ouro o 
pelos deposites pe1·toneontos ao serviço do abastedmeote d'asua á capital 
do Impcrio. 

Hei por bem Declarar de utilidade publica e geral a des
apropriação do usufructo do contrato de arrendamento da. 
Imperial Quinta do Cajú, na parte correspondente á área do 
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terreno occupada pelo tramway do rio do Ouro e pelos depositas 
pertencentes ao serviço do abastecimento d'agua á capital do 
lmperio. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e"Secretario de Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e :fu.ça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro 
de 1883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'A1lila. 

DECRETO N. 8844- DE 13 DE JANEIRO DE 1883 

Autoriza a transfcrcneia <la concessão feita a Paulino Lucia de Lomos o 
Fruneisco do Miranda Leoni pelo Do"cto n. 5í45 do l6 do Solombro 
de l8i4, para lavrar ouro e outro3 mincraos, na Província do .lllinas 
Goraes. 

Attendendo ao que Mo requereram Paulino Lucia de Lemos 
o Francisco de Miranda Leoni, concossionarios de 50 datas 
mineraes de 686.070 metros quadrados cada uma, na fre
guezia de S. Gonçalo da C:tmpanha, comarca deste nome, da 
Província de Minas Geraes, Hei por bem Autorizai-os para 
transferir a mesma concessão :i companhia ingleza que orga
nizarem, com todos os direitos e obrigações do Decreto n. 5745 
de 1ô de Setembro de 1874, revalidado pelo d•J n. 8805 de 23 
de Dezembro do anno p:~ssado, mediante a condição de que a. 
compmhia devcrà requerer, dentro do prazo improrogavel 
de seis :nozes, contado desta data, faculdad·~ para funccionar 
no lmperio, sob pena de caducar a autorização que lhes é assim 
conferida. 

Henrique d'Avila, do Mou Conselho, Sen:tdor do lmperio, 
Ministro e Secretario ce Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em f3 do Janeiro 
de f883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ilem·iq~te d' A vila. 
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DECRETO N. 8845- DE 13 DI~ J.~NEIRO DE 1883 

Conecrlc pcrmi<são a Ilontiquo EtlmUilllo Honault c José .Joaquim Gonçahos 

· Sin1ões parJ. explorarem minn<~.c~ i:a Proviucia t.lo 1\lina:-> t.;orac,:-;. 

Attendenclo no que Me rcqum·er;•m Honriqn·• Edmundo Re
nault e Josó Joaquim llonçaln$ Simõ:·s, Hei por bem Con
ceder-lhos permissão p~ra oxplorarr•m jazidaH do ouro na 
freguozia do Rio do PorL•as, nmnicipio do Ouro Preto, 
da Província de :Minas Gm·aes, mcdiantn aH clausulas que 
comj este b:ti:s:am, assignadas por' llcnri<[U'l d'Avih, do 
Meu Consdho, Senadot· do lmpcl'io, Illinistro o Secretario 
dr, Eslado dos :'\og-ocios •h Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, <[UO a,;sim o t<mha entendido c fa<:a executa!'. 
Palacio do Rio de .lan<'irn em 1:~ do Janeiro do 1883, 
G2o da lndcpcndoncia o rln lutpcrio. 

Com a rnht·ica do Sua :\l;tgesttltlo o Imperador. 

Clnusulas o ()UC se r•cf"cr·e o Decreto n. 8S4t; 

dcstu data 

I 

Fica concedido a ll<lnri•t~tn Edmttn<lo Ronault e .José .Joa
quim Gonçalves Simõo~ o ptaw de dous annos, cont·tdo desta 
data, para, sem prejuízo dos di r ,i tos de terceiro, procnderern 
a e:!.plorações e pesquizas para rlescobrin10nlo de minas do 
ouro nn ft·eg-uezia do Rio 'de Porlras. rlo mnnieipio de Ouro 
Preto, Província de l\lina~ G<lra<•s. 

Dentro deste praz•• os ··oncessiontirios rlevcr:1o aprcs"nlar na 
Secretaria de Estado dos Negocio; da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas plantas goologica <J topographica dos ter
renos explorados , com perfis <[Ue demonstrem, tanto quanto 
fór possivel c o permiltirem os trabalhos e:1ecutados, a superpo
sição das camadas mincJ·aos encrmtradas, e romctledo com 
as mosm,1s pbntas amostras dos mineraes encontrados e 
relatorio minucioso da localidade em quo a mina estiver 
situada, declarando qual a pos 'ança o riqueza desta, qual sua 
e:1tonsão e sua di~ecção, a distancia entro "lia e os povoados mais 
proximos e os meios do communic •çiTo existentes, a área 
neccssaria para a mineração, o numero e os nomes dos pro
prietarios do solo sob o qual se achar a mina e emprego em 
que estiverem os terrenos suporficiaes da mina, os edificios 
nelles e:1istentes, e, finalm()nte, os meios apropriados para 
o transporte dos productos das minas. 
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li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o descobri
mento da mina~l poderão ser feitos por qual<JUCr dos modos 
recommendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, as son:lag-ens, poços ou gale
rias não poderão ser feitos sem autorizac;ãrJ es"ripta dos 
proprietn.rios, a qmtl, si fôr neg-ada, poderà ser snpp1·ida pela 
Prnsiclcmcia da provineia, mediante fiança idonr·a p1·estada 
pelos conc0ssiowu·ios, que rcspondorãn p0h indomnização 
das por·das e rlarnnos r1no os m•'S.nos trabalhos cansaro,~m 
aos prop1·intarios. 

Antes d t concessão do RIIJ'primento <ia liconc; '• o l'r:•si
dento da província m:illilar:i intim:w os pro.wiehrios intrJrr•s
sados para, dentro do prazo ra?.Oavel, por ello fh:Hh, apresonta
!'em os motivos de srn O}'posiç:io e rer1ucrercm :r b0:" de seus 
direitos. 

lii 

o;Presidento du. prnvincia ~oncoded. on negarã o snpprim~nto 
requerido, á vist:t das rnzõos cxpr>ndidas pelos intoro.<sados, 
ou ti roveli:\ cll)stos, <leclarando o:; fundament•JS <lo sua dr·cisão, 
da qual haverà recurso, sórnonte no offcito devolutivo, parao 
l\1ini8tro da Agricultura, .Commercio o Obras I'uulicas. 

IV 

Doliber;tda a concessão do supprimonto da licença, proce
der-se-ha immediatarnonto à avaliação da fhnça de quo t.rat.a a 
clausula 2.a on da indonmiza•;:io elos pi·oj uizos allc;;:tdos pelos 
pr·oprietarios. 

Esta avaliaç-,o será feita por arbitras noJHcado'', um pelos 
r~on~cssionarios e um por c r da nma das partes intores,n.das, 
os quaes começarão os seus trabalhos por <iosignar o torcoiro, 
que deverã descmp:itar entre si. Si. pnrem, não concordarem 
no arbitro desempaLador, cada um apJ·esental'à um nomr), e a 
sorte decidil'á. 

Pro''et•ido o lauilo, os conccssionarios prestarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a import.ancia da 
indemnização arbitrada, dentro do prazo do oito dias, sob pen:t 
de perderem o direito de fazer pesqniz<>s e e:s:plora<;.ões no 
terreno contestado. 

v 

A indemniza<;ão <lo que t1•ata a clausula antecrdcnte será. 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estad · ~o 
delles possam provir prejuízos :is propri , ·~~Xes ;· ·~ 

/ \\()\Htli n~c 1 , . . 
'\,<:';.) - / ,::r1 -, 

(~ ~- -~ l 
,, (· 'i 

' ( \_: 
·.~ L 
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além disto, os concessionarios ficam obrigados a restabelecer 
á sua custa o curso natural das aguas que desviarem por causa. 
dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção :i.s que 
brotarem das cavas, poços ou galerias que fizerem. 

Si o dr)svio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alhoia, os conccssionarios solicitarão préviamente o consen
timento do proprietario, que, sendo nr:gado, será supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica esta
b~lecido nas clausulas anteriores. 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pantanos 
ou estagnação do aguas qu' possam prejudicar a saude dos mo
radoras da circumvizinhança, os conce,sionarios serão obrigados 
a deseccar os terrenos alagado4, restituindo-os a seu antigo 
estado. 

VII 

Os concessionarios não poderão fazer explorações ou pesqui
zas de minas por meio dfl poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a I5 metros de sua circumferencia. salvo 
com consentimento escrir•to do proprietario, qne não ser:i. sup
prido, c sob a condio;ão de fazer retirar do edificio todos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicas e a lO metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto. os conc0ssionarios terão 
o dir.,ito de lavrar as minas que descobrirf)m, de accôr.lo com 
as ln.is vigentes, e com as condiçõe,,, que, no interesse da 
mineração, for~m estabeler.idas no acto da concBssão, si prova
rem quo possuem as faculdadf)s precisas para, por si ou por com
panhia anonyma que incorporarem, eff,~ctuarem a lavra respe
ctiva, sog-undo oxigit• a possançrc das minas. 

Si, porém, a lavra d<'stas fôr concedida a outro, os con
cessionat•ios, ('Omo descobridores, terão direito a um premio 
fixa,lo pelo Go'i'erno, no acto da concessão das minas, e em 
relação com a impot•tancia destas. Este pr.Jmio será pago 
pelo;; concessionarios da lavra. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em i3 de Janeiro de 1883.- Hen
rique d'Avila. 
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DECRETO N. 834G -DE 13 DE JANEIRO OE 1883 

ApproYa, com motlilie~t_:õos, os c:;;tatutos tla Companhia Conslruetora c au .. 
toriza·l. para funcdonar. 

Attenclendo ao que Me rcquer~u a Companhia Constructora, 
devichmont l repl"esentarla, e de conformidade com a Minha 
Immediata Resolução de 30 de Dezembro findo, tomach sobre 
parecer da Secção tios Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 3 de Novembro do anno pro
ximo passado, Hei p'>r bem Approvar seus estatutos e Auto
rizai-a a funccionar com as modificaçõf!s que com este haixam, 
assignadas por Hrmriquc d'Avih, diJ Meu Cons~lho, Scna·lor do 
lmperio, Ministro c Sccrctal'io de Estado dos Negocios d t Agri
cultura, Commercio o Obr;ts Publicas, quo assim o tenha enten
dido o faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 1:3 do Janeiro 
de 1883, 62• da Independcncia e do Imperio. 

Com a rubricn do Sua Magestade o Imperador. 

ModHicaçc>cs o que se ret'ere o Deca•eto n.. 8846 
desta data 

Art. 2> in fina- acrescento-se - mcdianb approvação do 
Governo Imperial. 

li 

A primeira parte do art. 5° fica suhstituicla pela seguinte 
-os accionistas são responswcis pelo valor das acçõos q_ue 
lhes forem distribuidas. 

Ili 

No fim do art. f O addilc-so- Nenhuma alt~r::tç:io dos pre
scmtes Hstatutos s~ra posta em execução som prévia autorização 
do Governo. 

IV 

No paragrapho unico do art.ii acrescente-se: 
Nenhum membro da administração ou empregado della fará 

parte da mesa da assembléa geral, nã:o sendo admittidos 
votos por prJcuraçi:io para a eleição d1 dir.Jctoria e do con
selho fiscal. 

PODtR EXF.Ct:TJY,) 1883 7 
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v 

No pltragrapho unico do capitulo 5° acrescente-se : 
A porcentagem para o fundo Jo rese•·v.• scni convertida rm 

titulos da divida publi<'a, em bilhetes do Thesouro ou em 
letra~ dn estabele·?imr'ntos de c1·edito real que t nham g<trantia 
do Est:1do, danclo-sn ao~ juros a lll"Sllla a pplic,L<;i'b. 

Est · fundo é exclu-;ivamenle de tinado a fazet· face as 
perdas do capital ~ocial ou para sub~tituil-o. 

Não se fat·ão dividendos CllltJIHt·nl > o capital 1lrsf•lcado, em 
virtude de perd .s, n,"Lo ii'>r intcgralmr?nte rest behwidn. 

A companhi:1. se dissolve à <los l > •1ue lf>nha perdido 2/3 do 
seu ropital. e nos casos p1· ·1·istos no Codigo do Com111ercio, e 
arts. 35 e 3G do Dec;·eto n. 2711 de 19 do lJozPmlJ:-o de 1Rô0. 

A sna liquidação so far:i por ul()io do yonch nn tmn fo
rencia dos moveis o immovcis então oxi l!•tll"R, a .i•ti:r.o da as
semblría r; ral <los accionistas, sempre rk arc.:mlo cunt o ref.;t•ido 
Codigo. 

Palacio do Rio de hnci:·o em 13 de Janeiro de 1883.-Hen
rique d'Avila. 

Estatuto:; da Companhia Constructora 

C.\.PITULO I 

D .\ C O ~! P .\ lS' 11 I A 

Art. 1. 0 A Comp:mhi:1. Con~tructo1·a tem por objccto a con
strucçiío do carros e fomccitll'Htlo de m teria c; p:1ra estradas de 
f-.!rro, co:H sóde nesta Córlo. 

Paragrapho nnieo. "\. con1panh:,~ dur:v·á por tcmpn le 30 
annos a cont tr do 1° de A,c;·osto de ltlS:2 atcb Hll:2, ~alvo c 1so em 
que t•mh t de entrat· 'rn lir1uidaç!to, Jelib >rada por :lss<nubléa 
geral d ! uccionistas ou nos casos previstos pelo Codigo Com
mercial. 

Art. 2. 0 Seu capit:d se:·:i de 1.UOO:f'OO;), divi·li•lo em 
5. 000 acr;iíes de 20U$, c ,cb, urna, podendo ser clon!de~ ao do
bro por d li)erar,iío m a<semblóa get·al. 

Art. ::l. 0 Os accioni-tas realiz·tr:lo as suaq ent:·ada~. à me
di la qu' adir ·ctoria jlllgue neces" >l'io, nunca, po1·óm, com 
espaço meno:· d:J :10 dias, de um,t a o:tlt\1. cha.nacla, '' pt·évio 
annuncio d,J 15 di:•s, dderminan.lo época c Ioga!' d' 1 aga
rnento. Depoi' de fixadas as eutrad,.s, os accionistas que 
quize,·em realizar o tot tl do sua subscripç:Io t ;,·ãu u:u ab:lti
rnento na razão de (i 0 /o ao anuo. 

Art. 4. 0 As acçõe3 ~ão intmn>f!rivcis cmquanto n!to ro~ 
realizada a 4• parte de SéU valo!'. E a tra:1sfercncia sc1·a por 
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termo lavrado no liHo dos accionist::ls, assignado por com
prador e vendedor, ou procuradores legacs, authenticando o 
secretario da companhia. 

Art. 5. o Os accionistas são responsaveis sómente pelo valor 
nominal de suas acções. Aquelles, porém, que não satisfizerem 
as prestações de capital, com a devida pontualidade, perderão 
em beneficio da companhia a importancia de suas entradas 
e o direito ás respectivas ac-;ões. 

C.\.PITULO li 

DOS ACCIONISTAS E ASSE~IBI.ÉAS GEI\AES 

Art. 6. o São accionistas da companhia pessoas ou corpo
rações devidamente insct·iptas nos seu5 registros. 

Art. 7. o As assc~mblóas geraes serão constituídas verificado 
que seja o terço do c a pi tnl realizado. 

Pamgrapho unico. O accienist.1 fluo não possa comparocer, 
poderá rep1·esentar-se t:or outro accionista, conferidos poderes 
r'lb ti vos. Em caso, porém, de eleição de Jirectores ou conselho 
Jiscal, não será admittido por procuração. 

Art. 8. o Cada cinco acçõ0s darâ dir()ito a um voto ; 
nenhum accionista, porém, teri mais de 20 votos, qualquer que 
seja o numero que represento por si, ou como procurador de 
outJ•os. 

Art. 9. 0 Seri'ío admitticlos em asscrnbléa geral, exhibindo 
préviamento documontos comprolntorios do seus direitos : 

1. o Inventariantes por seus inventariados; 
2.o Pais ou tutores por sous filhos ou tutelados; 
3. o Mru·idos pot• suas mulher' s ; 
4. 0 Propostos d l <JUalquer firma ou corporação. 
Art. 10. Fôr:1 dos casos da eleição de directorcs ou mombroiJ 

do conselho fiscal, de l'cfol'ma ou modificaç~u dos estatutos, e 
de aug-mento ele eapital, as vohções poderão ser feitas per 
capila ; entretanto e a roquerirnento de qualqnol' mnmbro da 
assembléa geral, esta poderá resolver, 'l'le so faça por acções, 
na fói'ill'l do art. 8. 0 

.Art. 11. A assembléa geral rcmnir-se-ha ordinariamen to em 
'lualquer dia do mez de A:;osto de cada anno, afim de conhecer 
do relatorio da directoria, b.llanço geral e parecer do conselho 
fiscal ; e eleger nova commissão ou nova dircctol'ia, quando 
tenha tm·minado o sou oxorcicio. 

Pal'agrapho unico. A assombléa geral s:•rá presidida por 
um pt•esidente, oscolhido na occasião, o qual nomeará dous 
secl'etarios d'entre os membros da mesma assembléa. 

Art. 12. A assombléa tambem se reunirá extraordina.ria
mcnte, quando a. directoria o julg·uo necessario, ou quan·!o seja 
requerido por accionistas que represent~m pelo men0s um 
decimo do capital. 
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Art. 13. A convocação para reuniões, quer ordinarias, quer 
extraordinarias da assembléa geral, será feita por annuncios 
nos jornaes, com antecedencia de oito dias. 

CAPITULO lil 

ADMI:\ISTRAÇÃO DA COMPA:-illiA 

~rt. 14. A corr.p~nhi!l. ser:i dirig~da po: uma dire_ctoria de 
tr~ membros, possumdo cada u;11 2u acçoes ou mais, a qual 
sorá el~ita pela primeira n.ssombléa geral de accionistas, 
exceptuando a directoria provisoritt 'ln'' durari ató <i primeira 
assemblóa geral. 

Art. 15. Não poderão exercer conjuntamente cargo de d~
rectores accionistas que forem sogr) e genro, ou cunhados 
durante o cunhadio, os parentes por consanguinidade até sc
gunlo grau, dous ou mais socios ·I~ uma firma social, n 'lll cre
dores por acçõc,; penlwrn.da';, si não possuírem jlroprias, em 
numero requerido. 

Art. 16. Os directorcs nomeados por assemblóa geral ser
virão por tempo de tres annos, podendo ser reeleitos no fim 
dess1 prazo. Durante seu exet·cicio são obrigados a conser
var in transferi v eis as acções roqueridas para a elPgibilidade. 

Art. 17. Em caso de impedimento superior do 00 dias, re
nuncia ou mo~te de nlgum de s·~us membro", a directoria 
convidara d'entro os accionistas de 25 ou mais acçõ •s, quem 
faça as suas vezes. até a primeir.t reunião de assemblóa geral. 

Art. 18. Incumbe ú directoria : 
§ i.• Nomear d'entre so:.1s mP.mbros um presidente, um 

secretat·io o um thesoureiro, competindo : 
Ao pro-;id~nte, presidir tts t•euniões o f•zer executar as 

r.;soluçõe,, tanto da dit·<~ctoria., como da assemblea geral. 
Ao secret:J.rio, lavrar as actas. fazet· o expediente e authen

ticar os tormos de transfereneias de acções. 
Ao thesoureiro. annunciar as chamada~ <le capital, depois 

de resolvidas pJla directoria, receber o producto dellas, e 
todos os dinheiros da companhia, e recolher ao Banco que a 
directoria indicar todas as somnns qu13 não tivt~r:~m imme
diata applicação ; p<gar os materiaos para a fabrica e os 
dividendos quo a directoria fixar no fim de cada semestre. 

§ 2.° Faz··r acquisição do machinas e m<\Ís accr~ssorios para 
a fabrica. e contratar o predio, para o que gozará do toJos o> 
direitos c 1m o em causa pt·opria. 

§ 3. • Nome •r ou contt·atar um gel"onte, para a direcção in
terna da fabrica, e este tomará os empregados necess'trios, 
marcando-lhes os respectivos vencimentos, r~•dondo demit
til-')R quando nã'l curnpt·am com seus devores, ao qual a dire
ctoria marcar,i., alem do s~u honorario, a porcentagem que possa 
ter sobre os lucros liquidos da companhia, nunca, porem, su
perior a 10 °/0 qu~ 1!3rão levados a debito da conta de lucros 
e perdas no fim de cada semestre. 
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§ 4. o Decidir todas as duvidas que possam apparecer com 
relação ao serviço da companhia. 

§ 5. o Fixar as contas no fim de cada semestre, e fazer 
dividendos dos lucros líquidos aos accionistas, nos mezes 
de Fevereiro e Agosto de cada anno. 

§ 6. 0 Apresentar á assembiéa geral dos accionistas, na 
reunião ordinaria do mcz de Agosto, o balanço do anno findo o 
relatorio da companhia. 

§ 7. o Franquear á commissão fiscal o exame da cscriptu
ração, dando-lho todas as informações e explicações que ella 
exigir. 

§ 8.° Fazer escripturar os livros da companhia com toda 
a regulat•idade. 

Art. HJ. As func~ões da directoria serão gratuitas, ate que 
os lucros da companhia possam dar um dividendo de 8 •/o aos 
seus accionistas, conseguido o que, por uma assemblóa geral 
se deliberará a gratificação ou porcentagem que :i directoria 
possa caber, sobre os lucros auferidos. 

CAPITULO IV 

COMMISSÃO FISCAL 

Art. 20. Na assembléa geral ordinaria do cada anno ser:i 
eleita urna commissão fiscal, corr.posta de tres nccionistas, ser
vindo de relator aquelle 'I ue entre si escolherem. 

Art. 21. A' commissão fiscal incumbe : 
§ 1. o Examinar a escript::~ração da companhia, par,1 o que 

a directoria lhe franque:trá todos os livros e documnntos, 
mostrando-lhe sem reserva todas as informações que requisitar. 

§ 2.• Apresentar á assembléa geral dos accionistas, nas 
reuniões ordinarias, o seu parecer sobre a gestão da directoria 
durante o anno decort·ido, e quaesquer negocias concet·nentes 
á companhia. 

Art. 22. Por morte, renuncia ou impediment.o de qualquer 
dos membros do conselho fiscal, os outros dons designarão para 
preencher a vaga um accionista que exiJrcerú o cargo até á 
ta reunião ordinaria de accionistas. 

CAPITULO V 

DIVIDENDOS 

Paragrapho unico. Os lucros líquidos de cada semestre, de
pois de deduzidos 10 •/o para deterioração de matrrial e 5°/o 
para o fundo do reserva, serão divididos entre os accionistas nos 
mezes de Fevereiro e Agosto. 

A directoria provisoria: Domingos M oitinho.-Hygino Jose 
Goulart.- João Le.opoldino Teixeira Bastos. 
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Os abaixo assignados, subscriptores de acções no valor de 
mais de meti!ode do capital da projectada Companhia Constru
ctora, declaram aceitar estes estatutos em todos os seus artigos 
e autorizam a directoria provisoria, incorporada nos Sra. Do
mingos Moitinho, Hygino Jose Goulart e João Leopoldino Tei
xeira Bastos, a solicitar do Governo Imperial a sua appr.wação, 
eom as modificações que julgar convenientes. (Seguem-se as 
alisigna.turas.) 

DECRETO N. 8847 - DE 13 DE JANEIIlO DE 1883 

Contctlo permissão a Igoacio Jose Ferreira do Mon1·a para lavrar cobro na 
Pro,incia .Jo Rio Gran.Jo Jo Sul. 

Attendendo ao r1ue Me requereu Ignacio José Ferreira 
de Moura, Hei por bem C,JUceder-lhe permissão para lawar 
minas do cobre no Quarahim, municipio da Uruguayana, da 
Provincia do Rio Grande do Sul, m ,dianto as clausulas que 
com este baixam, assignadas por Hnm·ique d"Avila, do Meu 
Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obr.1s 
Publicas, que assim o tenha ent')ndido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de 1883, 62° da Indepondon
cia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a que se reCere o Decreto n. 8847' 
desta da t.a 

1 

Ficam concedidas a lgnacio José Ferreira de Moura 50 datas 
mineraes de 141.750 braças quadradas (686.070 metros qua
draios) para lavrar cobre no municipio de Quarahim, da Pro
vincia do Rio Grande do Sul. 

li 

O concessionario respeitará. os direitos de terceiro, e podera 
proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si ou por meio de 
um~ companhia anonyma, organizada dentro ou fóra do lm
per10. 
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IIl 

Fica marc:tdo o prazo de 50 annos para o concossionario 
aproveitar a referida mina. 

Este pr,~zo começa a correr d.~ data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, de que trata a cbusula f a, será medido e 
demarcado dent:•o do prazo de dous annos, contado.> dosta data, 
devend J o conccssionario apresentar a planta de medição e 
demarcação ao Presidente da provincia no mesmo prazo o 
obrigar-se a pagar despezas da verificação por Engenheiro no
meado pelo mesmo Presidente. 

v 
A approvação da mediçiio e d<'m:.trcação do terreno mi

neral não détrá direito ao concessionario à sua pl'Opriedade, 
emq uanto não prova:· perante o Ministcrio d:~ Agricultura que 
empregou nos trabalhos da lavra quantia corr,,spondente 
a 10:000$, por data mineral. 

Si, dentt·o do prazo de cinco annos, o cor.ccssionario não 
tiver emprega lo a quantia correspondente à totalidade de 
todo o mineral conc,-lido, perderá tantas datas mineraes 
quantas fore:n as parcellas d3 iO:OOOS qu•J tiver deixado do 
empregar, e o Governo as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de i 864, consi
derar-se-ha etfectivament() empr;,gada para os fins da clausula 
anterior a importancia da~ des,Y'Zas fnitas com : 

As explorações e trabalhos preliminares para o descobri
mento" reconhecimento da mina; 

Premio pago ao descobridor da mina; 
Medição e demarcação dos torrenos minera~s. levanta

mento da planta e v<'rificação por part' do Governo; 
Preço do solo em que e<tivcrem situa las as minas; 
Acquisição, transporte e colbcação de instrum~ntos, ap

parelhos e machinas destinados á lavra; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores 

da mina; 
A esta verba somente será levado o preço da primeira 

passagem. 
Obras o:s:ccutad·ts no interesso d~ facilitar os trabalhos e o 

transporte do~ productos da mina, cnsas d" morada, arma
zens, officinas e outros edificios indispensaveis; 

Acqui<ição df3 anirnaes d 1 tracção, carros, carroças, barcos 
e quaesquer outros vehiculos apropriados aos serviços de que 
se trata; 
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Custo dos serviços executados com a extracção do mineral 
e quaesquer outros feitos bona {ide exclusivamente com a 
lavra, ficando entendido que não s0ra incluida nesta conta a 
despeza com plantações de cereaes. 

VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior será recebida 
bona {ide ; mas, verificando-se ter sido empregado a1·tificio 
para illudir o Governo, a concessão caducará ipso facto, e 
o concessionario não tera direito a indemnização, sendo-lhe 
sóment~ permittido tirar da min:~ os objectos moveis e semo
ventes, que lhe pertencerem. 

Vlll 

O concessionario fica obrigado : 
A submetter á approvação do 1\Iinistro da Agricultura a 

planta dos trabalhos dJ. mina que adoptar. Esta planta deverá 
ser levantada por Engenlwiro de minas ou por pessoa reconhe
cid,lmente habilitada ness•·s trabalhos, e, uma voz approvada, 
não poderá ser alt,)rada sem p ·rmissão do mesmo Ministi·o; 

Fica ,.ntendido que o.~ trabalhos de cav:ts, poços ou ~alerias 
não poderão ser feitos sob os edificios, e a 15 metros da cir
cumfercncia dellrs, nom soh os caminhos, estradas e canaes 
publicos, e na distancia de 10 metros das suas margens. 

A collocar e conservar na dir,,cção do serviço da lavra Enge
nheiro !ln min~s ou profissional de reconhecida aptidão, cuja 
nomeação sera submottida ao ~Iinistro d:\ Agricullura, Com
mercio e Obras Publicas, para ser confirmada ; 

A sujeitar-so o a cumprir as instrucções o regulamentos pal'a 
policia das minas existontos ou qttl} fot·em expndidos ; 

A indemnizar o damno e prejuízos causados pelos trabalhos 
da lavra, provenientes de culpa ou inobservancia no plano ap
provado pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas; 

Esta indemnização consistirá na somma arbitrada pelos fpo
ritos do Governo ou em trabalhos e serviço> necessarios para 
remover ou remediar o mal causado, e na obrigação de pl'over 
:i. subsistencia dos individu,os que se inutilisar:lm para o tra
balho e das familias dos que fallecerem om quaesquer das hy
potheses acima mencionadas. 

A dm• conveniente direcção ás aguas empregadas nos tra
balhos da mineração, ás que brotat·em dos poços, galerias ou 
córtes,.do modo que não fiquem estagnadas nem prejudiquem 
a terceiro; 

Si, para execução desta clausula, fOr indispensavel passar 
pela propriedade alheia, o concessionario procurará obter 
o consentimento do proprietario. 

Si lhe fõr negado este consentimento, o concessionario 
requererá ao Presidente da provincia o necessario supprimento, 
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obrigando-se a prestar fiança idonea pelos preJmzos, perdas 
e damnos quo puderem ser causados á propriedade. 

Ouvido o interessado, que apresentará os motivos de sua 
opposição, o Presidente da província concederá ou negará o 
supprimento requerido. 

Concedido o supprimento da licença, o concessionario pre
st:ll·á fiança ou depositara em alguma das e~tações fiscaes 
da provineia a somma que fór· arbitrada. por· arbitros nomeados 
pelos interessados, sendo um pelo conct•ssionario e outro pelo 
proprietario, os quaes, antes de começarem os trabalhos, ac
cordarão em um terceiro para desempatar definitivamente 
entrll elles. 

Si não chegarem a accórdo acerca do terceiro, cada um 
apresentará um nome, e a sorte designal'á o terceiro. 

Tratando-se de terrenos de Illunicipalidados ou de proprie
dade nacional ou provincial, designarão o arbitro o Presidente 
da respectiva Camara, o Inspector da Thesouraria ou o Director 
da Thesouraria Provincial. 

A remetter semestralmente :i. Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Agricultm·a, Commercio e Obl'as Publicas, por inter
media do Engenheiro fiscal da lllineração na província ou da 
Presidencia, relatot·io circulllstanciado dos tmiJalhos feitos o em 
execução, declm·ando a quantidade do mineral extr·ahido e apu
rado, os processos empregadns para a apuração. as machinas 
e apparelhos existrntes, força motora deites cal•·ulatb em ca
vallos, combustivel gasto, e, finalmente, o numero dos traba
lhadores e dos dias de trabalho : 

Além deste relatorio, deveri prestar todos os esclarecimentos 
que lhe forem exigidos pelo Governo ou por seus delegados. 

A remetter a mesma Secretaria amostras d•J quaesrptcr outros 
mineraes differentes dos da su 1 concessão e os fusseis 'l ne fot·em 
encontrados nas excavações ; 

A inobservancia desta clausula será punida ou com a dimi
nuição de um ate cinco annos do prazn da concessil:o ou com a 
multa de 5:000$ a 10:000$, a ar·bitrio do Ministerio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. 

A pagar a taxa annual dn cinco réis por braça quadr.1.da 
(4m,84) dos terrenos mineraes qun obtiver e o imposto de 2 °/0 

do rendi~tHmto liquido da mina, na conformidade do § f o do 
:\rt. 23 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro de 1867; 

A permittir :10 Engenheiro fiscal ou a qualquer outro com
missario do Governo o ingresso nas minas, nas officinas e 
quaesquer outros logares do serviço da mineração, prest~mdo
lhes os esclarecimentos de que carecerem para a boa execução 
das ordens à o mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : 
Si não forem começados os trabalhos preparatorios para a 

mineração dentro do prazo de dous annos, depois de medidos e 
demarcados os terrenos minerae.~ concedidos ; 
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Por aba:1dono da mina. 
Considerar-se-ha abandonada a mina provando-se qne o con

cessionario suspendeu os trabalhos por mais de 30 dias, sem 
causa de força maior. 

Para que o concessionario seja admittido a provar força 
maior é indispensavel que communique immediatamente ao 
Presi lente da província ou ao Engenhe:ro fiscal a suspensão 
dos trabalhos da lavra e as causas que a tiverem determinado. 

Reconhecida officialmente a força maior, será marcado prazo 
razoavel para recomeçar os trabalhos da mineração. 

Na reincidencia de inf,·acções destJs clausulas será imposLa 
pena pecuniaria. 

X 

O conc<r;sionario nãa pockrá trans!"erir esta concessão sem 
permissão do Governo, e por sua morte ou fallnncia seus her
deiros ou r ·presentante~ nã·) poderão gozar de·lta conce-<são 
emquanto não forem confirmados nella pelo mesmo Governo, 
que poderá negai-a si os mesmos herdeiros ou representantes 
não provarem que possuem as faculdades neccss lrias para 
continuar os trabalhos de modo convenit~nte e proveitoso. 

Si a lavra da mina fór emprchendida por companlJi •, socie
dade 011 empreza organizada fór,. do Imperio, deverá esta ter 
no Brazil r<'present mte com plenos poderes p orn representai-a 
activa e pas-;ivamentc em Juizo ou fóra cldle, ficando desde já 
estabelecido que as qucstõe' entre e lia e o Governo Imperial 
serão decididas por arbitramento. e as que se suscitarem entre 
ella e os particulares serão discutida~ e julgadas flefinitivamente 
nos Tribunaos brazileiros e de conformidade com a legisl.tção 
do Imp?rio. 

O arbitramento far-,e-ha dt seguinte fórum: cacl.a uma das 
part0s interessadas, si não concordar IiO mesmo .Juiz, nomeará. 
seu arl.Jitro, e os doas, antes ele conhnccrem da quest;lo sub
mettida a sm julgamento, concord:1rão em o:m Conselheiro de 
Estado para decidit• definitivamente. Si houver desaccôrcl.o 
acerca do Conselheiro ele Estado, que deverá desempatar, cada 
um dos arbitt•os apresentará o nome de um de>tes altos func
cionarios, c a sorte deciuil"á. 

XI 

A infraoção d() qualquer destas clausulas, para a qual não 
ha,ja comminada pena esp()cial, será punida com a multa de 
200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 d3 Janeiro de 1883.
Henrigue d'A11ila. 
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DECRETO N. 8848 - DE 13 DE JANEIRO DE 1883 

Approva a reforma dol ostatuto; da C_?!Dpanhia estrada do fono do Pira. 
petinga. 

Attendendo ao que Me reque~eu a Companhia estrada de 
ferro do Pirapetinga, devidamente representada, e de confor
midade com a Minha lmmediata Resolução de 30 do mez findo, 
tomada sobre parecer da Secção dos N!3gocio:i do lmporio do 
Conselho do Estado exarado em Consulta do 9 de Outubro do 
anno pa-sado, Hei por bem Approvar a reforma de seus esta
tutos, limitando-se, porém, o emprestimo autorizado pelo§ 2° 
do art. 52 a quantia equivalente á totalidade do capibl 
realizado. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e façt 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de 1883, 
62<> da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ilenriqtte d'Avila. 

Reforma dos estatutos da C(Hnpanhia estrada de 
ferro do Pirapetiuga 

O art. 17 dos estatutos approvados pelo Decreto n. 7034 de 
13 de Setembro de 1878 fica assim redigido: 

Art. 17. A dircctoria e sujeita á rcmovação de dous em dous 
annos pala terç:t p trte, e pel1 fórma seguinte: 

§ 1.0 De dous em dous annos se considera terminado o 
mandato daquelle dos directores que houver desempenhado as 
respectivas funcções durante esse l'eriodo de t :mpo. 

§ 2. 0 Quando ao mesmo tempo houver m:~is de um director, 
cujo mandato haja terminado, a sorte designara qual delles 
deva ser substituído. 

§ 3. o A assembléa geral de accionistas póde, por votação em 
as,embléa convocada para o fim especial, eloget• substituto do 
director que tem dB retirar-se em virtude deste artigo ou 
r e,, legel-o. 

§ 4. o Considet•ar-se-ha legalmente eleito di r •clor o accionista 
que, reunindo num:Jro de votos que constituírem maioria abso
luta da agsemblea, estiv!Jr nas condições de desempenhar o 
cargo, dG conformirlade com 03 estatutos em vigor. 

§ 5. 0 O director suj~ito a reeleição não póde, porém, ser 
reeleito senão no caso de reunir o minirno de dous terços doa 
votos representados na assembléa geral. 
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Art. 35. O§ i 0 fica assim redigido : 
§ Lo Eleger os directorcs e membros da commissão fiscal. 
O § 2• fica assim redigido : 
§ 2.• Fixar annualmente os honorarios da dirBctoria. 
Ao capitulo 7• dos mesmos est:llutos addicionc-se: 
Art. 52. O capital da companhia podera ser elevado a 

1.200:000$, no caso do obt2r a concessão para o prolonga
mento da estrada até :i m 1rgcm do rio Pomba, devendo as 
sobras, que houver, S'Jr applicadas á construcção de ramaes, 
situ::~.dos em territorio da Provincia de 111inas. 

§ 1.o No caso de não ser obtido o prolongamento da li11ha 
por territ:Jrio da Provincia do Rio de Janeiro até á margem do 
Pomba, o capital assim elevado sera então empregado na 
construcção de linhas em prolongamento e em ramaes dentro 
do territorio mineiro, comtanto que o emprego seja feito á 
razão de 25:000$ pot• kilometro, no ma:ximo, de linha que se 
houver de construir. 

§ 2. 0 I"ica autorizada a directoria a effectuar as op13rações de 
l.!redito, que forem necessaria> para levantamento do capital 
indispensavel para construcção do prolongamento e ramaes 
que forem concedidos :i companhia, podendo para isto emittir 
obrigações de divida garantidas pela renda liquida da estrada, 
pelas acções a emittir c pela hypothoca das propriedades 
da companhia, d'J confomlidadc com a legislação em vigor. 
(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 884\J -DE 13 DE JANEIRO DE 1883 

Proroga por seis mozes o prazo fixado n" elausula 6> das que baixaram eom 
o Doe reto n. 812~ do 28 do Maio do 1881, reduz a 6 o juro do 7 •/o garan
tido polo mesmo decreto. 

Attendendo ao que Me requereu Francisco Teixeira de 
Souza Alv••s, Hei por bem Prorogar por seis mezes o prazo fi
xado na clausula 6"' das que baix<:tram com o Decreto n. 8124 
de 28 de Maio de 1881, para organizar companhia com o fim de 
estabelecer um engenho central para o fabrico de assuç_a_t~ de 
c::nna, na fregueiia dê Campo Grande, municipio- neutro, 
Ii.càrido, porém, reduzido a 6 o juro de 7 •/o, garantido pelo mes
mo decreto, e observadas as clausulas do Regulamento que 
baixou com o Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881. 
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Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio 
MiniRtro e Secretario de Estado dos Negocies d1. Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de 1883, 
62° da lndependencia e do lml'erio. 

Com a rubrica de S•Ja .Magestade o Imperador. 

Hmlrique d' A vila. 

DECRETO N. 8850 -DE 13 DE JANEJilO DE 1833 

Regula a ~uhstituição dos lentes dasl Faenldados de ~lcdicina do lmporio 
c dá outras provüleudas. 

Usando d:t autorização concedida pelo § i 0 do art. 2° da Lei 
n. :H41 do :30 de Outuoro do anno proximo findo, Hei por bem, 
de confo1·midade com o disposto nos §~ :r· e 4° do mesmo artigo, 
Decretar que nas Faculdades de Medicina do lrnperio se obser
vem :ts seg-uintes di~posic;õeR: 

Art. 1.° C1da uma das cad·•iras do cursn de csturlos das 
F.teuld 1des de Medicina, exceptua las as quatro cadeiras de 
clínica medica e cirUI·gica geral, e as de pathologia geral, 
pathologia medica, pathohgia cinu·gica e obstetrícia, tera um 
Adjunto, quo substituíra o respectivo Lente em suas faltD.s c 
impedimentos. 

§ f. o Cada uma das cadeiras de clínica medica e cirurgica 
gorai tcra dons Adjuntos. 

§ 2.o Os Lentes das cadeiras de patholog-ia geral, pathologia 
medica, p 1thologia cirurg-ica " ohst·,tricia serão substituídos: 
os dons primeiros pot· Adjuntos :is cad'•iras rle clínica medica 
geral ; o 3• p1r um dos Adjuntos fis cadeiras dr• clínica cit•urg-ica 
geral ; e o 4• pelo rh de clinictt obstetrica e gynecologica.. 

Art. 2. 0 Os Adjuntos, quando não regerem cadei1·a, fariío 
CUI'ROS complementa1·es. om que deverão expor. de acc(it-do 
com os respectivos Lentes, a parte da nu1.t~ria que po1· e'<tes 
não possa se: leccionada, bem como cursos praticas nn.s cadeiras 
em que forem convenientes. 

Além disto cxncuta:·ão os trab:llhos pr·:J.ticos que lhes forem 
determinado~ pelos Lentos. 

Art. 3. 0 Nas clinicas em qne houve1· dons Adjuntos cabo 
ao Djrector da Faculdade designar o que dova substituir o 
Lente. 

-Art. 4.0 Os Adjuntos não examinarão nem tomarão parte 
nas sessões da Congregação. 

Art. 5. 0 Os actuaes Lentes substitutas ficarão considerados 
Adjuntos a uma das cadeiras da secção a que pertencerem, 
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designada pelo Ministr·o e Secretario de Estado dos Negocias 
do lmper·io, ouvido o Director· da F.tculd·tde. 

Art. 6. 0 Aos mesmos substitutos é mantido o direito de pas
sarem, pOL' anti~·ui<ladrl, a Lcnt"s das c:tdoiras que vagarem 
nas rnspcctivas secções, excluídas aquellag a <jue se refere 
o § 4•> !o a:·t. 2° da lei citac!a. 

Cont.'.nuam, outrÇ><Ím, a pertencer-lhes as prer·ogativas, van
tagens e obrigações estabelecidas p"las disposições aateriores. 

A!·t. 7.° Ca!a um dosloga:es drl Lent•J substituto que sa 
acha vago ou vier a vaga:· sed subsLtuido pelo de Adjunto, 
para es:ecução do disposto nos a~ts. 1° e 2> d·l-<t~ <lecreto. 

Art. 8. o Quando vaga: o Hltimo lagar de Lento substituto, 
pa~sara a tet· mais urn Arljunto ca·la uma das cadeiras de clínica 
()bstett·i·'a o gynr•colog-ica, o de clínica ophtalmologica. 

Art. 9.° Fic;t convci·ti la na do i\Ajuntos a denominação 
de Assistentes de clini:'.:t a quo s J refere a Lei n. 3141 do 30 
do Outubt·o do ::tnno pnssa<lo. 

Art. 10. Aos I' repara !ores dns dilferentcs cndoirM in
cumlJe: 

1.o Dispor, segundo as <loterminaçfíes dos rospr:ctivos Lentes, 
tud') quanto for nece3sario pam as t:ções, ás quaos deverão as
sistir; 

2.o Diri~ir, de accórdo com o Lente, 03 alumnos na repetição 
das domonstt•nçõcs o em todos os trab~tlhos pnticos ; 

3. 0 Dar dnns c:.:plie~u:õoR por semana sobro a pat•to technica 
eles trabalhos d •s laboratorios. 

Art. 1 i. Os Arljuntos e os PreparJ.dores serão nomeados por 
docrot~1, mediante concurso. 

Art. 12. Os Adjuntos 1; Prepa;·achres servit·iío por 10 annos. 
No caso do não obtot•;'m nova nomoaçiio, na f,irma do artigo 
preccdent", ficarão considot•;tdos Ptofcs,oro~ livres, com o 
direito de abrirem em qualtfUilr das Faculda l••s cursos elas 
materias das cadeiras do 'filO nmm .\•ljt.illtos ou Preparadores. 

Art. 13. Aos Adjuntos e l'roparaúorcs que forem nom0ados 
Lentes sor:i. contado. par t a respectiva r~n~.iguidade, o tempo 
em qu·~ tiverem set·vitlo qnalquet• claquolles cargos. 

Art. 1 'J,. 03 Adjuntos o Prt•paratlor ·s quo deixarem de bem 
cumprit· os s•Jus dev <ros s~?riio r'xonorados, antes do prazo mar
cado no art. 12. A' exon oraç:io precederá informr,ção da Con
gre~.<ç'io. <[lle deYeni. ouyir préviamentc o funccionario de 
quetn se trattw. 

Pedt·o Lo:io Velloso, do Meu ConsCJlho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado do3 Negocio> do lmperio, 
assim o t•Jnha entendido e faça e"ecut tr. Palacio do Rio de 
Janeiro em 13 de J;:neiro de 1883, 62° da ltulependoncia e do 
l.11perio. 

CJm a rubrica de Sua ?llagestade o Imperador. 

Pedro Le"io VeUoso. 
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DECRETO N. 8851 -DE 13 DE JANEIRO DE 1883 

AJand'l observar as insll·ucções para os concursos aos Jogares do L•ntos, 

do Atljuntos, do Preparadores, do Internos do clínica e do Ajudantes do 

Preparador das Faculdades de Medicina, nos quaos so rdorom os §§ to o 3° 
do art. 2<> d~ Léi n. 3tH do 30 do Outubro do anno pas.o.do e o Don·oto 

n. 885~ dcs•.a data. 

II"i por bem, para execução elo§ 4° do art. 2• da Lei n. 3141 
de 30 de Outubro do anno passado, e de conformidade com o 
disposto no llecreto n. 81:lfiü de 13 do corrente mez, que, nos 
concursos para o primei;.-o proviunnto dos logares de Lentes, 
d ~ Aclj untos, de Prep trado•·es, de lntet·nos de clinica e do 
Ajudantes do Preparador d~·a Faculdade~ do Medicina do 
lrupel'in, aos <pn es se rerel'(lll1 < s §§ 1 o e 3• d.) citado art. 2• 
o o mencionado derreto, se observ••m as instrncções quo 
ce~m este baixam assig"nadas poi' Pedro Lc;ão Velloso, do Meu 
Conselho, Senador do lmpot·io, l\1inistro e Secretario de K·:tado 
dos Ne ~ocios do lrnperio, quo assim o tr>nha entendido e faça 
eX"cutar. Palacio do IUo ele .Jancit·o em i:l de Janeiro de 1883, 
G2° da Independencia e do Imporio. 

Com a rubrica do Sua Magestude o Imperador. 

Pcd1·o Letio V clloso. 

Instrucções a que se ref"ere o Decreto 
n. 8851 desta data 

CAPITULO I. 

DI~POSIÇÕES Pl:ELDIIXAlCES 

Art. L 0 Aos concursos para o p1·ovimcnto das c:deiras a que 
s'.l refere o § 4' do art. 2° da Lei n. 3141 de 30 de Outubro 
do anno passaJo. e para o dos log-ar<'S de A<ljuntos o Prepara
dores de <Jne trata o Decreto n. 8H50 de~ta dat '• set·ão a<!mittido3 
além dos Lentes substitutos os cauc!i:!atos in;;criptos segunr!o 
as disposiçõ JS vigentes, e tambem os formados por ()Scola ou 
universidade estr·angeira que se tenham habilitado perante 
alguma das ücuL!a.ws brazileiras para exercer a sua profissão 
no lmpr•rio. 

Art. 2. o Tambem poderão inscrever-se os estrangeiros que 
fallarem correntemente portuguez ou francez, mas não serão 
nomeados sem que ha~am préviamente obtido carta de natu
ralisa~ão. 
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Art. 3.• Além €los <locumontos e-:s::igidos para c inscripção, 
segunclo a legislar;ão vigente, os candidatos pollerão apresentar 
quaegquer outros que provem suas habilitações e serviços, 

Art. 4.o Cada candidato só podera inscrever-se para o con
curso de um unico logar de cathedratico, sendo-lhe poróm 
facultado inscrever-se simultaneamrmto para o de Lente e de 
Adjunto da mnsma CrLdeira. 

Art. 5.o A inscripçi'io para os concursos de Adjuntos con
servar-se-ha aberta a tó ao di t em que terminarem os dos 
Lent•s. 

Art. G.o Os conclm;os pn.ra provimento dos logares de 
Lentes precederão :tos de Adjuntos e os destes aos de Prepa
radores. 

A Congregaçfio resolverá, de accôrdo com as necessidades do 
ensino. qual a odf!m em que devam ser postos em concurso 
taes logat·es, gual"Clada sempre a precedencia acima estabe
lecida. 

CAPITULO 11 

DOS COXC!JnSOS PAriA OS LOGARES DE LENTES 

SEG;ÃO I 

!Jas fl!'O~·as do COJ/Clll'SO 

Art. 7. 0 A~ prrwas dest<J.s eoncursol'l consistirão: 
1. 0 Em urnfL dlsscrta<;ão es~ripta sobt·c um ponto tirado à 

sorte ; 
2.• Em nma prelccção oral, fJilO durará uma hora, sobre um 

, ponto tirado à s >rte com 24 h ll'ns de antecedencia ; 
3. 0 Em uma pt·ova pmti<·a soh;·o objecto concernente á 

ré~pe::tiya cadeira, a sabct· : 
Nas C<~;<ioiras de elini<:a - cxamo de um doente, seguido 

de expo~iç:1o oral pelos candidatos ; uma preparação do histo
logia pathologic.t, especial a cad t eadoira ; e an::dyses chi
mieas, realmente uteis à clinica, de liqu:clos organicos nor
maes ou patholog·iros. 

Na ~adeim de anatomia e physiologia pathologicas - aut:>
psias feitas pelos candidatos c preparações de histologia e de 
chimica pathologica ; 

4. 0 Em uma prelecção de uma hora após igual tempo de 
reflexão. 

Art. 8. 0 As provas e'lcriptas dos differentes concursos serão 
feitas simultaneamente no mesmo dia. 

As outras provas, Jporém, serão exhibidas successivamente 
pelos candidatos inscriptos para cada um dog concursos. 
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PARTE I 

Da p1·o"a esc1·ipta 

Art. 9.• No dia seguinte ao do encerramento das nscri
pções, salvo si estiver pendente de decisão qualquer dos re
curso~ rle que trata o art. G7 dos e>tatutos das Faenlrlftdcs de 
Merlicina, reunida a Congreg-ação, nomeará esta um:1. I'Om

missão de cinco membros para formular uma lista de 30 pontos 
conc,rnentns á materia de cada cadeira em concurso. 

Apresentados os pontos. serão isoladamente submettidos á 
approvação da Congrega\ão. 

Art. 10. Quanto ao processo par·a ;:,. prova escripta obser
var-se-ha o disposto nos arts. H6 a 123 do regulamento comple
mentar dos estatutos, sendo todas as provas encerradas na 
mesma urna. 

PARTE 11 

Da prova oral sobre ponto tirado com 24 horas de 
antecedencia 

Art. H. No segundo dia depois da prova. cscripta, si não fõr 
vespera de feriado o ultimo db, reunida n. Congregação, esta 
nomeará uma commissão de cinco membros para fm·mular uma 
lista de 30 pontos concernrmtes :i materia da cadeira em 
concurso, que serão submettidos ú sua appr·ovação. 

Quanto ao mais deve-se observar o que se acha consignado 
nos arts. 116, 118, 125 e 128 do citado regulamento, com as 
alterações seguintes : 

f.a O tempo de duração desta prova serú de uma hPra ; 
2." Si forem auatro ou mais os concurrentes, no dia marcado 

para tirarem o ponto, o Director da Faculdade os dividirá em 
turmas de dons ou tres. 

PARTE IH 

De~ prova pratica 

Art. 12. No dia em que os candidatos tirarem o ponto para 
a prova de que trata o artigo antecedente, a mesma commissão 
q?e houver formulado a lista de pontos p~ra essa prova orga
mzará outra lista, dél 24 pontos, que serão lidos e approvados 
ou substituídos peh Congregação. 

Art. 13. Esses pontos deverão versar: 
i.• Nos concursos para os Jogares de Lentes das .de 

clinica -sobre assumptos de histologia no QJ!~~lfó ,.. ___ _ 
gica, especial a cada cadeira, e sobre ~~ \:t:1mLiAs8W fJ1 1 '- . 

PODBR EIBCUTITO !881 l~ 8 rif1 -fJ 
f'' 

~' .,_ 

,__ __ ocs . 
- nc,. T,t,o""' 

''--:...,;.. ·- I f .,...-·""'. 
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liquidos organicos normaes ou pathologicos, cujo estudo seja 
de interesse real a cada cadeira ; 

2. 0 No do logar de Lente de anatomia e physiologia patholo
gicas- sobre assumptos de histologia especial, normal o pa
hologica, histochimia e chimica patbologica. 

Art. 14. A lista approvada pela Con!!regação será fechada 
em um onvoltorio com o sello da Faeuldade e rubricado pelo 
Director. 

Art. i5. No primeiro dia util depois da prova oral, os 
candidatos farão immediatamento, pela ordem da inscripçfio. 
a prova pratica que lhes tiver c~~bido por sorte, não podendo 
os snbsequentes assistir ri. prova dos antcrio1·es. 

Si todos os concorrentes não puderem f'lzer simultaneamente 
a refel"ida prova serão divididos e1t1 turmas po!" meio de sorteio, 
e em eada dia se tirar:\ novo ponto. 

Art. 16. Alóm d:1. prom :1. que so J"Pfere o artigo antece
dente, ser:i apresentado :1.0s candidatos das cadeiras de clínica 
um doente de mol,.stia concernente ao object·J da cadeira, e, 
cada um delle~, e::;~,miRnmlo-o separadamente, p~.ra o que 
tent meb. hora, no maximo, far:i logo sobre a rlit:t mole tia, 
observada a ordem da inscripção e sem assistencia dos qne s·, 
lhe seguiram, uma p1·elecção por espaço de vinte minutos. 
Si houve1· mais d•J tres concurrentes, serão clivi lidos em duas 
ou mais turmas, de fórma. quo aos que constituírem cada 
turma soja apresentado differente enfermo. 

Art. i7. Aos concurrentes a cadeira de :matomia. e phy
siologia pathologicas, em vez de doentes, s·J ministrarão os 
cadaveres necessarios para proc8dorem :.i autopsia, fazendo 
os ditos candidatos, por espaço de vinte minuto~, a exposição 
das lesões encontrada~. 

Art. 18. No dia indicado no art. i2, a Con2·regação 
nomeart1 duas comrnissõeR- sondo urna para escolhee os 
doentes nas enfermarias e outra para acompanhar os candi
datos na technica das prep~raçõcs histologicas, chimicas c de 
autopsill, rubricando a ultima o papel em que os concur
rentes tenham de explicar e justificar as preparações, anr~.
lyses e processos ernprr>gados pat•a a resolnçii:" das qnestÕ"S 
propostas e dando parecer por escri pto sob1•e o valor da pront 
de cada candidato e seu merito relati\·o. 

Art. i9. O prazo para a prova technica S'rá marcado pela 
commissão respectiva, logo depois de tirado o ponto, tendo 
em vista a sua importancia e as difficnlrbcks de execução. 

P.\RTE IV 

Da p;·ova oral de impl·oviso 

Art. 20. No dia seguinte ao em que se com·luir a prova 
pratica, si não fôr feriado, reunir-se-ha a Congregação, e a 
commissão c1uo ol!a [nomear submettcrà á sua approvação uma 
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lista de 30 pontos sobre os assumptos mais importantes da 
cadeira para a prova oral de improviso, que durará uma hora. 

Art. 21. Approvados esses pontos, soguir-se-ha o mesmo 
processo que foi indicado para a prova oral feita 24 horas 
depois de tit·ado o ponto. 

Art. 22. Do ponto tirado pelo candidato inscripto em 
primeiro logar, os outros, quo ficarão recolhidos em sala re
servada, só terão conhecimento, cada um ror sua voz, uma 
hora antes da exhibição !la prova. 

Durante o pl'azo de urna hol'a, quo o candidato terá para 
coordenação de suas idéas, não podel'li recorrer a nenhum 
livro ou a qualquer outro auxilio. 

SECÇÃO 11 

Do julgamento c proposta 

Art. 23. Concluída a ullima prova, reunir-so-ha a Congre
gação no primeiro dia util. Abel'ta publicamente a urna em 
que estiverem encerradas as composições escriptas, receberá 
cada candidato do concul'so que se fór julgar, a quo lhe per
tencer, e a lerá om voz alta, gu<trdada sempre a ot·dem da in
scripção. ~ 

Antes da leitura, porém, dovel'á a n:wEma urna ser de novo 
fechada e cerrada com o sello da Faculdade. 

At·t. 24. O c~ndidato quo naqudla ordem se s0guir ao que 
estiver lendo, velará sobre a fidelidade dct leitura, fiscalisando 
o primeiro inscripto a do ultimo. 

Quando houver um só candidato, a fiscalisação caberá a um 
dos Lent~s designados pelo Director. 

Art. 25. Finda a leitura, retirar-se-hão os candidatos e se 
pr•JCJder:i á votação. 

Art. 26. Não poderão votar os membros da Congregação 
que forem parentes do candidato até o 2° grau, contado con
formn o dir0ito canonico, nem os actuacs Lentes su~stitutos 
inscriptos para qmllquer concurso. 

Art. 27. O julgamento se fará, depois do lido o parecer a que 
se refere o art. 18, por votrtção nominal, c versará sobre a habi
litação de cada candidato, ficando excluídos os que não obti·le
rem a maioria dos votos presentes. Desta votaÇão so lavrani 
termo. 

Procederá igualmente a Congregação, por votação nominal, 
á classificação por ordem de merecimento dos candidatos que 
tiverem sido admittidos pela primeira votação. 

Art. 28. Si nenhum dos candidatos reunir a maioria ab
soluta de votos, correrá a votação sobrr) os tres mais votados, e, 
si ainda assim não se der aquella maioria, procedcr-se-ha a ter
ceiro escrutínio sómente sobre os que no segundo houverem 
obtido pelo menos a terça parte dos votos. 
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Si na. terceira votação ainda. não appa.recer maioria abso
luta, ficará entendido que nenhum dos candidatos está habili
tado, salvo o caso preVIsto no art. 30. 

Art. 29. Designado o concurrent!J a quem competir o 
primeiro logar, por ter obtido a maioria absoluta de votos, 
seguir-se-ha o mesmo processo para a. designação dos que devam 
occupar o segundo e terceiro logarcs. 

Art. 30. No caso de empate de dons candidatos, passarão 
ambos por novo julgamento, e, occorrendo novo empate, o Di
rector da Faculdade, ou quem suas vezes fizer, terá voto de qua
lidade. 

A•·t. :11. Finda a vota<;ão, o Secretario lavrará, em acto s:uc
ccssivo, uma acta referindo todas as circumstancias occorridas. 

Art. 32. No din. seguinte rüunir-se-ha a Congregação 
para approvn.r a acta c assignar o officio da apresentação dos 
lrns candidatos mais votados. 

Este officio será acompanhado da. cópia authentica das actas 
do processo do concurso, das pt·ovas escriptas, do parec'li' da. 
commissão a que se refere o art. 18, da listn. dos candidatos 
habilitados e de uma informação reservada do Director ou de 
quem suas vezes fizer sobre todas as circumstancias occorridas, 
com e>pecial menção da manei!'a por que se houveram os can
didatos durante as provas, de sua reputação litteraria, de 
quaesquer titulos de habilitação qu11 tenh 1m apresentado e dos 
serviços que porventura hajam prestado ao ensino, ás scien
cias, ás lettras, á humanidade ou ao Estado. 

CAPITULO UI 

DOS CONCURSOS PARA OS LOGARES DE ADJUNTOS 

Art. 33. No processo dos concursos para os logares do 
Adjuntos obser\•ar-se-ha o que foi determinado quanto aos do 
Lentes, com as seguint"s alteraçõe' : 

i. a No dia do encerramento da inscripção, reunida a Con
gregação ás 2 horas da tarde, nomeara duas commissões de 
nove membros cada uma, para organizarem as listas dos pon
tos sobre que de,·a versar o concurso de cada logar, fiscalisar 
o mesmo concurso e julgar do merecitnento dos candidatos, de 
conformidade com o estatuido em relaç:io aos concursos dos 
logares de Lentes. 

2." A prova oral sobre ponto tirado com 24 horas de ante
cedoncia durará meia hora. 

3." Sómcnte no caso de serem sete ou mais os concurrentea 
terá logar a. divisão por turmas, a que se refere a ultima 
parte do art. 11. 

4." Fica supprimida nestes concursos a prova. oral de 
improvi~o. 
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5. a Quanto aos Adjuntos das cadeiras que não sejam de cli
nica, a prova pratica versará exclusi'v<lmente sobre a parte 
experimental ou technica r!a materia da cad()ira. 

6." Os pontos que forem dados nos concursos para os Jogares 
das duas clinicas cirurgicas geraes serão communs a todos os 
candidatos aos quatro Jogares, e assim se entenderá em relação 
ás clinicas medic:1s geraes. 

7. a As provas oral e pratica serão exhibidas successiva
mente pelos candidatos inscriptos para cada um dos concursos 
que se seguirem dous a dous. 

S.a Terminado o julgamento, cada urna das cornrnissõe11 
apresentará a Congregaçiio, que p-ara esse fim será convo
cada, a list[l. dos c[l.ndidatos habilitados o classificados na ordem 
de merecimento. 

A mesma Congregação apresentará ao Governo o candidato 
julgado mais idoneo, observando-se as formalidades l'rescriptas 
no art. 32. 

CAPITULO IV 

DOS CONCUTISOS PAHA OS LOGARES DE PllEPATIADOitES 

Art. 34. A inscripção para os concursos de Preparadores 
conservar-se-ha aberta ato ao dia em que t()rrninarem os de 
Adjuntos. 

Art. 35. Poderão concorrer para os Jogares dQ Preparadores 
os individuas qu" estiverem na'> condições do art. 1. o 

Para os concursos aos lagares de Prnparador dos laboratorios 
de physica, chirnica mineral, chirnica organica, botanica, 
pharrnacia e toxicologh tarnbem poderão inscrever-se os Phar
maceuticos pelas Faculdades do Imperio e os que estejam nas 
conrlições estabelecidas no final rlo citado art. f.o 

Para o Jogar de Prr,parador do laboratorio de cirurgia o pro
these dentat·ia poderão inscrever-se, além dos Doutorfls em 
medicina, os Dentistas que tenham titulo conferido pelas Facul
dades do lrnpcrio, ou nestas se tenham habilitado para o exer
ci cio da sua profissão. 

Em todos os actos preparatorios de taes concursos se obser
vará, no que fôr applicavel, o que se acha estabelecido para 
os concursos do Lentes. 

Art. 36, Os lagares de Preparadores, que serão postos em 
concurso, referem-se aos seguintes laboratorios: 

f.o De physica medica. 
2.o ,. botanica medica. 
3.o » chirnica organica. 
4. o >> pharrn tria. 
5.o ,. anatomia descriptiva. 
6.o » anatomia e physiologia pathologicas. 
7. o » physiologia. 
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8.• De anatomia cirurgica e operações. 
9. o » therapautica. 

f O. » chimica mineral. 
H. >> to::s:icologia. 
f2. » cirurgia e prothese dentaria. 
Quanto ao laboratorio de hygiene pratica, o Governo, de 

accôrdo com a Directoria da Faculdade, resolverá sobre a 
sua organização. 

Art. 37. O logar de Preparader de histologia normal será 
posto em concurso findo o prazo do contrato do actual Prepa
rador. 

Art. 38. No dia do <mcorramento da inscripção reunir-se-ha 
a Congregação ás 2 horas da tarde, e nomeará duas commis
sões de sete membros cada uma para or,!~·anizarem as listas 
dos pontos sobre que deva versar o concurso de cada logar de 
Preparador, fiscalisar o mesmo concurs:> e julgar do mereci
monto dos canditbtos. 

SECÇÃO I 

Das pro c as do concurso 

Art. 39. As prm·as de concurso para os logares ele Pre
paradores c0nstarão : 

1. o De uma compoFi ção esc ri pta ; 
2. 0 De uma preparação relativa á materh elo laboratorio, 

que será feita no mesmo dia unicamente pelos concurrentes a 
cada um de clous lagares ele Preparadores, que oimultaneamcnte 
serão postos em concurso ; . 

3.• De uma exposição oral sobre um ponto tirado :i sorte 
com 24 horas para estudai-o. 

As provas serão cxhibidas suecessivamente pelos candidatos 
inscriptos para cada um elos concursos que se succederem dons 
a dous. 

PARTE I 

Da p1·ova ~scripta 

Art. 40. No dia se;uinte ao do encernmento elas inscripções, 
eada uma das duas commissões dcJ que trata o art. 38 submetterá 
á Congregação uma lista d~ 20 pontos sobre a mataria do labo
ratorio cujo logar de Preparador tiver de julgar; e em seguida 
'Se observará o que se acha e<tabelecido em relação á prova 
~scripta dos concurijos para os logares de Lentes, com as se
guintes modific~ções: 

f.a A commissão de vigilancia se comporá de seis membros, 
succedendo-se dous a dous ; 

2.a O prazo p:tra a prova escripta sará de tres horas. 
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PARTE II 

Da prova pratica 

Art. 41. No dia seguiu te ao da prova escript::t, rounida a 
Congregaçi'ío, cada commissão lhe submetterá uma lista de 20 
pont'JS, obse1•vando-se em seguida o que se cstatuiu em relação 
a igual prova nos concursos pa!'a os logal'CS de Lentes. 

Art. 42. A cada um dos concurrentes se concedt'rão 20 
minutos par::t a explicação dos meios empregados nas mani
pulações, preparações e experiencias que houv0!' feito, se
gundo exigir a natureza do ponto, c das operações que tiver 
executado. 

Art. 43. O tempo para as preparações que forem nccessa
rias será marcado pela commissã!) respectiva. 

Quando S<:l tratar de materia em •1ue deva ser exigida 
prova histologica, os candidatos tambem farão essa prova sol>rc 
ponto tirado à sorte. 

Art. 44. O Lente da cadeira a que pertrmc~r o laboratorio 
e mais dous nomeados préviamente pela Congregação, d'entre 
os s3is membro~ restante::< da respectiva commis,ao, apre
sentarão logo depois da exhibição desta prova uma exposiçiio 
escripta acerca do valor do trabalho de ead::t candi(bto. 

PAliTE III 

Da prova oral 

Art. 45. N0sta prova, cajo ponto serà tirado no dia seguinte 
áqucllc em que se concluir a prova pratica, serão obs •rvadas 
as regras proscl"iptas, no que lhe for applicavel, para igual 
prova nos concursos de Lentes, com as s3guintes modific:tçõe~ : 

f.a Reunida a Congregação, serão approvados ou substi
tuídos os pontos f[U<l as referidas commissões deveriio or
ganiz:tr sobre a materia d!J cada um dos cious laboratorios a que 
pertenc3rcm os dous lugares postos simultaneamente em 
concurso; 

2.a O tempo para a prelecção será d~ meia hora. 

SECÇÃO II 

Do .i ulgamento c fll'O]Josta 

Art. 46. Concluída a prova oral e lida a prova oscripta, 
a commissão procederá ao julgamento, observando no que fór 
applicavel o que se acln detel'minado quanto aos ooncursos 
dos logares de Lentes. 

Art. 47. Terminado o julgamento, observar-se-ha o que 
está determinado na ultima parte do art. 33. 
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CAPITULO V 

DOS CONCURSOS PARA OS LOGARES DE INTERNOS DAS 
CLINICAS E DE AJUDANTES DE PREPARADOR 

Art. 48. As inscripções para os concursos dos Jogares de 
Internos das clinicas e de Ajudantes de Preparador se abrirão 
lo.~·o que conwçarem os eoneursos para Lrntes das novas ca
deiras fl serfío encerradas oi to dias antes de t ·r minados os dos 
Preparadores. 

Art. 49. Consideram-se habilitados p:tra o concurso aos 
Jogares do Internos d 1s clinicas os alumnos 11ue, tendo sido 
approvados no exame da 3a serie do curso medico, apresen
tm·em, com as rcspecti v as certidões, attrstado de que fre
quentaram, pelo menos, um anno de s0rviço clinico, medico ou 
cirurgico, de qualquer hospital, e a declaração do Provedor da 
Santa Casa da Misericordia de que não se oppõe :i sua admis
são no serviço intflrno das IJnfermarias. 

Art. 50. Afim de por ler inscrever- S'l para o concurso ao 
Jogar de Ajudante de Preparador, deve o candiJato exhibir 
certidão de approvação plena na mat0ria <[U'3 srJ achar ligada 
ao Jaboratorio. 
Exc~pluam-se os candicbtos a taes Jogares nos laboratorios 

de pharmacia, toxi<'ologia e hygiene. par[l, os quacs basta o 
mesmo grau de approvação nos exames de chilllic~t minOl·al 
e chimica organica. 

Art. 51. As provas de concurso para os Jogares de Internos 
das clinicas constarão da ohsorvaçi'ío escripta sobre um doente, 
que será o mesmo para dous candidato~, e de uma questão pra
tica commum a todos, e tirad t à >orto prJlo primeiro inscripto. 

Art. 52. Esta questão poderá ser substituída, quanto aos 
Internos das clinicas cirurgica~. por uma preparação do ana
tomia topographica ou pela applicação de um ou mais appare
lhos. 

Art. 53. Para o julgamento dos concurrentes aos Jogares da 
Internos das clinicas e de Ajudantes de Preparador nomeará 
o Director da F,<culdade •1ma commissão composta de cinco 
Lentes. 

Art. 54. A commissão julgadora reunir-se-ha na v espera do 
dia em que houverem de começar a' provas, para resolver sobre 
o numero, a natureza e importancia das questões que têm de 
formar o objecto do concut·so. 

Art. 55. Cada candidato terá meia hora para observar o 
doente que lhe tocar e uma para escrever a observação, mar
canio-se-lhe tempo para o desenvolvimento da questão da 
segunda prova. 

Art. 56. As provas para os concursos dos Jogares de Aju
dantes de Preparador consistirão: 1°, em uma analyse, expe-
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riencia ou preparação da mato ria do respectivo Iaboratorio; 
2•, em uma dissertação escripta feita sobre ponto tirado a 
sorte. 

Art. 57. O tempo para a primeira prova será. marcado pela 
commissão julgadora e para a segunda não excederá a ,duas 
horas. 

Art. 58. A commissão julgadora regulará o numero de 
concursos que possam s<:r feitos simultaneamente no mesmo dia. 

Art. 59. Quanto ao processo e formalidades dos concursos, 
seguir-se-ha, no que for compativel, o que se acha disposto 
para o concurso dos PreparadoreH. 

A nomeação p:1ra os ref•>t·idos Jogares srmi feita pelo Dire
ctor, recahinJo nos candidatos que houverem siJo classiücado:t 
nos primeiros logar0s pela comulissão julgadora. 

CAPITULO VI 

DI~POSIÇÕES GE I:AES 

Art. 60. Si algum concurrente for acommetEd::~ de mo
les tia antes ou depois de tirar o ponto, de modo quo fique 
inhabilitado para qualquer das provas, poderá justificar o 
impedimento perante a Congrogaç;Io, que, si o julgar legitimo, 
espaçarà o acto ate oito dias. lJa decisão em contrario poderá 
haver recurso p1ra o Govemo, interpost') dentro df) 24 hJras. 

Havenoo um só candi•lato, o concu1·oo serã adiado pelo tempo 
que ao Governo parecer sufficiente, até ::lO diaq. 

No caso de já haver sido tirado o p:mto, dar-se-hn. outro na 
occasião opportuna, ob'!ervmdo-se novamente o proc"sso respe
ctivo, estabelecido nest·ts instrucçõrJs. 

At·t. 61. O cantlid~to CJUC, mesmo por motivo de molestia. 
retirar-se de qualquer das pt·ov;\S depois de começada, será 
excluído do concurso. 

Art. 62. O Director da Faculdad '·providenciara do mndo <JUe 
durante os c:mcursos d 1 que tratam estas instrucções não sejam 
prejudicados es trab:1lhos lrJctiv s; determinando qne·, sem
pre que fôr possível, os actos dos concursos se effectuem em 
horas diffrJrentes daquellas em que se dão as lições. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Janeir• de 1883.- Pedro 
Leão Velloso. 
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DECRETO N. 8852 - DB 10 DE JANEIRO DE 1883 

Conectlo po•·missão ao Tououlo·Coronol Carlo> Gabriel de Andrado o Donto 
Antonh Itomoiro Veredas para cxploraro:n ouro na Provinda do Minas 

Goraos. 

Atten:lcndo ao que i\fe requereram o Tenente-Coronel Carlos 
Gabriel de Andrade e Bonto Antonio R,omeiro Veredas, Hei 
por bem Conceder-lhes pm•missão pat•a explorarem ouro na fre· 
guezia do Santo Antonio do Rio Acima, município de Sabará, 
da Província de l\Iin·ts G<lraes, mediante as clausulas que 
com este baix~1m, assi;;nadas po1• Henrique d'Avila, do Meu 
Conselho, Senador do lrnperio, Ministro e Secretario d'l Estado 
dos Negocios da Agricultura, Cormnercio o Obras Publicas. 
que assim o tenha entendido e faça OY:ecuhr. Palacio do Rio 
de Jmeiro em 1U dJ Janeiro do Hl83, 6':~0 dll. Independencia e 
do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Clau!!lulas a que se :re:Cere o Decreto 
:n. SS:'i2 dc5ta <lata 

Fica conce:Iido ao Tenente-Cot·onel Carlos Gab1·iol do Andradn 
e Bento Antonio Romeiro Veredas o p1•azo dn dons annos, 
contado desta data, pam, ser.• pt•:•jnizo dos dit·eitos do terceiro, 
proced·•rem " oxplo~a<;ões e pesquizas para descobrimento de 
minas de ouro n:t freguozia de Santo Antonio do Rio Acima, 
município de Sabará, da Provinc.ia de Minas Gnraos. 

Dentro deste pr.1zo os concesúon•rios deverão apresentar 
na S.ecretaria de Estll.rlo dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas plantas g-eologica e topographica dos 
terrenos explorados, com perfis que demonstrem. tanto quanto 
fór possível o o po1•mittirem os trabalhos oxocutados, a super
posição das camadas mineraes encontradas, e remetterão com 
as mesmas plant:ts amostras dos mineraos encontrados o rela
torio minucios J da loc~lidade em que a mina estivot· situada, 
declar:mdo qu 1l a possança o riqueza dos:a, qual sua extensão 
e sua direcção ; a distancia entre ella e os povoados mais pro
ximos e os meios de communicação existentes, a área neces
saria• para a mineração, o numero e o> nomes dos proprietarios 
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do solo sob o qual se achar a mina, o emprego em que estiverem 
os terrnnos supel"ficiaos da mina, os cdificios nelles existentes, 
e, finalmente, os meios apropriados para o transporte dos pro
duetos das minas. 

li 

Os trabalhos de posquiza ou exploração, para o descobri
mento de minas, poderão ser feitos pm· qualquer dos modos 
recommendados pela sciencia. Nos terrenos possuídos, porém, 
as sondagens, cavas, poços ou galerias nãJ poderão ser 
feitos snm autorização escripta dos proprieta~·ios, a qual, si 
for negada, ]'·Oderà sm· snpprida pela Prcsidencia da província, 
mediante fiança idonea prestada pelos concessionario.3, quo 
responderão pela indemnização das perdas e damnos que os 
mesmos trabalhos causarem aos proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da provincia mandará intimar os proprietarios interessados 
para, dentro de prazo razoavel por elle fixado, apresentarem os 
motivos de sua o;1posi~ão c roquerer )li a lJem de seus direitos. 

lii 

O Presidente da provinc;a concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista das razões expcndidas p·)los interes
sados ou á revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, sómente no effeito devolutivo, 
para o Ministro da Agricultura, C:ommercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a conccsc;ilo do supprimento da licenç·1, proceclcr
se-ha inunediatamente á avalin~.'io <l t fiança o lo que trata a clau
sula 2a OU d<t indemnização dos pr ·j uiws rtl!cgad lS t1Clo.q 
proprictarios. Esta :waliação ser-á feita iJo!" arhitros nomeados, 
um pelos r>oncessionarios e um por crtdn. uma das p1rtes intet·e~
sadas, os qua~s com~çariio seus trab1lhos por designar o ter
ceit·o que deverá de,ernpatar entre si. Si, por-óm, não concor
dar"m no arbitro descmpatar!or, cada um apres'ntará um nome, 
e a sorte docidirá. 

Proferido o laudo, os conc'ls~ionarios prestarão a fiança ou 
depositarão na Thesouraria de Fazenda a impor-tancia da indom
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perderem o direito do fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente s3râ 
devida ainda que os trabalhos sejam e:s:ecu _ _ 
de proprie:lade dos concessionario> ou do á~\{}flHf~Jflt-- ·-...,_ 

' ~\.~ ~ ()14, 
( '-' './ 4-1' 
~ ~' ._, 
~"Do.., , ..... ,_ \) r) c 

"-- __ · t: r <_; r " ll o " _ ~· 
"""~ - ~:~::,.. 
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delles possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes, e, 
além disto, os concessiona.rios fic:1m obrigados a restabelecer, á 
sua custa, o curso natural das aguas que desviarem por CõLUSa 
dos mesmos trabalhos e a dar conveniente <lirecção ás que bro
tarem das cavas, poçus ou galnrias que fizerem. 

Si o Jcsvio destas aguas exigir trabalhos ern proprierlade 
alheia, os concessionarios solicitarüo préviamente o consenti
mento do proprietario, que, sendo negado, sed supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade <lo que fica estabele
ddo nas clausulas anteriores. 

YI 

Si dos trab:tlhos da exploração resultar formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos momdorcs da circmnvizinhança, os concessionarios serão 
obrigados a deseccar os terrenos alagados, restituin,lo-os a seu 
antigo estado. 

YII 

Os c:mcessionarios não pod,lrão fazer explorações ou pesquizas 
do min:~os por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios c a 15 metros de sua circumferoncia, salvo 
com o consentimento escripto do proprictario, I)Ue não será 
supprido, o sob a conJiçiio de fazerem reLirctr do odificio todos os 
mot·adores ; 

Nos caminhos, estradas o canacs publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Na8 P''voaçõc.;, 

YIII 

Satisfeitas as clausulas <leste <l.ccreto, os concessionarios 
t~rão uircito do lavrar as minas CJIU descobrirem, de accôrdo 
com as lei» vigentes c com as condições c1ue, no interesse da 
mineração, forem cstabclecid~s no acto da concessão, si pro
varem que possuem as faculdades precisas para, por si ou por 
companhia anonyma que incorporarem, etfectuarem a lavra 
respectiva, segundo ex.igir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra Jcstas fôr concedida a outro, os conces
sionarios, como descobridores, terão direito a um premio, fixado 
pelo Governo, no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este prJmio se ri p:<go pelo conces
sionario da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1\J de Janeiro de 1883.
HenriqHe d'Avila. 
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DECRETO N. 8853- DE 19 DE JANEIRO DE 1883 

Concedo permissão a Alfredo Bandeira para explorar minoracs na Provineia 
de Minas Goraes. 

Attendentlo ao quo Mo requereu Alfredo Bandeira, Hni pot• 
bem Conceder-lho permissão para explorat· mineraes nos muni
cipios de S. João e S. José d'El-Rei, da Província de Minas 
Geraes, mediante as clausulas que com este baixam, assignadali 
por Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmJ•erio, 
Mini,tro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricuanra, 
Commercio e Obras Publicas. que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro 
de 1883, 62° dlt Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ilen•·ique d'Avila. 

Clausulas a que se ref'ere o 1)ecreto 
n. ISSõ3 desta data 

Fica concedido a Alfredo Bandeira o prazo de dous annos, 
contado desta data, para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, 
proceder a explorações e pest! uizas para descobrimento de 
mineraes nos municípios de S. João e S. José (l'El-Rei, 
da Província de Minas Geraes. 

Dontro deste prazo o concessionario deverá apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas plantas geologica e topographica dos ter
renos explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto 
fór possível e o permittirem os trabalhos executados, a super
posição das camadas mineraes encontradas, e remetterá com 
as mesmas plantas amostra> dos mineraes encontrados e rela
tm·io minucioso da localida1e em que a mina estiver situada, 
declarando qual a possança e riquozot desta, qual sua extensão e 
sua direcção, a distancia entre olla e os povoados mais pro
ximos e os meios de communicação existentes, a área neces
saria para a mineração, o numero e os nomes dos proprietarios 
do sólo sob o qual so achar a mina e emprego em que 
estiverem os terrenos supcrficiaes da mina, os odificios neUes 
existentes e, finalmente, os meios apropriados para o trans
porte dos productos das minas. 
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Il 

Os trab(1.lhos de posquiza ou e-.;:ploração para o descobdmento 
de minas poderão ser feitos pot· qual•ruor dos modos rccom
men•bdos peb sciencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, as sondagens, poços ou 
galerias não poderão ser feitos sem autorizaç:Io escripta dos 
proprietarios, a qu;tl, si fôr negada, poderá ser supprida pela 
Prasidencia da província, mediante fiança idon·~a prestada 
pelo conccssionario, qno rospondot·:i pel:\ indcmniz:tção d:ts 
perdas e d:tmnos q1to os mesmos trabalhos eamarom aos 
proprietarios. 

Antes da concessão do supprimento da licença. o Presidente 
do. pl'Ovincia m:mdar:i intimélt' os pt·oprietarios interessados 
par:t, d·mtro de prazo razoavd, por ello fix:ulo, aprrsnntarem 
os motivos de sua opposiç.ão o t'e'lllOrcrcm a bom do seus di
reitos. 

Ili 

O Presidente d:t provincin. concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista d:ts razões cxpendidas pelos int,res
sados, ou a revelia destes, declar~mdo os funcln.mentos de sua 
decisão, da qual havera recurso, >;Ómente no effeito devolu
tivo, para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

IV 

Delibnrada a concessão do supprimento da licenç·1, proceder
se-ha immediatamente :í. avaliação da fiança dn que trata a 
clausula 2.a, ou <la indemnização dos prejuízos allogados 
pelos pt·opriotarios. 

Esta avaliação será feita por arbitras nom0ados, um pelo 
concessionario e ütn ]lO!' cada uma das partrn interessadas, os 
qmws começarão os seus trabalhos pm• designar o terceiro, 
que devrm'~ desempatar onlre si. Si, porém, não concordarem 
no arbitro descmpatudor, c11.da um apr()srml!l.rá um nome, o 
a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concession~.rio prcst1rá a fiança ou 
depositará na Thesouraria de Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo do oito dias, sob pena de 
perder o direito de fazer pesquizas e explorar,,ões no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainrla qu~ os trab~lhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
delles possam proYir prejuízos ás proprie•latles adjacentes; 
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e, nlém <!isso, o concessionario fica obrigado a restabelecet· á. 
sua custa o curso natural das nguas que desviar por causa 
dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção Í•s que 
brobrem das cavas, .poçoq ou galerias fl'IO fiz 0 r. 

Si o desvio destas agnas exigi1· trabalhos em proprir!dadc 
alheia, o concessionario solicitará préviamento o consonti
mento do proprietario 'luo, sendo nog-arlo. Eerá. supprido pelo 
Presidente da provineia, na conformidade do quo fica estabele
ciclo nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação do pauta
nos ou estagnação Jo agnas f[llO possam pr.-:jndien.r a saudo'ldos 
moradores da drcnmvizinhança, o eoncessionnrio será obrigado 
a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a sen antigo 
estado. 

VII 

O concrssionario não poderá fazer oxplornções ou pes'1ui
zas do minas por meio de poços, galerias nu cavns : 

Sob os edificios e a 1S metros de sua circnmfor,'ncia, salvo 
com o consentimento e>cripto rlo proprietnrio, qne não serà 
suppt·ido. e Rob a condição de fazer retirar do eclificio todos 
os moradot•es ; 

Nos caminhos, estradas e canaes puhlicos e a 10 metros do 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

S:-ttisfeitas as clausulas deste dccrctn, o conccssionario terá 
o direito de hvrar as minas quo •lcscobrir, de accôrdo com as 
leis vigentes e com as condições, '1Ue, no interesse da mino
ração, fo:•om estabelecirlas no acto da concessão, si provar que 
possuo as faculdades precisas p 1ra. por si ou por companhia 
anonyma que incorporar, cffectuar a lavra respectiva, se
gundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fór concedida a outro, o con
cessionario, como descobridor, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo, no acto da concessão dr.s minas, c em relação 
com a importancia dDstas. Este premio sorá p:~go pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do Rio do Janeiro em 19 do Janeiro de 1883.
Henriqtte d'Av,.la. 
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DECRETO N. 8854- DE 19 DE JANEIRO DE 1883 

Concedo permissão a João Antonio do Lemos Horta para explorar ouro na 
Provinei.t do Minas Gcracs. 

Attendendo ao que M~ requereu .João Antonio de Lemos 
Horta, Hei por bem Conceder-lhe permissão para e:s:plo1·ar j tzi
das de ouro nos loga1·es denominados R"s:wa o Campo Grande, 
na f,·e~uezia de S. Gonçalo d' Sa;•ucahy, da Provincia de 
Minas Geraes, JtJediante as clausulas que co.u este baixam, 
assignadas por Henrique d' A vila, do Meu Cons·>lho, Senador do 
Impr>rio, Ministro o Secretario de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Comme1·cio e Obms Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça r>xe~utar. Pn.lacio do Rio de Janeir::~ em 19 
de Janeiro de 188:3, G2o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubl'ica de Sua Mag-r>stadc o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clau8tllns n que se ref"••r•e o Dect•eto 11. 88U~ 

desta data 

Fica concedido a João Antonio de Lemos Ilorta o p1·azo 
de dous annos, conttd() desta data, para, sem prejuizo dos di
rei tos de terceiro, p rocedel' a ex pio rações e pesq uizas para 
descobrimento de min'<s de oui'O nos Jogares denominado c; Resaca 
o Campo Grande, na fr.lgue7.ia de S. Gonçalo do Sapucahy, mu
nicipio do mesmo nom", Ja Provincia de Mina~ Geraes. 

Dentro deste prazo o concessionario deverá apr 1sentar na 
Se~rotaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Comm1rcio e 
Obras Publicas plantas g •ologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fór pos
sivel e o permittirem os trabalhos exe•,utados, a superposição 
das camadas minoraes encontradas, e remetterá. com as mes
ma~ plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio mi
nuciosl da localidade em qne a mina estiver situada, decla
rando qual a possança e riq•tez'l. desta. qual sua extensão e sua. 
direcção, a distanci t 0ntre e lia e os povoados mH.is proximos 
e os m~ios de communicação existentes, a área necessaria para. 
a mineração, o numero e os nomes dos proprietario~ do sólo 
sob o qual se achar a mina, e emprego em que estiverem os 
terrenos superficiaes da mina, os edificios nelles existentes e, 
finalmente, os meios apropriados para o transporte dos produ c tos 
das minas. 
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Il 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração para o descobrimento 
de minas podet•ão ser feitoc por qualquer dos modos recom
mendadol pela sciencia. 

Nos terreno~ possuídos, porém , as sondagens, cavas , 
poços ou galerias não poderão ser feitos sem autorização os
cripta dos propriotarios, a qual, si fór negada, poderá ser 
supprida pela Pr·esidencia da província, medhnte fiança idonea, 
prestada pelo concessionario, que respondi)I':Í. p'Ja indem
nização das perdas e d,\lunos quo os mesmos tl'abalhos cau
sarem aos pt·oprietarios. 

Antes dll. concessão do supprimento da licença, o Presi
dente da provincia mandará intimar o~ propriotarios interes
sados para, dentro de prazo J'azoavel FlOr e!le fix tdo, apresen
tarem os motivos de sua opposição e requererem a bem de 
seus direitos. 

III 

O Presidente da provinci<l concederá ou negará o ~uppri
inento re1uerido, á vista das razÕ<1S expendid •B pelos mteres
sados, ou á revelia destes, decla~·:wd J os fundamentos <h sua 
deeis:1o, da qual h;wet•;i t•ceurso, sómentn no cli'cilo devo
lutivo, para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

IV 

DCJ!ib<)rada a concessão do supprimento d1 licença, pro
ceder-se-ha immodiat:tmente á avaliação da fiança do que trata 
a clausula 2", ou da indemnização dos prej•lizos allegalos 
pelos pt•opt·iettrios. Esta aVllliaç:1o será feita por arbitros 
nomeados, um pelo concession:1ri,, e um por cada uma das 
partes intere,>sadas, os <]Uae; começarão os wms tr tbalhos por 
designar o terceiro, 'iUC deverá desempatar entre si. Si, porém, 
não coneordarcm uo arbitro desempatador, cada um apresen
tará um uome e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestará a fiança ou 
depositará na Thesouraria rlo Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, clentt·o do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito de faz~r pesquizas e explorações no terreno 
contest3do. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente sara 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de prop1•iedade do concessionario ,ou do Estado, uma vez que 
delles não possam provir prejuízos ás propriedades adjacentes, 

POD>;n EXECUTIVO 1883 9 
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e, alóm disto, o concesshnari' fica ohrig-ado a resta1elorer, 
á sua. custa, o cu1·so natural dns: aguas yuo desviar po1• causa. 
dos m ·smo< trabalhos, e a dar convnniente direcção ás q•1e 
brataretfl das cavas, poços ou )!ulori.•s •Jllfl fizer. 

Si o uesvio de hs ag11as <':sigi1· trabalhos r>m propriedade 
alhei.l, o concessiomtrio ~olidtará pro~iameute o con;en
timnnto do pr.)priet:u·io, que, s ·mio negado, se1·á s11 pr1do 
pelo Pre idente da p1·ovinda, na con:oriDidade do que fica 
estabulecido nJ.s clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalh0s da explo:ação resultar f,,rma<;ão de p1.n
tnnoR ou E'stagnaçãu de ag•ws yue possam p:-•j 1d ·ar a sande 
do.i moradores da ci,·cumviz.nhan:a, o con·e·sion•rin R<'rá 
ob1·i!.!·ado a de<ecca,· os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O c:mcessionario não poder>i f,,zer explorações ou peS'quizas de 
minas por 111Pio de poços, I!:, I J·ias "u Ca\•as: 

Sob os ed.ficio~ e a 15 met1·o~ de -ua ci··rn1uferencia, snho 
com o consentimento esc1·ipto do profJJ'ieta:·io, 4 ue n;to se ·á. 
supprido. e sob a. condição de f,z ~r 1'eti:a1• d 1 edificio todos os 
morad res; 

Nos caminhos, estr.tdas o canaes publicos e a 10 metros de 
suas mal.,tl·n-<; 

Na; pJvoações. 

VIII 

Salisfeit<ts as clau~ulas deste decreto, o concAssionario t·'rá 
direito d' laYr,,r as 111in:<s 'l''o 'lesc•·b ir, de acrô,·do cnm as 
l••is vignntes e com .1scoudi•.:ões <jU ·.no intere:<~e d<J. rnin ração, 
furem ostaholer:,J;.s no :•cto d • co~1ce s io, si provar 'I'' e 
pos-ue as f., ·nldndes PI'PCÍS·ls pHil, p·•r .·i on Jl"l' comr~nhia 
nn •nym' !JIIfl iucor ,o·ar, nffecltur a L•vra r spectiva, 'Cgundo 
cxi·tir a P' ssanç • das uJill'IB. 

Si, p I'Pm, a lav1'a de tas fôr conredid;-t a nutro, o con
ce~si<)llario, romo d ·-c .. hri•l .r. te:a di1·eito a um premio fixado 
pelo Govr•rno. n 1 actn da conre slo <bs lllinas e em n~laçi\o 
com a importnnci<J. de .1-\s. E~te p1·emio s Jl'á pago polo con
cessionario da la na. 

Puhcin do l{io de Janeiro em 19 do Janeiro de 1883. -Hen
rique d'.tlvila. 
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DECRETO N. 8855- DE 19 DE JANEIRO DE 18B3 

Concedo permissão a Fraociseo Maehado do Rezende Alvim para ex
plorar ouro na Provineia do Minas Geracs. 

Attendendo ao quo Mo requer11u Francisco Machado de 
Rez~nde Alvim, Hei por b·1m Conceder-lhe permissão pt1t"a 
explorar jazidas aurif>ras no Jogar denominado Mata!Cachorro, 
da freguezia de Santa Rita do Sapucahy, termo de S. Gonçalo 
do Sapuc thy, comarca do Rio Verde, Província d~ Minas 
Geraes, c ma~ clausulas que com este baixam, as~ignadas pm· 
Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Mi
nistro o Sorrdario de Estado dos N0gocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, quo assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de .hneiro em 19 de J.moiro de 
1883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Hem·ique d'Avila. 

Clausulas a <JUC se rcf'cre o Dcca·cto n. 883G 
desta data 

Fica concedido a Ft•ancisco Machado de Rezende Alvim o 
prazo de dous annos, cont·•do desta data, para, sem prejuízo 
dos direito; de te;·cei:·o, proceder a explorações e pesf!uiz •s para 
descobrimento d<} minas de ouro:no logat· denominado- Mata
Cacho;·ro- <la froguezia de S,mta Rita du Sa11ucahy, município 
de S. Gonçalo do Sa•>ucahy e comarca do Rio Vere!.>, na Pro
vinda de Minas Geraes. 

D ·ntro deste prazo o concessionario d.werà apresentar na 
Secretn.ria rlfl ERtado do; Ne~;ocios da Agric11ltura. Commflrcio e 
Obras Publicas plantas gcologica e topogrnphi ·a tios t 'l"l"enos 
explorados, com pe:·fis qun d •monstrnm, tanto quanto fl.>t" pos
sível e o perrnitti1·em os trabalhos executados, a supet"posição 
das camadas miner'w' encrmti·acla,, e remcttera com as mes111as 
plant s amostras d s mineraos encontt·ados o r,.Jatot"io mi
nucioso da lo ·alidade em que a mina estiver situa la; decla
rando qual a possança e riqueza desta, qual sua extensão o sua 
direcçào, a distancia entre ella e os povoados mais proximos 
e cs meios de communicaçào e:s:ist~nt"s, a área nr~cessaria 
para a minet"ação, o numero e os nomes dos proprietarios do 
sólo sob o qual se achar a mina e emprego rm que ostiver"m 
os tert•enos superficiaes da min:t, os edificios nell·•s existentes 
e, finalment'l, os meios apropriados ~at•a o transporte dos pro
duetos das minas. 
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li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploração p~ra o descobrimento 
de minas poderão ser feitos por qualquer dos modos recom
mendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, as sondagen~, cavas, poços ou 
galeria1l não poderão ser feitos sen1 autorização escripta dos 
propriet:tPios, a qual, si fór negada, poder:i ser snppri la pela 
Pre,idencia da província, mediante fhmça idonea prestada 
pelo concessionario, qne responderá pela indemnização das 
perdas e damnos que o~ mesmos trabalhos causarem aos pro
prietarios. 

Antes da concessão do supp·imento da li,ença, o Prcsi
dent'cl da pr·ovincia nund:u·:i intimar os proprietarios intere·-sa
dos para, dentr<J do prazo razoavel por elle fix<tJo, apresentarem 
os motivos de sua opposiçfío e retluererem a bem Je seus 
direitos. 

lii 

O President'l da província concederá ou nog-Rrá o suppri
mento requnrido, á vista daq razões "xpendid1.s pelns inte
ressados, on á revelia destes, ileclarando os fundamentos de 
sua deci-ão, da f]Ual haverá recurso, ~ómento no elfeito devolu
tivo. p:~.ra o Ministro da Agricultura, C(l!nmercio e Obras 
Publicas. 

IV 

Deliberada a concessão do snpp!'Ímento da'licença, procClder
ae-ha immediatam~nte á avu.liação da fi mça de que tr·n.ta a clau
sula 2a, ou da indemnizaç:io dos prr•juizos all~gados P'llos 
proprietarios. Esta avaliação snrá feita por n.rbitros nomeados, 
um pelo concrssional'io o um por cada uma das parte< interes
sadas, os quaes comE.'çarã·J os seus trabalhos por desi:~·nat• o ter
ceiro, que deverá desempatar· entre si. Si, pol'ém, não con
corJat·em no arbitr·o desemp ttador, cada um apresentará um 
nome e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestara a fiança ou 
depositu:i na Thesouraria de Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direib de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
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delles não possam provir prejuizos ás propriedades adjacen
tes, e, além disto, o concessionario fica obrigado a restabele
cer, á su·t custa, o curso natural das aguas que desviar pot• 
causa dos mesmos trabalhos, c a dar conveniente direcç:1o ás 
que brotarem das cavas, poços ou galerias que fiz o r. 

Si o desvio d~stas aguas exigit· trabalhos em propri0dade 
alheia, o concesaionario solicitará prévmm~nte o consenti
menb do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente da provincia, na conformidade do que fica esta
belecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da e:s:plóração restlltar formação de pantanos 
ou estagnação de aguas que possam pr~judic.tr a saude dos 
moraclores da eir·cumvizinhança, o coneessionario ser:i. obri
gado a deseccar os terrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não podm·á fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galel'ias ou cavas : 

Sob os ndificios e a 15 metros do sua cü·cumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, 'lue não s2rá 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do editicio tDdos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos e a 10 metros de 
r.uas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o concessionario terá 
direito de lavrar as minas que descobrir, de accót·do com as 
leis vigentes e com as condições que, no interesse da minera• 
ção. forem estabelecidas no acto da concessão, si provar que 
possue as faculdades precisas para, por si ou por companhia 
anonyma que incorporar, effectuar a lavra respectiva, se• 
gundo exigir a possança das minas. 

Si, poróm, a lavra destas fór concedida a outro, o concessio
nario, como descobridor, terá direito a um premio, fixado pelo 
Governo, no acto da concessão das minas, c em relação com a 
importancia destas. Este premio será pago pelo conccssionario 
da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1883.-Hen
rique d'Avila. 
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DECRETO N. 8856- DE 19 DE JANEIRO DE 1883 

Autoriza a 'Tke T11barão ( Bra<ilian) Coa! llfining Company, lirnitcJ para 
funeeionar no Impcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a The Tubarão (Brasilian) 
Coa& Minin,q Company, lirnited , devidamente reprPsentada, 
e de conformidade com a Minha lmmediata Resolução de 23 
de Dezembro findo, tomada sobre parecer da Secção dos Nego
cios Ido lmperio do Conselho de Estado, ex:uado em Consulta de 
4 de Novembro do anno pro:s:imo passado, Hei por bem Autori
zai-a p:1ra funccionar no lmperio, me:ii 1nte as clausulas que 
c.Jm este baixam, a•si,<naJas pot• Henrique d'Avila, do Meu 
Conselho, Senador do Im.,erio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Cominercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Pabcio do Rio 
de Janeiro em 19 de J.meiro de 1883, 62° da lndependencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstale o Imperador. 

Henrique d'A-l)ila. 

Clausulas a que se ref"ere o necreto n. 8836 
desta data 

A companhia é obrigada a ter um representante no Imperio 
com plenos poderes para trahr e definitivamente resolver as 
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com os 
particulares. 

li 

TodO!!! os actos que praticar no Imperio ficarão sujAitos ás 
respectivas leis e re~ulamentos e á jurisdicção de seus Tribunaes 
judiciar~os ou admin_istrativos, sem que em tempo algum possa 
a refendt companhia reclamar qualquer e:s:cepção fundada em 
seus estatutos. 

lli 

As alterações fPitas em seus estatutos serão communicadas 
ao Governo lmp~rial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$, e de 
lhe ser cassada esta concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1883.- Hen· 
rique a'Avila. 
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E·1 Hilario Le Page. traductor publico e interprete commer
c;al j•t•·a:nentado pelo Tl'i•Jun.tl d<J Commercio d"sta praça d:> 
Rio de Janeiro, etc. 

Certifico q•te m·• f.•ram arrcsentados un l estatutos escriptoB 
na lingua. ingleza, afi u de ••B tra •uzir litteral.uente para a 
lingna vem•cula, o •tue cump ·i em razão do meu officio e lit
teralwente traduzidos dizem o seguinte: 

TRADUCÇAO 

MEMORANDUM DE ASSOCIAÇÃO DA Tubartío (Brasilian) Coal 
Mining Company, Limited 

1. O nome da com'lanhia é The Tubarão (Brasilian) Coal 
M•ning Company,limited. 

2. O escripturio registrado da companhia serã sito em In
glat ·r:a. 

3. Us fins para os quaes se estab•Iece a com;1anhia são: 
a) Ad 1uirir, receber, :tdoptar e dar cumpl'im·•nto aJs de

cretos, concessões c cont•·atos ottto•·gados e celebrado~ pelo Im
perial Governo J•• Brazil, a r spei o de llJin"s de t•arvão e 
mi ue ·aes no Tuba ·ão ou suas pro' i nidades. nos bancos do Passa
Dou a, n: Provincia de Santa Catharina, no Imperio do Brazil, 
juntamente com tolos os dec.·etos, conces;õe~ e cont•·atos que 
posiam ser outor.,\'ad"s ou cel brados, ern confo1·mida le ou Am 
r laç lo com O-< ditos decretos ou qualq•Ier um delles ou refe
rentes á::1 ditas uânas, min•!raes e direitos. 

b) Fazer trabalh.Lr, sustentar, mant r e desenvolver as re
feridas minas de •·arvào, mi ner,,es, direi tos e pri vile~ics ou 
qual•tuer pa•·te de-tes; tr:1balh •r. m •lhor •r, obter, alcançar, 
p•·oduzir, p•·«>parar, fun•lir, conve:ter, manufacturar, vender. 
compr•ar e ne.,\'ociar em carvão. f,.rro, rn ·t •l orn bruto, m~ta ~B 
e uliner •es de todas as qualid des, pedra• de e li fi ·a~ão, ar
dozias, materiaes de constru ·cão, barro, torra. tij tios, coke e 
quae~quer outrds sub;tancias e proJuctos, naturaes ou manu
factu•·a os. 

c) Requerer. obter, adquirir, trab \lhu e executar fJuaes1uer 
out•·os decretos, cnncessões, ontor,:ps, privil1gios e direitos 
para 1uaes tuer minas. rnineraes, mine"açiio ou outros di••eitos, 
caminho-< de ferro e obras "ubl ica-1 d.~ to !as as qualrdades e 
connr o r e adquidr pr·opriedade-< de todas as qualid 1des ne
cessa•·ias ou que levem ao cumprimento <los fins da com
parlhia. 

d · Adquirir, por meio de compra ou por outra fórma, terras 
ou bens immoveis ou interesses nell J~<. no Braz'l; empregai-os 
e desenv~lvel-os da maneira por que fór julgada conveniente. 
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quer em relação com :1.:;; dit:til minas e premis.-as ou de qual
quer outra forma que sej;t ; c cultivar, tr·;msportar, manu
:fu.cturar, vemlr}r, c negoci.tr em madeiras ou outros productos 
derivados de tacs terra~ c propriedades. 

e) Construir, ar·rendar, ou de outr·a for·ma adquirir, traba
lhar, conservar e alterar caminhos de ferro, tJ·a,nways, es
tradas, canaes, doca,, cacs, pontes, op.·rações de navegação ou 
de mineração, edificios, construcçõcs ou quacsquer outras 
operações identicas tendentes ao alcance dos fins da compa
nhia, ou fazer quacsquer contmlos com qual<ruer companhia 
de estrada de ferro, cannl. docr1, tramtMys ou com qualquer 
outra companhia, !'ara ad<túiri!' pod .. res correntes para ar
rond:1mentos ou const!'!lcção do todas ou de qualquer parte de 
suas linhas, canacs, docas, tra;moays ou outras obras, se
gundo possa parecer vantajoso ou conveniente em relação com 
taes fin; ou qu •esq um· delle<, ou contribuir par<J. a despeza de 
construcção, consorv.t<;ão, tr:1 lxdho, altemç1i-l ou melhomrnento 
de taes linhas, canaf's, tm,I1!Y'!JS, ou outras obra<. 

() Comprar, arrendar, afretar, alugar· ou de outra maneira 
adquirir quaesquer edificios, construcçõ•·s, plantas, machinis
mos, trabalhos, navios, bar·cas, embarcações, carros, vagõ:•s e 
outras propr·iedades moveis o immoveis o respectivamente 
necPSS 1rias ou uteis para todos quaesquer dos fins da com
p1nhia. 

g). Promover, obter, adquirir e executar quaesquer leis 
de qualquer governo ou legisbtura, dec1•etos, concessões, ou
torgas, privilegias, contrato~. patentes, brevets d•) invenção 
ou direitos relativos ou em rcfct·encia a todos ou a quaesquer 
dos fins da companhia. 

h.) Fazer quanto possa ser n<>cessario ou conveniente para 
ê!ltabelecer, para a companhia, um domicilio no Br·azil, e 
estabelecer succursaes ou agencias em qualquer paiz, districto 
ou praça. 

i) Fundir a companhia com qualquer outra companhia, 
corporação, sociedal!e, associação, empreza ou pessoa qual
quer, com os mesmos fins ou com fins semelhantes aos da 
companhia ou a .'!e quaesquer fins delh. Comprar ou de outra 
fórma adquirir, trabalhar, administrar e ~xecutar os negocios 
e as luvas O<l fJnalqucr int'lre8se nos mesmos, de taes 
corporações, companhias, sociedades, Pmprezas, associações, ou 
pessoas, e adql]irir e conservar, quer por meio de compra, 
garantia ou outra fórma, quaesquer acções, debentures, obri
gações ou qualquer interesse no rendimento ou nos lucros da 
taes corporações, companhias, sociedade~, emprezas, asso
ciações ou pessoas. 

h) Tomar a emprestimo ou levantar dinheiros pelâ emissão 
de debentures, capital de debenture, hypoth'lcas ou obrigações 
da companhia, garantidas sobre todas ou sobre qualquer parte 
das eniprez 1S da companhia, de seus rendimentos e bens ou 
sobre o seu capital que estiver por pagar ou de .outra qual
quer forma, ou sem taes garantias, s-:Jgumlo possa a com
panhia julgar conveniente. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO i37 

l) Arrondar, trocar, t1·ansferir, hypothecar, penhorar, 
vendet·, cc.lcr, ou do outm m·meira ncgoci::w ou dispor de 
todos ou de qualquer parte dos emprehendimentos ou negocias 
da companhia e qua·csquer conce•sües, Jccrctos, contratos, 
patentes, outorgas, pri vilegios, direitos, minas, mincraes, 
obras ou qu~csquer outras propriedades da companhia. 

m) Fa·t.er todas ou qualquer das cousas acima mencionadas, 
separada ou associadament~ ou conjunctll.m ·nte com qualquer 
companhia, corporação, sociedade, emprcza, associação ou 
pessoa. 

n) Fazer todas c quaesqutJr ontras cousas incirlentaes ou ten
dentes ao alcance dos supt•a,Jitos fins ou de 'lualquor um delles. 

4. A responsabilidade dos membros ó limitada. 

5. O capital da companhia ó de i: 1UO.OUO dividido em 
10.000 acções de 10 libt·;~s cada uma, propostas para snrem 
distribuid,ts, ct•editndas cotno pe.;soalmontn paga~. em troca 
dos decretos, concessões c propriedades mcnciónadas na sec\ãO 
a) do art. 3°, acima ex:uado. 

Nós, as diversas prssoas, cujos nomes, endereços e profis
sões s~ acham aqui subsct·iptos, de.<••jando formanno-nos em 
uma companhia, de conformidade com este memorandum de 
associação, respectivamente concordamos tomar o numero de 
acções da companhia, lançado ao lado de nossos respectivos 
nomes 

Nome~, cndcroros o prol1ssücs do; snbscriptorcs 

Fred1lrick Thomas Cutbill, Holmewood, Be
ckenham, engenheiro civil. .....•..•... 

'\Villian Bctzold, 26 t·ua Quatro de Setembro, 

Numero do aeçõcs 
tomadas por cada 
subscriptor 

Pariz, banqueit·o. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
'\Valter John Cutbill, 37 Old Jewry, E. C., 

negociAnte........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Thomas Colclough \Vatson, Osborn Lodge, 

Fulham, engenheit·o civil................ 1 
Arthur Saunders Hugh 'B, 37 Old Jewry, E. 

C., secretario de companhia publica..... i 
James ~erry,, -:p Old Jewry, Londres, en-

genheiro CIVIL. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . i 
Francis Ignatius Ricarde Seaver, Conserva

tive ~I u b_. ~t. James str., Londres, cn-
genherro ClVIl. . • • • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . • 1 
To;stemunha das assignaturas de Fr·ederick Thomas Cutbill. 

'\Villiam Betzold, Walter J. Cutbill, Thoma~ Colclough 
'Vatson e Arthur Saunders Hughes : Edward Garthwaite 
'\Veaving, solicitador, 14, Coleman Street, Londres. 

Testemunha das assignaturas acima de James . ry-_ ll'. -- - ·""-"',, 
Francis Ignatius R. Seave" : Alfred George &~~T ~I{if ~ n• " , 
pregado dos Srs. Northon Rose & Nórton & é~~.--Londres. ' ·· · 

Datado de 7 de Julho de 1882. f ') 1 

.\ 
\'. 

\ 

~ \ 
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Estatutos da« Tubarão (Beasilian) Coal Mining 
Company, limited » 

J.- INTERPRETAÇÃO 

i. Na interpretação dos presentes estatutos as seguintes pa
lavras e expressões tem a seguinte intelligencia, excepto a 
excluída pelo assum,.to ou contexto : 

(a) «A companhia, quer dizer: The Tubar~o (Brasilian) 
Coal Mining Company, limited. 

(b) «O Reino Unido» quer dizer o Reino Unido da. Grã
Bretanha e Irlanda. 

(c) «Os estatutos» quer dizet• e comprehende: 
« As leis o;obre companhias, de 1852 a 1880, e toda. e qual

quer acta, lei, a. todo o tetnpo em vigor, concernente a com
panhias de_ capital reunido e, que necessariamente affectem 
a companhta. 

(d) «Os presentes » qu"r dizer e compreh~nde o memo
rando de associ:!ção da companhia e estes estatutos e os regu
lamentos da companhia a todo o tempo em vigor. 

(e) «Resolução esp1cial »quer diz"r uma res1lução especial 
da companhi~, passada de conformidadJ com o § 51, da« acta 
lei, sobre companhias, de 1862 ». 

<n « Capital» « acções » « fundo» « debentures » e« capital 
de debentures» entenle-se respectivamente o capital, acções, 
fundo, debentures, e capital de debentttres a todo o tempo d~~o 
com,Janhia. 

(q) « Membros » quer dizer os possuidores de acções ou de 
capital da companhia, ou os re •pectivos portadores de garantias 
de accão. 

(h) «.Garantias de acção » quer dizer g1rantias p1ssa·las a 
respeito de a ·ções ou de "~nital da cornpanni 1, em conformidade 
coma «lei sobre c •mpa1 hias, de i867» e com estes estatutos. 

(i) « Directol'cs 'j; '-luel' dtzer os directo~es a todo o tempo da 
companhia, ou, como possa ser o caso, os directores reunidos 
em uma dir~ctoria. 

(j) « Directoria » quer dizer uma reunião dos directores, 
devidam'lnte convocad \ e con~tituida, ou, como possa o caso 
ser, os directores reunidos em uma junta. 

(k) « Contado~es, depositarias e secretario , querom dizer os 
respectivos empregados, a todo o tempo da companhia. 

(l) «. Assem'Jléll. ordinaria » e « assembléa extr tordinaria-. 
querem dizer, respectivamente, uma as'!Pmblcia geral ordinaria 
e uma assembléa geral extraordinal"ia da companhia, ddvida
mente convocada e constituida. e qualquer adiamento das 
mesmas. 
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(m) c Assombléa geral!> quer diz~r uma assembléa. ordinaria 
ou uma nssemblé t extraordin·tria. 

("') «E •criptorio e sell • l> que~ dizer respectivam~nte o escri
ptorio registrado e o sello soCial que a companh1a, a todo o 
tempo, tivet•. 

(o) « Mez l> quer dizor mez do ealendari'l. 
(P) As pq,lavras trazendo o nulllero singular comprehendem 

o numero plural. 
(q) A~ p:t!avras t•azenrlo o numero plural sómente, compre

hen Iom o numero sin wlar. 
(r) As p ~lavras qu 1 Pstiverem no genero masculino sómente, 

incitem o genern feminino. 
(s) c Por escripto 1> quer dizer escripto ou impresso, ou parte -

escripta e parte i01pressa. 

11.- CONSTITUIÇÃO 

2. Os artig~s da ta bell• A da« lei sobre companhias, do 1862:., 
não serão ap:1lic~ v eis a companhia, senão quando forem repe
tidos ou contirlos ne tes est~tutos, p01·ém. em Jogar delles, os 
reguhmentos seguinte • eerão os da companhia, sujeitos, com
tudo, a todas as revogJções e alterações legaes. 

III.- NEGOCIOS 

3. Os negocias da companhia comprehenderão todos os nego
cios mencionados ou incluidos no memorand • de assiJciação, e 
todas as mal"rias incidentae;, e podem ser começados logo 4ue 
a cirectoria j•llgue conveniente, e não obstante, nãJ estejJ. 
subscrivto todo o capital. 

4. Os negocias serão exPcutados pPlos directores ou sob a 
gerencia delles e de confor01idade co01 os regulamentos qne a 
direP-toria, a todo o tempo, poss l prescrever, só sujeitos a 
approva.çào das assembló.1s ger.tes, se!!'undo se &cha disposto 
nos presentes artig-ts ; porém, parte nenhuma dos fundos da 
co01,•anhia sera emp1·egada na compra <lo ac.;ões da mesma.. 

5. A administração principal e a superintendenda geral dos 
nogocios da companhia se1·ão em Lon<l•·es ou em 1\liddlesox, e 
podem ha,·er, dentro ou fóra do Reino Unido, as agencias que 
a uirectoria possa a todo o tempo nomear. 

6. P·'ssoa nenhuma, e~cepto como aqui adiante disposto, 
terá autorização pa:a f'•Z"r aceitar, ou endosear notas promis
sorifls, let•·as de cambio ou outro ins•rotmento negociavel. no 
nome ou em lo:rar da companhia, e po-soa n •nhuma, a menos 
que não seja express:tm'•nto autorizada pela directo·b. e pro
cedendo dentro dos limites da autorização conferida pela dire-
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ctoria pRr.t este fim, ter3 autorid:1de para celebrar qualquer 
contrato pelo qual imponha q'lalquer t•osponsabilidade à com
panhb ou de qualquer maneira obrigue o credito della. 

7. O escriptorio registrado se1·à no logm· om Londres, Mid
dlesex, 011 qualquer outra parte da Ingla~erra, que a dire
ctoria possa a todo o tempo designar. 

Poderão haver igualmente escriptOTios filiaes no Brazil, em 
taes outros legares ou logar que a <!irectoria possa a todo o tempo 
designar. 

IV.- os PRDIElltOS E)! PREGADOS 

8. Os primeiros directores serão eleitos pelos subscriptores 
no mc~morando de associação por um memoran.lo escripto, assi~ 
gnado pot• elles ou por uma maiorit delles, E1· ató tal eleição, 
os subscriptores do memorando de associação, fol'ln:wão a 
junta dJs directOI'"S, mas, como taes, não sorão obrigados a 
tomar ou possuir acçõ:)s <le qualificação, e deixarão o cargo, 
quando forem nomeados os Jirectoros como dispõe este artigo. 

9. Os Srs. Norton, Rose, Norton e Brewer, serão os pri
meiros solicitadores da companhia. 

V.- DO CAPITSL 

10. O capital social ela companhia é <le .C 100.000 di
vidido em 10.000 acções de .t 10 cada uma. 

11. Os certificados de acções e de capital e garantias de 
acçõe3 e bonds, debentures ou debenture de capital, ou 
outras obrigações da companhia e seus dividendos ou juros, 
garantias ou coupons, poderão ser das importancias, ao cam~ 
bio corr,mLe de qualquer paiz, que a directoria possa julgar o 
equivldente das importancias em cambio corrente inglez. 

12. A directoria pódo, e a qualquer tempo e de tempos a 
tempos, emittir qualquer capital em acções da companhia 
que na occasião fôr autorizado para isso e que ainda não 
tenha emittido, ás pes~oas, na proporção, pelo preço e da ma~ 
neira, a todos os respeitos, quo a diroctoria julgar convenieR.te. 

13. Uma nssemblóa geral podera, por uma resolução vo~ 
tada, pelo menos, por tres quartas partes dos socios existen~ 
tes nessa <ipoca, declarar que o capital autorizado a emittir 
tenha preferencia. sobre toJas e quaesquer a.cções da compa
nhia. 

14. A directoria póde, de tempos a tempos, contra.hir um 
ou mais emprestimos, para os fins da companhia (com a ap
provação dq uma assembléa geral) de somma que não exce
da a 50.000 libras sterlinas, com o penhor de toda ou qualquer 
parte da empreza, ou sem elle, por suas propriedades, por 
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qualquer instrumento legal, ou s~m tal penhor, pelas quan
ti:ls das importancias nominaes ao preço, vencendo os juros, 
a taes pessoas, em taes proporções, com hes prioridades de 
encargo, nos termos e conJiçõ~s. da maneira, a todos os res
peitos, que a directoria possa julgar conveniente. 

Em qualquer garantia dada ou autorizada pela compa
nhia, podem ser inclt:idas chamadas ainJa não pag·as, e, em 
tal caso, a directoria póde delegar aos pos~uidores do t:>os ga
rantias, ou a quaesquor pessoas quo tratarem por taes p ssui
dores, o seu direito de obrigar a chamadas sobre os memb1·os e 
durante a continuação da garantia; toda a chamada feita pela. 
directoria serà posta em vigor pm• taes po~snidore~ ou seus 
rt•present.antos no nome da companhia, confonn,•meHt<•. 

1G. QtnlCS<]Uer rlebentw·es, drbentw·;:s rlc cn.pil.al, hypo
thcca~, bonds ou obrigações podem ser Jl'.'f'aveis ao poda
dor, e conterem coupons annoxos, reprt•sentanc!o o juro a pa
gar-s~ a respeito dos mesmos. 

\'!.- .ACÇÕES 

f6. Tolas as acções e capital se:·ã'~ bens moveifl, c como taes 
transmissíveis, excepto quando aqui for de outra fól'lna dispos
to e como t-il e quando ele outra fórma SJnceionado pela re
solução de uma as,embléa geral, serão ellas indiviúveis. 

17. A companhia não se obriga1·à nom reconhece rã interes
se de equidade, contingente, futuro ou parcial, em qualquer 
acçiio ou capital, nem qual<jUOl' outr,, di1·eito a respeito du urna 
acção ou capital, excepto um direito absoluto sou1·e a dita 
acção ou capital, pela peisoa a todo o tempo rogi~tl'ltda 
como seu possuic!ot•; e tamuem exc •pto rr•lativarucntc" <jual
qucr parente, tutor, administrador, marido, execntor ou cura
dor em falloncia, s~us direitos, s<'gnndo os pr(}f'Ont"s, dro tor
nar-se membro n respeito de acrões ou do c;~pit:>l, ou c!,, trans-
feril-as. · 

18. A companhia t·•rà um prim·•iro c supremo di1·cito de hy
pothec·J, sob1·e to.Jas as acções ou capital de 'lual<jUer membro, 
e sobre todos os dividendos n bonds a se pagar por ollas, por 
to:ios o' dinheiros pelo dito membro devidos á companhia por 
elle só ou conjuntamente com qualjucr outra pessoa, quer 
dendos ou não; e 'luaudo ;.s acções ou capital fore'" pos
suídas por mais dn uma pessoa, a companhia terá igual
mentl um direito de hypotheca pelos dinheiros a clla devi
dos por todos ou por qualquer de seus possuidores. 

19. Tal direito de hypotheca póde-se fazer valer por uma 
venda de tod 1s ou ele qualquer das referidas acções on capital, 
não se podendo, porém, fazel-a, senão por uma resolução da 
direc.toria. e sem que seja dado aviso, por escripto, ao deve
dor, s~us executores ou administradores, exigindo delle~ o 
pagamento da quantia, na occasião devida, à companhia, e 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

sem <]U9 haja. falta, <hntro 1.h 28 d'a~. de:1ois d1 tal aviso, 
em faz.,. o pag-am •ut > exigido; ou pórh a .Jirectol'ia, si jul
g ·r c<>nV mi ·nte, em vez ,Je vender as ac;ões ou o capital, con
fiscai-as, de conLrmi.Jade com as Ji;p•,sições aqui adiante 
contidcls. 

20. No c~so rle tal venrla, a directoria tom p01'er •s, por 
instrnrnento com selh da c·>mpa.nhia. de tran~ferir as acções 
ou r•apit11l rie t'li membro a 1 compr cdor e applicar o protiu
cto liqui o de t•l venda. de •oi• d • pa!SaB qnae~•JUilr despezas, 
na sati<façiio de tal d;vid:l, e o restante. si houv~r. será. pa
go a tal membro, seus executores, aJouinistralor,;s ou repre
sJntantes. 

VII.- TRANSFERE:o!Cl.\ DE ACÇÕEB 

21. Snjeitns ao exerCJCIO pela roJUp•nhia dos poderes 
conferidrJS pela lei sob:·e enmp nhias. de 1867, de ,..m~t'i• ga
ranti os dfl ac.;õe'i ao · ort.arlor e a <]llans•[ltfll' r ·gnlamnntos da 
corrtp,nhia a <'ste re•peito, as acções o•1 c:<pital ser:io to•,tns
ferivei-; sómente pClt' escriptnra ou in-t.r•Jnoento ou escripto, 
se li ,Jo '' nnlre ~u•·, 11 exe<mt •rlo pelfl t .,. nsf rnnt' e p In trans
fer·i·lo e rlevid ,men'e lanç d • no re ~·istr•> das t·ansferencias. 

22. Não se fal'á t·' nsf ·•·enci t rle a ·ção (excepto si a acção 
em qnP.,I.ã 1 f.> r inteiramente pazal sAnfifl :i nessoa <]llA fór 
ap r 1V :d" pela dir·ect·,:·ia, 'I'Fl ler·a um·\ rlis~rição Rbsolntn de 
arcitar· on re~us tr o lrt>.n .fet'i.ll e não sor•{, obeigad<.L a dar 
a r ziio de -<11:1. t'ecusa. 

23. O r•11(str·o r! e t.ransf.mmcifl. s •rá escripturarlo polo se
cret:rrill, sob a inspecç·io rl;t rlir·eclnJ•ia. 

~4. Nenhum m •no r -er:í re·.dstr·arlo como po<Euirlor de 
acr:ão 011 •le capital, n··rn t:io P'lucn mnlhf'r cas·tda, salvo. nas 
con lições d ts « leis sob:o bens de mulher casada, de 1870 
o 18i4 

25. Par'lnt·•, curarlor, tut"lr. m:ctri:lo, executo~ ou arlminis
tr•:t !or· ih menor·, de j,J:nt.t, aliuna<b, urnl!ter· '''t de (nllecitfo, 
pn•s 1itlrw o :t <;;lll 011 e .. opit.•.l, 11 io n·:i Jl''l' isto m mbro; 
por·rir11 ap1·e>entan .n :i dio· '!'I. ria o scn tit~tlo, pôln ~<li' r<lds
tr ,rj., COIII!l ., •ssni h r• la ac'<:i•l on rio c:qrital ou teausfor]-a a 
qnal1uer• p~•s•m appr·ova h rei L di r 'CI.Ot'Ía. 

2li. Um depo<>i t <rio d' frllo•rci" r! e tlin memko. ni'ío será nor 
isto rnembrr1, on'l.• apr<Jsc>ntan lo aos rlire to ·es o s·m ti,ulo, póde 
dd. m··snu f.Jroua tran;ferio· a a<'çào ou o c<~ pit:tl. 

27. Nt1nhnrn:1 p ss •a po I ·rá fawr tran>fe:·enci'l. dn acç'io ou 
de capit-.1 se111 qn • t•·n h a da lo 10 secr·etar·io orr d·•ixado no escri
pto,.j '· avi;o po:· •·scr·ipto, do llll'""ro 1le c d.t ncr;no qne dr>seja 
transfe:·ir 011 d" impot·tancia n•r do capital, sng-nndo s jao coso, 
e do no•ne. rPsi Iene i r. I' p ·ofiss 'o lo transferirh p op:.>s'o, pa
gandu de despeza por transf,rencü 2 sh. e (i d., ou menor 
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quantia, si houve!', como possa a directoria ma!'cal', podendo 
esta, em quaesque!' casos, dispens.\r o pagamento d ·sta dlspeza. 

28. Nenhuma pessoa será registrada como transferido de 
uma acção ou capital, sem que tenha deixado o instrum·nto de 
t!'ansferencia devidamente pa•sado, de conformid ·de com os 
pres ·ntes, pa1•a ser gu •rdad.o no a!'chivo da companhia, só 
p~>ra ser aprosentil.do, :i. toda a requisiçiio rawavel, e :i. custa, 
si houver, do tra.nsferente Olt do transferido ou de seus re
pi'esentantes; porém em qualque!' caso que a di1·ectoria fór de 
opinião qu1 este artigo não deva ser de rigol', ella póle dis
pensai-os da despcza. 

VIII.- CERTII'IC.~DOS DE ACÇÕES 

29. Os certificados de acções ou de capital trarão o sello 
~ocial e sm·ão assig-nados por um director o rubricado polo 
se a e tario. 

30. Touo o membro terá o dil'eito a um cel'tifica•lo de todas 
as suas acções ou capital ou a diversos certificados, cada um 
de uma parte d 1 suas acções on capital, ca :a certific:::do eope
cificando os nu meros das acções o em cnso de capital a impor
tancia deste repr ·senta lo por t 1l ce:·tific;ulo. 

31. Si se inutilisar 011 perde1·-so qnalquol' certificado, pódo
se pass1r um novo, apros •ntando-so disso prava que satisf•ça 
:i. diroctoria, ou na ftlta d J tal prova, sob a indomnizaçiio, que 
á directorin pareça adoqnado dar-se, e se f<tr:i. um lançamento 
<b prova ou da indemnizaçiio nos respectivos livros. 

32. Todo o membro original pm· distribuição tc!'á direito a 
certificados gratis de suas acçõcs, po•·óm om o11tt·o caso, ser:i 
paga :i companhia, por todo o certificado do ac<:ão 011 do capital, 
uma despeza de um shilling-, 011 menos. si houve!', segundo 
determinar a directoria o onde clla julgar convonicnto. 

IX.- GARANTIAS DE -~CÇÕES 

33. A companhb róch pas~ar garanti::ts de acções, relativas 
a ar<;õ•s on capit:ü integralmente pagas. sujeitas. taes gar:~n
tins, aos t.er·mos, co:tdições e disposic;ões que a comprtnhia 
possa, a•1ui adiante, por especial rosolnç:io, determinar e do 
confol'midade com os ost \lutos, devendo as mesmas garantias 
d~clat'al' que o so11 portador tem direito ás ac<;õos 011 capital 
ncllas especificadas. 

X.- CHAMADAS SOBUE ACÇÕES 

34. A import:mcia que se tiver de p:~gar p~las acções no 
c·,pital origmal será paga aos banqueiros da companhia, com 
tal deposito, em tres prest:~ções e fórma e em tal época, q11e 
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fornm determinados a todo o tempo pela directoria, que póde, 
si julgar conveniente, fazer uma chamada ou chamadas antes 
da emissão das mesmas. 

35. Podem-se conceder juros sobre pagamentos feitos a 
respeito de chamadas, antes do dia marcado para o pagamento 
das mesmas, ao premio que a directori:t determinar, não e:s:ce
dendo do 5 °/0 ao anno. 

36. A directoria pó ele, a todo o tempo, si julgar conveniente 
(eomta.nto que a opção seja., em p1·imeira instancia, o:rerecida 
sem preferen0ia a toJus CH ttl"mbros) rec •ber de qualquer dos 
membros que queir<llll adiantai-os, todo~ ou qudqner parto dos 
dinheiros devidos por suas r•Jspectivas acçõ s. além das 
quantias na occasiii() chauw<lns, e a quanti:t qne fór paga por 
adiantamento de cham<t·las wmcer:í ju1·os, ao premio •1ue fOr 
mat·eudtl pela tlirodfJl'Í:o, niio ":s:codnndo <LJ :í "/n ao annu. 

37. Todas as chamadas a respeito rh acçõcs serão consi
deradas serem feita< na occasião em quo as rcsuluçõe1 quo as 
autori~arem fo~em passadas pela. dit···ctoria. 

38. Os po~sui•lore.; conjuntos d•J uma acçito r~rüo, tanto 
separaria, como conju,tamrnte, responsavci·; peb pa.gamento 
de· todas as chamadas de tfl.l acção. 

39. A directoria póde. por rclSO!uçi'io subsoqnente, marcar 
um novo prazo e logn, p~1·a pagam·.mlo de utua chamada, :is 
pess:Jas que a. n~o tive ·em p:~go. 

40. Qu·mrlo qualquer chama•h, a re •pai to d<J nc<,:Õe<, ó feita 
de outra fórma, qu l n;1o por di·.;ti·ilmiç:io. Ecr:i rlado a cada 
membt•o respon,avel por seu pagamento, aviso de 21 dia", do 
tempo o do lozar originao>, ou po1· que~l•!ucr re~oluçoo snb
se~uente, indicados par.t o seu pagamento, quer na occasião 
ou a qqaJo1uer tempo depois de feita a ch:mmda. 

41. No caso de não pagam •nto, d •nlro de sete dias depoiq 
do dia rnarc~tdo por tal aviso ou pOl' outra fot•ma, P"ra o pa ~a
mento de qualquer ch::unad 1, sera d:vlo, o·• immediatamente 
ou algum tempo depois, um scguurlo aviso, ao q no estiver 
em falta, e:s:igindo pagàment•J im:nedia•o, e no caso do falta de 
pagamento dentro de sete dias dnpois do rlit.o segun;Jo a,•iso, 
a companhia pórln (sem prejuízo dtH direitos <Jne clla tem do 
confiscar a~ções) processar a•Jnelle qne e tiver em falta, pela 
quantia qno tivnr ele pagar, a <jnal, salvo si fói' de outra. 
fórma deddido pela directo1·ia, YOnce~á juros á razií·> de ;fiO •/o 
ao anno, do dia marcado pelo pr~meil'o aviso ou dJ. distri
buição, para o seu pagamentD. 

42. A directoria p<ide tambem, logo r1ue <Jualrtuor chamada 
não seja J·aga, na época desig-nada pelo aviso original para 
o seu pagamento, depüis de 14 dias rio aviso ao membro em 
falta, carregar juros Hobre tal chamada, a um pr0mio que não 
excederá do 10 "/o ao anno desde o tempo originalmente desi
gnado para o seu pag··tmento ató o pag:1monto aclual, e :·c im
portancia de tal ch •mada, juntamente com o juro como dito 
acima, serão « dinheiros devidos c a pagar-se á companhia », 
segundo al'tigos e ... 
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43. Um memb1·o não poderá votar, nem exercer qualquer 
privilegio como membro emquanto estiver por pagar qualquer 
chamada ou parte de chamada sobre acção por elle devida. 

XI.- CONVEUSÃO DE ACÇÕES EM CAPITAL 

44. A directoria póde, com a sancção da companhia pré
víamente dada· em assem~léa geral, converter qualquor acção 
registr.tda, paga ou creditada como paga, em capital. 

45. Quando qu·iesquer acções tiverem sido convertidas 
em capital, os diversos possuidor JS de tü capital podem desde 
então t' ansfedr seus resvectivos interesses nelle ou qualquer 
parte de hes inte1·e;scs, nunca menos de .f 10 em importancia 
nominal, da mesma maneira, sujeitos aos Iuosmos regula
mentos e áquelles pelos quaes podem ser transferidas quaes
quer acçõas no capital.da companhia, ou mais ou m•mos assim, 
segundo as circumstancia; o admittam. 

46. 0; diversos ,.ossuido1·es de capital terão dil·eito de 
participar dos dividendos e lucros da companhia, segundo a 
impot·tancia de seus respectivos interesses no dito capital; e 
estes interesses, em proporção á sua importancia, conferirão 
aos seus respectivos possuidores os mesmos privilegies e 
vantagen,; para votarem em assembléa da companhia e para 
outros fins, con,o si tive~sem sido conferidos pJr acçõcs de 
igual importancia no capital da companhia. 

XII.- CONFISCO DE ACÇÕES 

47. Qualquer prestação ou chama<la que ficar por pagat· 
dentro de sete dias depois do segunlo avi<o, aqui ja mencio
nado, a directoria póde, depois de um terceiro aviso de sete 
dias, ao membro, declarar a respectiva acç,lo confi cada em 
proveito da companhia. 

48. Quando qualquer pessoa, com direito de rClclamar 
qu:.dquer acção ou c 'pita!, o não se tendo habilitado, de confor
miJade com os pros ·ntes, em registrar-se como seu possuidor, 
deixar de asúrn habilitar-se dentro de 12 mez~s depois de s1r 
para isto requisitado, por aviso da directoria, esta, logo depois 
d f''C·,ir ·ção d 1QllfJlle prazo, pó<le declarar tal acção ou capital 
confiscado a beneficio da companhia. 

4<~. ·' dirf:lctOI'I, vól J, pJI' ajuste com qualquer membro, 
aceitar uma cessão de acções ou de ca 1ital ou cancellar uma 
distr:buição de quaesquer acções pos'luidas por olle, nos termos 
e condições, pecuniarias ou outras, como a directoria julgar 
conveniente. 

50. As acçõ!ls ou capital dr; qua.l'luer rnemhro 'lne dire
cta ou indirect tenente intente, sustente, sotfl·a ou ameace 
qualquer acção, demanda ou outro processo de justiça, contra a 
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companhia ou contra os dircctores ou qualquot• um dolles em 
sua qualidade de directores, podem, não obstante a pendencia 
de tal processo, e qualqu<'l' quo seja o motivo justo ou allegado 
de tal proce-so, ser, pela resolu<:ã l de uma assemblóa geral, 
passada, pela recommendaçno da dit·,•ctoria, ausolntamente con
fiscadas as acções a beneficio da (•.ompanhia: porém ne.;te caso, 
a companhia, dentro de 14 dias depois do confisco, pagará a elle 
o preço Jo mr•rcado das acções 011 do capital na época do seu 
confisco, e tal preço, no caso de divergencia, s:·rá decidido por 
arbitramento. 

51. Quando os dinheiros, a cujo respeito a companhia tenha 
um direito de hypotheca por quaesquet· acções ou capital r~·gis
tradas, em virtudfJ d0 qualquer artigo aqui contido, não forem 
pagos, dentro de 28 dia-: depois do aviso 1 or escripto ter sido 
dado ao membro 'luc estivet· em divida, ou a seus executores 
ou arlministr:ulores. rerJnisitando-lhrs o pagamento da impor
tancia por clle devida ua occasi:1o á comp·rnhi:~. a directoria 
póde, a todo o tempo depois, etnqnanto < s rcfot·iuos dinheiros 
ou qualquet· parte dellcs r·stive1·om : or p·•gar, confiscar as 
referidas acções ou capital e por isto, crelitar o valor do '110!'

cado, na occasião, das acções ou capital confi1:1cadas, contra os 
ditos dinh•;iros e p·tgar· n.o mcmb .. o, a seus executores, admi
nistradores ou represonbntos, qunlt]itel' excesso do dito valor 
além dos refel'idos dinhei1·o·;. O valor do met•cado será, no caso 
de divergrmda, fi:;:ado por arbitramento. 

52. A cessão ou confisco de qualquet· acção ou capital, 
comprchendera a extinc\ão, na <ipo:·a da cossão ou do confisco, 
de todos os interrsses, reclamações o direitos 20bre e contra a 
companhia, rebtiv:tmente a tal 8cçilo ou ca]'ital, c de todo~ os 
dir·oitos inhcr,.nt"s a ella, I'Xcopto súmonto os dil'eitos que pelos 
prescntr s forem exprcssamen te sal vos. 

53. O confisco de uma acçi'io seró. sujeito e sem prejuízo, a 
todas as rl'clamaçõnR o r"qnisiçÕC'l da companhi:• por chamadas 
em atrazo sobre ellas si houver ,.n, o a jurm pelos atmzos, e 
no caso de quaes•'[U<'l' ncções on capital, sr)t'Cm suj:•it·ts e sem 
preju.izo, a todas as outras reclamn.ções c exigencias da com
panhm contra o possLlidor da acçito ou do c<~pit rl ou dos supra
ditos direitos <JUando ella foi confiscar h!, e ao direito da compa
nhia em processar a respeito della ; pol'ém a companhia não 
processara som que, no tempo e da maneim pm· que a dit·ectoria 
julg-ar razoavel, flrimeil'o verifiqu·• o valor do mr•rcado da acção 
ou do c~pital, quer· por venda ou ~rbitl'amento, como já se acha 
aqui ronticlo. e si o dito valor do merc~do fúr menor que a. 
importa_ncia de !lU{]. recbmação só processará então pelo saldo 
que est.tver por pagar. 

54. O confisco do qualquer acçãn ou c·1pital, a qualquer tnmpo 
dentro de '2 mezes depois d11 ter sido declaJ·ado, si a referida 
acção ou capital não tive!' sido pass:ulo a outra pessoa, poderá 
a dircctoria, si o quizer, tornai-o a <'ntregar ao transgressor, 
pagando elle, seus executores, administradores ou r•·prnsen-
1;antes todas as quantias que dever á companhia e todas as 
4iespezas causadas pela falta do pagamento, assim como uma. 
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multa que {t directoria pareça razoavel ; porém flsta entrega 
não poderá set· reclamada como materia de direito. 

55. O confisco de uma acção ou capital, ox:<~epto no caso de 
uma acção em que haja falta de pagamr~nto ele prestação, não 
pt•ej udicará o direito sobre qualquer dividendo ou dividendo 
por conta, que j1i tenha sido declar·ado. No caso de tal falb de 
pagamento, o confisco comprehenclerà todos os dividendos por 
pagar, dividendo por conta o juros vencidos o a vencerem-se 
!!Obre elles. 

5G. As vendaR o outras disposições de acções ou capital re
nunciados ou confiscados, poderão ser feitas pela directoria, nas 
épocas e condições que olla julgar convenientrJ. 

57. Um certificado por escripto, sob o sello social, assignado 
por um clirector o rubricado pelo sr•ct·etario, que quaesquer 
acções ou capital tenham sido devidamente renunciadas ou 
confiscr)(las, do <'onfor·mi<Ltd<J co:u os presortte'l, c declarando o 
tempo em qtw tovt' lo~at• a renuncia ou o. confisco, s"t•á nma 
prova concludentrJ dos factos nelle C<JrLificados em favor de Loda 
a pessoa que depois se apresentar• como pos-;uidot· da supra
dit.t acção ou capital; e sr1 fura um lançamento do referido 
certificado no livro de procos~os da directoria. 

58. Acções ou c:tpital ronnnci:1da'< ou confi~cadas a bene~ 
ficio da companhia, podem, :í. discrição da directoria, sm· ven
didas ou dispostas por ella, ou ::tbsolut:unento extincta~. como 
lhe pareça mais vantajoso pam a companhia, o até aerom ven~ 
didas ou dispostas, serão regiRtrnd:ls no no:no da companhia ou 
de pessoa por ella nomeada, que as guat•dat-á; e eom os divi
dendos e juros dellas format•iio parte do activo da companhia. 

XIII.- l\IE~IBROS REGISTRADOS E REGISTI\OS 

50. Os registros do membros s0rão escripturados polo aect·e
tnrio sob a inspecçiio da dirr'ctoria. 

60. Todo o membro design1d, a todo o tempo, ao secretario 
um endereço no Reino Unido, 'lue será registr;tdo corno seu 
logar de t•e-;idencia e flste logar as•im t•egistrado, para os fins 
dos O'<tatutos e dos presente'> será considerado coruo seu Jogar 
de t'<'Sidoncia. Si qualquet• membr·o deixat· d() indicar tallogar 
no Reino Unido, ficará ROm o direito de recebe!' aviso para 
qualquer assembloa geral ou outros actos da companhia, ou 
das conta~ o balanç), relatorios dos contadores e outros; e 
taes assembiéas ou outros :Jctos não serão julgados nullos pela 
razão de não tor o membro rJcobiclo o supra referido aviso. 

61. O secretario consentirá, entre iO hora' e meio-dia ou 
em qualrtuer outro tempo que a d[rectoria marcar, na in
specção do registro de membros ou outro registro, segundo 
fór disposto por estes estatutos, devendo, porém, tal membro 
ou outm pessoa, a-nte~ de inspeccionar tal registro, as<ignar o 
sou nome em um livro quG haverá para este fim, e consentirá, 
antes de uma assembléa geral, a qualquer membro que ore-
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queira, na inspecç~o dos livros. dJ co~ tas da co~panhia, !lo 
tempo e sos as restr1eções que a d1rector1a deternunar; porem 
não consentira, sem expressa autorização da dire•·toria, em 
qualquer outra inspecção do archivo, livros ou papeis. 

XIV.- DIRECTORES 

62. O numero de directores não será (sujeito a alteração 
por assembláa geral) menor de tres, nem maior de sete. Em 
addição a este numero, o Visconde de BarJac,na será director 
da companhia, e tal n<,meação é vitalícia. 

63. A capacidade para d.ractor será <ie ser elle possuidor 
registrado de nunca menos de 30 acções de .t 10 cada um.•, da 
companhia, as quaes poJem ser acções originalmente emittidas 
como totalmente pagas ou de outra fó~ma, ficandJ ont ·ndido 
que isto não é applicavel aos subscriptores do mem Jran
dum da associaç~o. funcdonando c:nno Jirectores, segundo o 
art. So, e que nenhum director se,·a obrigado a tomar acções 
para qualificat··se, sem que seja feita pela directoria uma 
distribuição do capital de acçõcs ou qualquer parte delle, sobre 
o capit~l emittido por clla ou olferecido por ella, IJOr subsct·i
pção. Fica dis Oito que gualquer pessoa que possuir fundo 
equivalente em valor nommal a 31) acções de .t 10 cada uma 
estará habilitada pm• ser eleita director. O refer do Visconde 
de Barbacena tnrá o absoluto dit·eito d~ nomear, a todo o tempo, 
um dos directores, quando o numero d stes fór menor de cinco, 
e de nomear dous quando o numero Ídr maiOr de ctnco ; com
tanto que os as~im nomead >s ~eja.u pesso •S dfl cat·acter serio e 
respeita.vel e possuam a qualificação por acções exigida pelos 
presentes, e ficando entendido tambem que o referido Vise nde 
de Barbacena e os directores por elle no.neados pr>det•Jo ser, 
todavia, removidos. e cessará o privile. io d<> Visconde de Bar
blcena de nomear directores quando o tribunal ou juizo jul
gar conveniente dar or.!em para isto. 

64. o~ directores só ser.lo responsave·s pelos actos que elles 
por si ou conjuntamente tenham praticado. 

65. Qualquer acção distrihuida, credit •da como inteiramente 
paga por dinheiro d'~ compra ou por outra für·•·a, póde consti
tuir a qualificação por acção de um director, e o membro sendo ou 
tendo sido vende lorde bens a companhia, contratos o•t di r li tos, 
não sera por isto desctual;fic •do de funccionar como director. 

66. Todo o director, excepto a respeito dos primlliros dire
ctore~, e cs membros recommendados pela directoria, para a 
eleição, ou nomeado3 pnla directoria para occnpa,·em alguma 
vaga o~casion·d, deverão ter possuído a qualificação pelo prazo 
de seis meze3, pelo menos. 

67. Na assernbléa ordinaria do anno àe 1884 e na de cada 
anno subs~quente, um terço dos directores ou o proximo nu
mero mais baho se retirará do cargo ; e a ass mblea póde re
elegel-os, si tiverem a c:~paci<laJe precisa, ou eleger membros 
qualificados para snpprirem o logar d"lles. 
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68. O turno para a retirada dos primeiros directores será 
determinado por· accôrdo entre elles, em uma sessão que terá. 
logar antes do fim do mez de Dezembro de 1883, ou, na falta 
de accôrdo, os directores que se têm de retirar serão escolhidos 
por sorte. 

69. Quando se suscitA qualquer questão sobre a vez de reti
rada de qualquer dírector, será a questão decidida pela di
rectoria. 

70. Os directores quo so retirarem, si qualificados, poderão 
ser reeleitos. 

71. Um membro, não sendo um director que se retira, a me
nos que não s ja recomm·mlado p ·la dir·ectoria para a eleição, 
não será. qu ,li ficado para ser eleito director, sem que dê ao 
secretario, ou deixe no escr·i,Jtorio, nunca menos de 14 dias 
nem mais de dous mozes antes do dia da eleição, aviso por 
escrrpto absignado por· ell•, de que pretende apresentar-se 
para a eleição ou de sou des'jo de s~r eleito .firector. 

72. Quando a assembléa ordinaria, em qualquer anno, deb:ar 
de eleger um director para o Jogar do director que se retira, 
este ultimo será considerado ter sido re leito. 

73. O director que perler a sua capacidad!l, que abrir fal
lencia, suspender os seus pag&mentos, compuzer-se com os 
seus crr1 .or·es, ou que fór jul !ado aliena !o, ou, excepto quanto 
ao Visconde de Barbacec.á (salvo si a diL•ectoria resolver de 
outra fórma) deixar de comparecer ás sessõe~ da directoria por 
sois mezes successivos, deixarà o cargo. 

74. Qu:llquer director, quer individualmente, quer como 
membro de uma socieda.!e, companhia ou corporação, póde, 
não obstante qualquer artigo .!e lei ou de equidade em con
trario, vend !r bens à companhia. ou ser interessado em qual
quer operação,. empr·'Za ou negocio emprehen lido ou auxiliado 
pela companhia ou naqu lle em que ella seja interessada, 
comtanto que seja revelàda á directoria a natur·"za e a ex
tensão de tal interess'~, ou póle ser um dos solicitadores ou 
engenheiros da companhia, e ser nomeado rara qualquer 
cargo sob as ordens da directoria, com ou sem remuneração. 

75. Nenhum director perderá a •ua capacidade de gerir 
como director, pela razão de ser elle assim intflressado, em
pregado ou nomea !o, porém não poderá votar sobre assumptos 
relativos a operações, emprezas ou negocios em que r•lle 
seja interessado, quer·· indivi !ualmente, quer como membro 
de uma sociedade, ou como director ou empregado de qualquer 
companhia ou corporação. 

76. Todus os actos praticados por qualquer sessão da junta 
dos directores ou qualquer commissào de directores, ou por 
qualquer director ou seus a 'entes, não obstante se venha mais 
tar le a dflscobrir que h ou r e algum erro na nomeação de taes 
directores on p~ssoas, que elles, ou qualtuer dr•lles, não tenha 
a capacidade precisa, serão tão válidos como si tal pes~oa 
tivesse sido devidamente nomeada e tive8se a capacidade para 
directo• ou agent·1. E pessoa nenhuma ou director incorrerá 
em qualquer responsabilidade de pagar chamadas sobre ac\ões 
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a respeito de sua qualificação, ou a outro respeito, pela razão 
de ser elle ou Je ter exercido os poderes ou a autorida1e de um 
director o~ praticado qua~squer actos como di_rector antes de 
ter a devLla capacidade, si mais tardo elle t1 ver essa capa
cidade. 

77. Qualquer director pôde a todo o tempo, por um escripto 
por elle a-;signado, d~positat.lo no escriptorio, nomear qualquer 
outro director para repre,;;ental-o e votar por clle em qualquer 
reunião da dircctoria, e a to:lo o tempo revogar c renovar a 
nomeação. 

78. Um <lirector pô.le, a to,lo o tempo, dar aviso á directoria, 
por escripto, de sua vontado de re'lignar, e aceitando a dire
ctoria a sua renuncia, mas não antes, ficará vago o seu cargo. 

79. Qualquer vaga casu9.1, no cargo de director, pôde ser 
preenchida pela dir:~ctoria (ou si a vaga ~1ue for dada fôr de um 
llirector nomeado pelo Visconde de Barbacr:ma, então será a 
nomeação feita pelo refe,·ido Viscon !e de Barbacena), no
meando nm membro qualificalo qne a toJos os respeitos oc
cupará o logn.r <lo seu prcdeces'lor. Os directores que continuam 
polem funccionar, não obstante quaesqttcr vagas que se dem 
na directoria. 

80. A remuneração da ilircctoria será de uma quantia igual a 
:E 5 oio dos productos líquidos da companhia em cad:1 anno, 
como se acha determinado nestes artigos, e á remuneração ad
diciona.l (si houver) que fôr re~olvida por uma assembléa 
geral ; e tal remuneração s~rá dividida entre os directores, 
como possa a directoria determinar. 

XV.- SESSÕES E COMMISS~ES 

81. Quando os directorcs julgarem conveniente podem 
convocar sessões. As se~sões da directoria terão logar em 
Londres ou em qualquer outro logar que adiroctoria, a todo 
o tempo, de'>ignar. 

82. Qualquer um dos directores pôde, a qualquer tempo, con
vocar uma sessão extraordinaria. dan,io aviso com dous dias 
de antecedencia aos outro> directores. 

83. O quorum para a sessão será de tres directores presentes 
em pessoa, sujeito, comtudo, á alteração, que a directoria, a 
todo .o tempo, fizer. 

84. A directoria elege rã, a todo o tempo, um presid8nte, e 
si julgar conveniente, um deputado-J:residente, por um anno 
ou por um período menor. No caso de ausencia na se:Bão de 
um presidente, ou do deputado-pr6sident '• a directoria no
meará um sub-;tituto provisorio para presidente. 

85. O procrJsso das sessões será regulado pelo que fôr 
determinado pelas ordens do dia da directoria e outros assumptos 
que os directores p1·esentes julgarem convenientes. 
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86. Toda a questão de que se tratar em uma sessão da 
directoria será. decidida por uma maioria dos votos dos dire• 
ctor~s presentes pessoalmente ou por procuração, tendo cada 
director um voto. 

87. No caso de igualdade de votos em uma sessão, o presi
dente nelll funccionando terá. urn sogundo voto para desempate. 

88. Os dirBctor"s em sessão podem nomear e dissolver as 
commissões, d'entre o seu proprio numero, que ellcs acharem 
conveniente, e determinar o quontm, os dnvores e o proce
dimento das mesmas cormuissões. 

89. Toda a commissão far:i lançamentos dos seus actos e 
do comparecimento dos dil'ectores ás suas reuniões, e os rela
tará a todo o tempo á direcloria. 

9u. O secretario lavrará, em um livro apropriado para o• 
caso, actas do que se tt·at •r em cada sess:io tla diroctoria e do 
comparecimento dos dircctores :i mesma sessão ; estas actal!i 
serão lavradas na mesma sessão on depois, com toda a brevi
dade conveniente. c assignadas pelo prc,;iiente d.~ reunião, 
á qual e lias se referem ou daquella em que fo~em lidas. 

91. Taes actas, quando lanadas e assignadas, não h:tvendo 
prova de erro nellas, sol'ão consideradas crJmo um ,·ogistro 
correcto o um acto original. 

92. A sess'io póde ser- arli:uh, Iiara o tempo no logar, qucY 
aprouver aos directorcs determinar. 

XVI.- PODERES E DEVERE'! DA IJ!RECTORIA 

93. A directoria celebrará os contratos e e>cripturas que 
forem necessarios para a formação e negocias da companhia, 
affixando nelles o scllo social destét. 

9-t. A directoria, sujeita :i inspocção das assembleas gerae!l' 
(porém não de fórma a annullar qualquer acto praticado 
pela directoria antes da resolução de uma assembléa geral), ge
rira e administrará todos os negocias e actos da companhia. 
exercerá todos os poderes, aut01·izações e discrições da com
panhia, procurará obter todas as concessões, outol'gas, actos e 
autoriz:tções legislativas do qualquer governo ou autoridade e 
fará todos os outros actos e causas que ella julgar convenientes 
para executnr os negocias da companhia no R~ino Unido e 
qualquer outra pat•tc, sómente e:s:eeptuando aquelles segundo 
os estatutos e os presentes expressamente determinarem ser 
exercidos por assembléas geraes. 

95. A directoria, sujeita ás condições aqui contidas, no
meará o secretat•io, os ban'luei ros, solicitadores c outros 
empregados, sob os termos e condições que ella julgar conve
niente, e póde a todo o tempo dispensai-os ou demittil-os 
(tempot'ariamente ou de outra fórma), nomear outros em seus 
logares e tambem fixar as garantias (si houverem) que develll' 
ser tomadas para o fiel desempenho de seus deveres, que a. 
directoria julgar conveniente. 
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96. A assembléa geral póde nomear e dissolver juntas locaes 
ou commissÕ''B, em qualquer paiz ou logar, consistindo das 
l?essoas, quer directores, membros ou não, que a directoria 
JUlg-ar convenif'nte. 

9-7. A assembléa geral póde marcar e regular o quorum, de
veres, obrigações e remuneração de qualquer junta local ou 
commissào, constituída ou nomeada em virtude do artigo prece
dente, e taes juntas locaes ou commissões serão, a todos os res
peitos, sujeitas á. inspecção da directoria. 

~8. A directoria póde, a todo o tempo, nomear qualqGer 
pessoa ou pessoas, como agent l ou representante da com
panhia, em qualquer paiz ou logar, e tcdos os empregados 
necessarios para tratarem dos ne:;ocios della, nos termos e com 
as remunerações qufl a directoria julgar conveni,.nte e a todo 
o tempo dernittir tal ou taes pesso1s e nomeJr outras em seus 
Jogares. 

99. A directoria póde. a todo o tempo, deleg·ar ás juntas lo
caes, commissões, agentes ott representantes, ou empregados, 
todos ou quaesquer dos poderos e autorizações da directoria. 

100. A directoria póde verificar, concordar e pagar todas as 
despezas de formar e crear a companhia, inclusive annun
cios, corretagens e outros pagamentos ás despezas de emissão, 
collocação ou garantia de subsct•ipçãJ de todas ou de quaesquer 
das acções, debentw·es, ou capit•l de d1 benture da companhia, 
quer nas primeiras, quet• nas emissões subsequentes, que lhe 
pareçam convir, e fazer contt·atos 1 ara este fim. 

101. A directoria pód.1 exercer os poderes de accôrdo com a 
lei dos sello~ de comp1nhia, de 1864, dos quaes polares ella 
está. por estes expressamente autorizada a usar. 

102. O secretario affixara o sello com a autoriz rção de uma 
directoria, e na presença de um director, pelo menos, em todos 
os in trumentos que precisem ser sellados e que deverão ser 
assignados por tal director e rubricados pelo secretat·io. Qaal
quet· sello empregado, além do depo•ito pela lei de 1R64 sobre 
sellos de companhh, s 1rá affixado pela autorização e na pre
sença de tal ou de t·•es pe,snas qu'l a dirPctoria possa d>ter
minar, e os instrumentos com elle sellados serão assignados 
pela pessoa que a dir.·ctoria determinar. 

10::1. Todas as letras de cambio e notas promissorias serão 
aceitas, saccadas e endossadas pela e em logar da companhia, 
por do"s dir ·ctores e rubricadas pelo dircctor-ger nte ou o 
secretario, ou serão saccadas, :\ceitas ou endossadas pela ou 
em logar da companhia, por duas ou mais pessoas qur1 funccio
nem por procuração especi·•l ou autorização outorgada sob o 
sello da companhia, em vit·tude d 1 uma resolução da directoria. 

104. A directoria póde exercer os poderes de contrahir em
prestimo pn·a a companhia, sujeita á disposição aqui já con
tida no art. t4. 

105. Toda a cont'l da directoria, quando examinada e appro
vada por uma assembléa geral, será concludente, excepto si 
nella fôr encontrado qualquer erro, dentro em tres mezes imme
diatamente após á sua approvação. 
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f06. Os erros descobertos dentro deste prazo ~erão imme
diatamente corrigidos, e tal conta, no fim do prazo, será con
cludente. 

i07. A directoria póde, em qualquer caso quo ella deva 
fazet• qualquer pagamento de quantia de dinheiro, por qual
quer conta que seja, pa-sar, á companhia, corporação, autori
dade, sociedade ou pessoa. com direito á dita conta, por meio 
de convenção ou de ajuste com tal companhia, corporação, au
toridade, sociedade ou pessoa, acçõea da companhia, credi
tadas como total ou parcialm·mte pa·ra~, em logar de fazer 
aquelle p •gamento em uinheir , 1 óde omittir e registrar taes 
acçõe; conformemenle, o distribuir acç .es da companhia cr·e
dita.las como parcialmente ou completamente pa:sas, para 
satisfazer ou red rzir qua 'Bjuer reclamaçõr's ou rosponsahili
flade$ della, ou d!'l qu:tlquer companhia, corporação, autori
dade, soci .. dade, ou pessoa cujas obt•ig~ções e responsabili
dades foram ou poss.nn ser toma las pela companhia ; e o di
nheir·o crelihd0 como pag-o sobre t:les acções respectivamente, 
deve sr~r tomado em vez d ', o considerado ser utn paga
mento em dinhniro da importan~ia Jas m~smas aéções. 

f08. Com a sancção d 1 uma ass('m':,léa ext-aordinaria, 
a directoria pólo empregar qualquer part' dos dinheiros da 
companhia na compra ou acquisição de negocios, empregos ou 
activo de qu.dquer outn com,.anhia ou corporação ou de qual
quer ~oocie !a de, firma ou pessoa, ou de q ualquor pai' te !elles 
e pó le celebrar, f1zor o executar peln. companhia qualquer 
contrato, Pscriptura ou ajusto em relação aos mesmos. 

f09. Nenhuma compra, ven:l', ou convPnção, para as 
quaes tenha sido dado o c1nsentiruento .la companhia em assem
bléa geral, serão obstada<> ou contestadas. sob os motivos .e que 
as mesmas não estão compl'ehendidas ou são oppostas aos 
objectos e fios da companhia ou aos pod ;l'es dolla em as
sembléa ge!'al, ou pol' qualque!' outro motivo. 

XVII.- DIRECTOR-GERENTE E AGENTES 

UO. A dil'ectoria póde (sijnlgal' conveniente) nomeai' um 
ou mais dos dil'ectores da occasião, para dh·ector ou directo!'es
gerentes ou pa ·a qualqu•·l' out!'o empl'egado da companhia, 
que!' por um prazo det ·!'minado ou sem limite em que ello ou 
elles deverão occupar, o póde a todo o tempo, {!m uma assembléa 
especial da di!'ectoria, convocada para este fim, de pedir ou de
mittil' qualquel' clirector-gerente de seu cargo e nomeai' outro 
em seu Ioga:•, comtanto que o diredo!'-g- rente, a quem se 
propõe demittit•, não votará, nem se!'á contado como presente 
em hl as,embléa especial. 

11 i. Um dil'ector-gerente, durante o tempo que occupar o 
cal'go, não será sujeito~. retirar-se pela v•>taçiio (votati~on) e 
não será comprehendido, para dete!'mina!' a votação da reti
rada ; po!'ém estará sujeito ás mesmas disposições, quanto á 
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resignação e demissão, que os outros directores da compa
nhia; e si, p')r fJUalquer razão, deixar rle occupar o cargo de 
director, ipso facto e immediatamente deixará de ser director
gerente. 

H2. No caso de vaga de director-gerente, a diroctoria póde 
preencher o cargo, nomeando outro dos dit·ectores, da occa
sião, ou supprimil-o, como julgue conveniente. 

H3. A remuneração de um director-gerente ser:i a todr) o 
tempo marcada pela dii·ectoria, e poderá ser por sal.\rio, com
missão, participação nos lucro;, ou por qual1uer um ou por 
todos estes meios, l]_ue serão em addição e independentes de 
sua remuneração de dircctor, " das despezas feitas, e serão 
consid )radas como despezas de custeio da companhia. 

l:l4. A diroctoria póde, a todo o tempo, conferir a um dire
ctor-g,•r.mte da occasião, os poderes que elb deve exercer, 
como aqui mrncionados, segundo julzue conveniente, e con
ferir est·•s poderes pelo tempo, a serem I!Xerci:!ln para taes 
fins, nos termos e condições e com as restricções, que ella 
julgar conveniente : e póde conf )rit· taes pod,res, ou coUateral
ment·) com todos ou qualquer dos podcr,•s da directoria, a este 
respeito, ou em substitui~ão a ell"s, e a todo o tempo revogar, 
retirar, alterar ou mudar todos ou quaesqu"r destes poJeres. 

:115. Um director-gcrente não teri uom exercerá poderes 
maiores ou rn3.is amplos que os que forem dispostos polos pre
sentes artigos, e puderem ser exercidos pela diroctoria, e estará 
sujeito, no exercicio de taos poderes, às mesmas condições e 
restricções a que estaria a dit·ectoria em identicas circumstan
cias. 

XVIII.- CONTADOllES (audi ores) 

f 16. A ass~mbléa ordinaria. nomeará um on mais contadores, 
não sendo de necessi(I:.de qne se;am membros, em C[l.da anno 
para o anno seguinte, e ató á primeira as,cmblóa ordinaria a 
dircctoria nOnl')ará os contadores. 

f 17. A remuneração dos contadores será fixada pela asscm
bléa , o examinarão as contas da companhia, conforme os 
estatutos o os presentes. 

118. Vintfl e um dias, pelo menos, antes do dia marcado 
para a assembléa ordinada, a directoria entregará aos con
tadores a> contas e balanço annuaes, que devem ser apresen
tadas á assembléa, e os ~ontadoros recebet•ão o nxaminarão as 
mesm-ts e pessoalmPnte e:rarninarão as garantias c!~ companhia. 

119. Dentro de dez dias d'Jpois de t'lrem os contadores rece
bido as contas e balanço, ou os confirmarão, ou, si não as 
julgarem dignas disso, farãél menção espechl; o entregarão á 
directoria suas c·1nt •s e bahnço, com um relatorio que decla
rará o resultado de seu exame s0bre a'< garantiRs. 

f20. Sete dias antes de cada a'isembléa ordinaria, a directoria 
mandará:\ residencia registrada de cad 1 mem~)['O, pelo Correio 
ou por outra via, uma cópia impressa dts contas e balanço 
examinados e o relator i o dos contadoras. 
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121. Em cada assembléa ordinaria, o relatorio dos conta
dores será lido á assembléa com o relatorio da directoria. 

122. Nenhuma evaluação do fundo de reserva, ou de qual
quer outro emprego de dinh!liro, ser~ disposta pela directoria 
ate que tal evaluação tenha stdo exammada pelo> contadores e 
declarada por elles achar-se exactll. 

123. Depois da nomeação do primeiro contador, nenhuma 
outra pessoa, a não set• um contador que se r.~ tire, sC!·a elegível 
contador, SP.m dar aviso, por escripto, ao secretario, nem 
menos de quatorze dias, nem. ~!~ais de dous mezes ante_s ~o dia 
para a eletção, estan:lo habthtado a votar em tal eletçao, de 
.sua intenç.ão de se propor como tal pnssoa, para ser eleito. 

XIX.- DIRECTORES, REPRESENTANTES E E~!PREGADOS 

124. Quando a dircctoria julgar conveniente, haverão tantos 
representantes para quaesqucr dos fins da companlüa, quantos 
-ella determinar, e serão nomeados e dispens tdos pela dire
ctoria, e [te!'iio a remuneraçrro, os poderes e indemnizações, 
cumprirão taes deveres c serào suj:Jitos aos regulamentos que 
a directoria determinar. 

125. Os directol'es representantes (trustecs), contadores, 
secrlltarios e outl'os empregados serão indemnizados pela com
panhia de todos os prejuízos e despP.zas soffridos por elles, no 
cumprimento de seus respectivos devot•es, excepto os que pu
derem provir por su t propria culpa ou b·mda:le. 

126. A directoria pôde pagar qualquer commissão local, 
directores, gerentes, ag<>ntes, solicitadores ou empregados da 
companhia, por meio de porcentag,~m ou outra cornmissão, ou 
-c:llculado no todo ou em qualque~ parto do producto liquido da 
companhia ou por transacções especiaos. 

127. Nenhum director, representante ou empregado, s~rá 
responsavel por outro dir::ctor, representante ou empregado, 
por qualquer recebimento ou outt·o term•> em conformidade 
()U por qualquer prejuízo ou despeza que sobrevenha á com
panhia ou a qualquet• outra pessoa proveniente de termos 
ou processos da companhia, salvo si tal pr.',juizo ou despeza 
sobrevier, por acto seu voluntario ou por sua culpa. 

128. As contas de qualquer representante ou empregado 
podem ser reguladas e approvadas ou não, totalmente ou 
em parte pela directoria. 

129. Um representante ou outro empregado que abrir 
fallencia ou que publicamente compuzer-'e com os seus 
credores, perderá por isto o direito de funccionar como tal, e 
deixará então de ser empregado. 

130. Fica entendido que, até que nas act::~s da directoria 
seja feito lançamento da incapacidade do em.pr~g.arlo actos . 
deste, em suas funcções, serão tão efficazes, mõ -'ii :if _ 
tivesse praticado como tendo capacidade_.; , ',r· T 11 I:~ '14 f? lf. · . _ , 

/ 't ~, ,. ~ 

'{> 
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XX.- ASSEMBLÉAS GERAES 

i3i. Terú. logar em Londres uma assembléa geral extraor
dinaria e no logar que a directoria possa determinar, dentro de 
quatro mezes depois do reg-litro do memorandum de associação 
e estatutos da companhia. 

132. Haverá um:\ assemblóa ordinaria annualmente, no 
logar, hora e dia de cada anno que a dircctoria possa marcar. 

i33. A directoria póde, a todo o tempo, de seu proprio 
accôrdo, convocar uma assemblét extraordinaria e será convo
cada. pela directoria, quanJo qualquer numero de m9rubros, 
não menor de cinco, possuindo no conjunto não menos de 
uma quinta parte do capital, apresentar au secretario ou deixar 
no escriptori.J da directoria tim requerimento assignado por 
elles, declarando completam•mte o fim da a-sembléa. 

134. Quando a directoria deixar, dentro de 14 dias d~pois 
da entrega do requerimento acima, de convocar uma assem
b!éa, de eonformid<ide com o dito I'equerimento, os requerentes 
podflm convocar a assembltía. 

:1.35. Toda a assembléa geral extraorJinaria terá logar onde 
a directoria designar. 

136. Tres membros pessoalmente presentes formarão quo
rum p 1ra uma assembléa geral, para a escolha dfl um presi
dente par t ella. para a declaração de um dividendo recom
mend 1do pela dil·ectoria c para o adiamento da assemblóa. 

137. Para todos os outros fins, o qu,,rum para qualquer 
assembléa geral será de cinco membros pessoalmente presen
tes, salvo quando o numero total de membros não exceda de 
10, em cujo c 1so tres membros, pessoalmente presentes, for
marã J quorum para todos os fins. 

138. Nenhum ne,;-orio 'erá tratado em qualquer ass~mbléa 
geral, sem qu'l no com-·ço de se tratar t .1 negocio, esteja pre
sente o necessario quorum, e não havBrá declaração de divi
dendo recomm'lnda:lo pela directoria, sem que tenh tm decor
rido 15 minutos, pelo m ·nos, da hora marcada para a assem
blea. 

139. Si d'ntro de uma hora, depois da hora marcada para a 
assembléa, quer original, quer adiada, não houver quorum 
para se tratar de qualquer negocio, a assembléa se dis~olverá. 

140. O president1, com o consentimento da assembléa, póde 
adiar qualquer assembléa geral, d~ tempo para t'lmpo A de 
logar para Jogar, e em uma as~embléa geral adiada r•ão se tra
tará tle outros neg cios que os que ficaram por terminar na 
ass,mbléa gerll em que teve logar o adiamento e em que 
nella d wiam ser decididos. 

141. Nenhuma pessoa, como portador de uma garantia de 
acção, terá direito de assistir, votar ou ex•Jrcer quaesqu'lr di
reitos de membro em qualquer assembléa garal da compa
nhia , nem de convocar, ou assignar qualquer reqaisição 
para convocar assembléa geral, sem que, tres dias, pelo rol
nos antes do dia marcado para a assembléa, no primeiro caso, 
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ou sem que a requisição seja deixada no escriptorio, nos outros 
casos, sem ter depositado a dit:t garantia de acção no escripto
rio ou em qualquer outro Jogar que a directoria, a todo o tem
po, marcar, juntamente com uma declaração por escripto, de 
seu nome e residencia, devendo a dita garantia de acção ficar 
depositada até d ·pois de ter havido a asgembléa geral. Os no
mes d' mais de um t pessoa, como possuidores conjuntes de ga
rantia de acção, não snrão recebidos. 

142. A' pessoa que assim depositar uma garantia de acção 
dar-se-ha um cet·tifi·~ad.> contendo o seu nome, a sua residencia 
e o numero de ~cções ou a importmcia incluída na garantia de 
acção por ella depo~itada, o qual certificado lhe dará direito de 
comparecer, e votar na assembléa geral, da mesma maneira 
como si elle fosse membro a respeito das acções especificadas 
no dito certificado. Na reentrega desse certificado, a garantia 
de acção pela qual elle tenha sido passado, lhe será de
volvida. 

143. A directoria, para convocar qualquer assembléa ge
ral , e os membros, 1 ara convocarem qualquer assembléa 
extraordinaria, darão, sete dias, pelo menos, antes e nunca 
mais de 14 dias antes, aviso da assembléa, aos membros, como 
aqui abaixo menrionado, porém a falta de recebimento de 
qualquer aviso, quer em razão de não ter o membro logar ou 
residencia reg;strada ou por outra causa, não annullará as re
soluções das assemblé<Js geraes. 

144. Quanifo qualquer assembléa geral fõr adiada para 
além de sete dias, a directori t dará aviso quatro dias pelo me
nos antes da assembléa adiada. 

145. O aviso convocando uma assembléa geral será con
tado, excluindo.se o dia em que fôr dado, mas incluindo-se o 
dia da assembléa. 

146. Nenhum negocio set•:í tratado em assembléa extraor
dinaria srmão o quo estiver decLtrado no aviso qufl a convo
cou. I':m todo o c 1so, que pelos pt·esentes, se deva dar aviso 
de qualquer nezocio a tratar-se em as embléa geral, a circular 
e o annuncio, si houver, especificarão o negocio. 

XXI.- PODERES DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

147. A companhia pôde, com a sancção de uma assembléa 
extraordinaria e sojeita a quaesquer condiçõei por ella im
postas a todo o t 'iupo, exercer os poderes que foJ"em conferidos 
pelos estatutos sobre companhias li111itadas por acções. 

148. Qualquer assnmbléa geral, quando fõr feito aviso para 
tal fim, póde, ror uma resolução pa;sada por tres quartas 
partei dos YOtos da:los pessoalmente ou por J•rocuraç:1o, de
mittir qual.1uer director, ou contado!', por m(t condncta, ne
gligencia ou incapacidade. e pórle, por uma simples m 1ioria, 
supprir qualquer vaga no cargo do director ou de contador. 
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149. Qu:-~lqnor assemuléa orJinaria, sem aviso para o caso, 
pó:lo eleger diz·ectorcs o cont~d.oros, e receu'~r. e total ou par
cialmente rcjoitar ou a !optar e coufirm 1r as contas, balanços 
e relatorios respectivos .~a diroctoria e ,Jos contailoros, e póde, 
sujeit:t ás disposições dos presentes, decidir, ú recommendação 
d.a <lirectoria, Robro qual,luor <lividr~n lo. . 

150. A companhia pódo, em assomblea geral, a todo o tempo, 
pot· meio de resolução espiJcial, alt'lr:\t" e fazer novas disposi
ções em logar :lo <JU>Ü<JU<ll" ,[os regubmontos rla companhia ou 
elll a lc\ição a oll~'s, quet• contit! s ou não nestes estatntos. 

151. A autoriza,:ão <l.IS ass ,m!Jlcias goraes, a to lo o te"'PO, 
por espoci:~l resoluç:io, para altor·at· e fazer novas disposições 
em Jogar rlos regulamentos da compauhi:~. ou em ·Hldiç:Io a 
ell •s, estend,:-se até autor·izar <fll:J.l<JUOr altemção (JUO soja dos 
presentes, sómento oxccptuando os rogul:uncntos (h\~ compa
nhia, que os <'sl<ltutos ui(o permittom a esta de alterar, os 
quaes regulamentos de excopção serão, do confo1·midado, con
siderados os unic,Js rcg-ul:Hncntos fundamentaes e inaltoraveis 
da comp:J.nhia. 

XXII.- PROCEDD!E:'iTOS N.\S .\SSE:IIllLÉAS GJ>:R.\ES 

152. N:t assembléa geral o pre,it!ento dos rlirectore'l, em 
sua ausencia o pt·csi<lr>nto <lrput:vlo, si hot1vcr, na ansrmcia 
deste, um dircctor deito pelos dit·octoros pro,C!ltes, ou na 
ausencia de todos os diroctoros. nm 1uembro eleito pelos mem
br:>s presentes occul'at•a <t crcdciL·a. 

153. Em tod::t a asserniJI,·,n. ordinaria, em quo <]uaesqucr di
reatores tenham de deixar o cargo, elles o occuparãv ató á 
diss lução da assemblcia, em que se relit·arão. 

154. O pt•imr•iro assumpto, em tod:t n assemblóa !fO:·al, de
pois de occup~t la a cadoira p<:lo proflidonte, será a loitul'a da 
acta d:t ultirn:t asgombléa; e si a acta não 0stÍ\'Cr :ts.~ignada, 
segundo os c'tat•lt·•s on estes pr<l''Cntes, s ·nrlo elbjnl·~arla ou 
feita exacta, ser:i assignacb pelo p:·c;:;icbutc da a-:s<·mbló:~. em 
que for lida. 

155. ToJJ. a questão que tivet· f]o ser docirlida pot• ass<lmbléa. 
geral, salvo q uan<lo sej>t rewJil'ido sem •li vet".!jcncia., q uanclo fõr 
sobre ella cxig-i<h V'>bç'ic>, l'.rJIH'l aqui :diante menc:onado, quo 
n:Io tenha do s'lt" ros"lvich p:n· íôrm:t indica<h pelos eshtntos, 
sel-o-ha. por uma 1uaiori '· simples tios J11emb1·os possoaltuente 
presentes a ell:t com <lircito , por <'stes constituídos para 
votar, por nv1io rio apt·esenta<:iio (h mãos. 

156. Em qualqnor asscmbléa g-eral (salvo si immcdiata
lllellt<l após n <leclaraç:'lo <lo presirlento, rlo resnlt:ulo (1:1. apre
sentação d<l mã:>s, fo1· pedi<la uma votaçi<o de qn~l,tner reso
lução nelh, p0r dons membros pelo m<mo,, e tambem antes d3. 
dissolnção on elo arli:lltwnto rlfl a.<;st:nn!)lc;::t, ror nma re'luisição 
escripta, assignacla por tucmbros, que poé'suam, pelo mnnos, 
duas mil acções, e entregue ao presidente ou ao secrotario) 
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uma declaração pelo presidento, de rp10 passou uma resolução 
e nrn lançamento dclla na acta dn. assemblea, serão uma prova 
sufficientc do faeto assim declaraclo, sem prova do numero 
ou da proporção dos votos rla<los a f<tvo:r ou contr·a a resolução. 

157. Si fàr pedir! 1 vot.a\_':io, e !la terá logm· da maneira, onde, 
immediatanwnte, oa na época sete dias depois, segundo o 
presid·•nte determinat· e a resolução detorruinada polo resultado 
da votação se!'á con,;iderada a resolução da assomblóa gc:ral 
em quo foi pedida a votação. 

XXIII.- voT.\Ç:Í.D Im AsBP:)IrlLEAS GERAES 

158. Em tod<\ a quest:io qno tivor tlo ser docidicla por votação, 
todo o membro, a db pr·esCJnto, etn p· sBoa 011 por Jl!'Ocuração, 
e com direito de votar, tot·t; nm voto por cad t aeção que po,;suir. 

159. Si mais de urna pessoa tivor conjuntamenle direito a 
uma acçiio, a p•,ssoa cujo nor<Je S'J acha primeit·o inscripto no 
rrgistro do:; membros, como um de seus possuidores, e não 
out;·a, ter· ri o dir·cito do votar em rc,Ja<;ão i dita ·•c•:fío. 

160. Quan·lo qnaLruct· p'11·ento, tutor, cm·ac!or, mari:lo, 
oxecutot· ou administrador respectivo de um menor, do :\Jienado, 
de i liota, de mulher otl rio mombt•o fallecido, desejar votar a 
:respeito d;L nc~;'i,> do nwmbro incapaz ou fallecirh, olle póde vir 
as •t·, segundo dispo;to pdos JH'<~S()nlcs, memht·o a rospeilo da 
acção o \'OI.ar· rlc confomtirlarle com olla. 

161. Um mcmbl'o, pes'ioalmente presente em CJUalqnm· a~
semblú" gora!, pód·, abstor-so do volar sobre <rmll<JUOI" questão, 
porém n:1o poderá, por esla abstont;::to, S('l' considoraclo ausente 
da asscmbléa; n()m a sua prr•scnç:a annullat·á quolquct• pro
cur:l.~ão devidamente por <'ll•l pass:\da, excepto no que disser 
respeito a qtml<Inrr <JUestfio em quo elh tenha do votat• em 
pessoa. 

Hi2. Um membro, com <lir0ito th vota1·, pritle, a todo o tempo, 
notnear outro rpml•JilCI" mombt·o, <pro tenha t.ambem direito, 
para votar, como HOU procuraclor em qualrjuer occasião. 

16:3. Todo instr·runento de procm·açfío ser<i pot· cscripto, 
conforllle a formula abai~;o ou aprroximadantente, como o 
exijam as circumst:mcias, assignado P'llo outOI·gantn, quo 
si for corporaç:lo affixa.r:i o seu sel!o, e depo,itaclo no escripto
rio, 48 horas, pelo lll()nos, antes de tet· log;u· a :t'lSembléa 
lj(Jral, para a qual ellc dovc sorvit· : 

« En (A. ll.), mcmhro da The Tu1Htrúo (Brasilirmj Coal Jlfi
ning Comprr.ny, lin1iterl. pelo prescnt'' nomeio (C. D.) ou, em 
sua ausoncia ou ineapacidacl<J de trabr (E. F.), ambos membros 
da companhia p~t·a tl'atat· como meu procurador na assembléa. 
geralda comp·rnhia, r;ue tm·ã logarem ... da ... elo 18 •.• o 
em (jUalquet· adiamento. da rnosma. 

« Em tes~emnnho do que assig / /~\Qf·Het; .. , ~ 
18 ••.. (asstgnado). » (~O- l'l D.~ O ..f#_"" 

~ ~ --tpv· 
'o~, ~ j 
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164. A pessoa que occupar a cadeira de presidente na 
assemblea. ge:al, em qualquer caso de igualdade de votos em 
11ma vota.ç.ão, terá mais um voto de desemnat·'· Nenhuma 
objecção se f trá á validade do qualqudr voto, senão na assembléa 
ou na. votação em que elle tenln de ser dado e o voto que 
não fôr de«approvado em tal ass~mbléa. ou votação será consi
d:;r,do válido. O presidente d t :~sselllblé t seni. o unico juiz da 
validade de todo o voto dado em qualquer assembléa. Otl vo
tação. 

XXIV.- ACTAS DAS MSE~I!li.E.\S GEIUES 

165. Todo o lan-:amento feito no livro de actas dos actos 
das assombloas gemes, que deverito ser lançados e aosign~dos 
conforme os eslcct•üos ou os present 1s, na f,.Jta de prova em 
contrario, será considerado se1' u.u registro oxacto e um 
acto original da companhia, em conformid tde. e em todo o 
caso, a obrigação d 1 prova do erro sen't completamente da 
pessoa que fizer qualqurJr objecç:1o ao lançamento. 

XXV.- Fu:-;nos DE rrEs~;nv.\ E DE A~IOl~TizAç:í.o 

1GG. A di ·ectoria pórle, n todo o tempo, reservar ou pôr de 
parte, tiradas los lucr sou de outros dinheiros d:t companhia, 
as •1uantias que, em su<t opinião, forem necessarias ou conve
ni ·ntes, para serem á discriçiio da directoria, applicadas em 
igllalar dividendos ou r •s •rvadas paril. p~rdas, ou para novas 
obras, construcções, plantas, m:~ehtnismos e outras proprie
dades su,1eit •s :[ <! preciaç~to on a :wai'ias. ou para. satisfaz~r 
reclamaçõ s contra a companhia e s·tas obrigações, ou emrre
ga las <'orno um fun·lo <ie amortiza••iio fixo annual, para paga
mento de deb ntures, ca;Jital de deb m!ur"e, hy il"t e as, bonds 
ou encargos d:t comp tu h ia. ou par~ qualtnP.r ontro fim ,[a com
panhia; porern, parte nenhuma do fundo de res H'va Rerá 
ernpregad:t nas tra •S'·lcções dos ne wcios correntes dil. com
panhta, excepto hweudo r:~solução unanime da directoria. 

XXVI.- E~IPREGO DE Dl~HEIROS 

167. Tod1s os dinh~iros le1•ad 1~ p:wa os fund s de reserva e 
de amortizaçio e todo3 os out:·os <iinheiros d-~ companhia., que 
não tenham de ser im•n ·dia· a·nent'l applicaveis a qualquer 
p•1garnento a üz r peh co p •nnia, podem ser empregados 
P"la <lirectoria, como e lia, a 'od 1 f\ t~mpo, julgar conveniente, 
nos ft:a ndos de ·qualquer governo ou gsta•lo ou em bens moveis 
ou outras garantias ou empregos (não na compra de acções da 
companhia).' 

16q. Será. licito a direct0ria, em qualtnqr anno, <'m que 
ella tenha posto d•J parte, como producto li tuido. uma qu •ntia 
sufficiente par.< pagar um dividendo, â razão de 10 "/o, sobre as 
chamad.1s paga' por todas a~ acçõ ~s emittidas, porém, não 
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antes, empregar quaesquer dos dinheiros, a que se refere o 
artig:J precedente, no augmento do fundo de amortização fixado 
para o pagamento de debentures, ou na compra de de!Jenture..' 
da companhia. no mercado. 

169. Ero qualquer caso qne á directoria convenha, póde 
ella tàzer os empregos em nome de depositarias. 

XXVII.- DIVIDENDOS 

170. O produeto liquido da companhia, em cada anno, será. 
a sornma decbrada pela. direct.oria, depois d' pagamento dos 
juros e do fundo do amo:·tiz~ção sobre <lívida de debenture, e 
depois da deducção das unportancJas que lhe pareçam necessa
rias s •rem levadas para os fundos do f"SCJ'Va e de amortização 
mencionados nos procedentes arti~os, e tal producto liquido, 
sujeito ás disposições destes estatutos, será pago corno divi
denrlo sobr(l as quantias, a todo o tempo, pagas sobr·e o capital 
de acções ou de fundo da companhia, conforme a prioridade 
(si houver) das ditferontes partes de tal capital ou de outra 
qualquer fôr·ma trat:~.do corno fór det•crminado pelas assembléas 
geraes. 

171. Não se declarar::i.maior dividendo do qu~ o recommen· 
dado pela directoria. 

172. A di1·ectoria póde dodarar um dividendo provisorio, re
lativo a qualquer parte de um anno, quando, em sua opinião, 
permitt:1 o producto liquido da companhia. 

173. Todo o dividendo, immediatarnentedepois de declarado, 
será p:'l.g-o :is pessoas com direito a elle, da maneira po1· que 
a director·ia :1 todo o tempo 1ietenninar; e si maiH de nma 
pessoa estiver· registl';via couw po ·suidol' t de um:~. acção, 
será suHicient(l o pagamento :i pessoa, cujo nome est:ver 
primeiro escripto no registro dos rnemb:·os. 

174. Quando qualqueJ' membm estiver em divida para com 
a companhia, todo< os dividendos quo se lhe tiverem de pagar 
ou uma parte suHicicnto dollos, a companhia os applicar::i. no 
pagarnnnto da divida. 

175. Todos os divid .. ndr:s sobre acção ou capital registrado, 
só seriio pagos á pessoa ro.~istrada como sr>u possuidor no ditt 
em que a resoluç.:1o •1ue (l<Jclarar o dividendo passar, ou ao seu 
represeQtan te legal. 

176. o~ dividendos quo não forem pagos, nunca vencerão 
juros contra a companhLt. 

XXVIII. -A VlSOS 

1n. Todos o~ avisos pelo~ presentes exigidos, ou pelos 
estatutos, serem dados aos m·~mbros. d<weriio sel-o por cartas 
dirigidas ás sucts relilidencias regi~tl'ad:Ls; e no caso de se ter e 
receber quaes1uer garantias de acçil.o ao portador na occasiã() 
de se dar o aviso, então elle se fará por annuncio em um jornal 
diario, pelo menos, publicado em Londres. 

PODER EXECUTIYO. {883 11 
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Toda.~ as cartas e annuncios ( si houverem ) mandados ou 
feitos, em virtude deste artigo, serão assignados ou terão 
impressos no fim, o nome do secret<~rio ou da. pessoa que em 
logar delle a directoria nomear, excepto no caso de uma as
sembléa convocada por membros, de conformidade com os 
presentes, e neste caso serão ~ssignados ou conterão no fim 
os nomes dos membros que a convocarem. 

178. Taes avisos, como acima ditos, serão entregues aos 
membros registrados, quer pes'loalmrnte, ou deixando-os no 
Correio ou mand[l,mlo por "ste, com porte já pago, em cartas 
dirigidas a elles, para a. r"sidencia registrada. 

179. Tudo o aviso mandado pelo Col'l'eio á residencia de qual
quer membro registrado, set·á cons:derado ter-lhe si1lo entre
gue no dia depois em que foi po8to no Correio ; e provando-se 
tal entrega será prov"t sufficiente de que a carta foi conve
nientemente dirigida e po~ta no Correio. Qualquer aviso aos 
portadores de garantias de acção será conaid"rado ter-lhes 
sidv entregue no dia em qu•) apptrecer, nos jornaos deter
minados n•·stes estatutos, um r>nnuncio a este respeito. 

180. Touos os avisos a membros registrados, com respeito a 
qualquer acção ou ctpital, ás qu;>es diversas pessoas têm 
conjuntamente dirnito, serão d.:1dos á pes~oa cujo nome esteja 
primeiro inscripto no registro, e o aviso, assim dado. será 
sufficiente para todos os possuidores de tal acção ou c~t pital. 

181. Todo o executor, a lministrador, parente, tutor, curador 
ou depositado de fallencb de qual,juer membt·o registrado, de 
menor, alienado, idiota ou mariuo d'l mulher casac~a, re.:;-i,trado 
como membro, e toda outra pessoa que tenha ou reclame 
qualquer intere,fHJ de oqu;dade ou outro n:ls acçõeo; ou capital 
de qualquer membro registrado, se~·ão absolutament'l rea
ponsavei'l por todo o aviso dado como al'ima, si fôt• dirigido á 
ultima residencia r<·gistrach de tn.l membro, não obst:lJlte a 
companhia possa, tle qualtjuer maneira, t"r aviso do falleci
mento, da minorid;tde, alienação, itlioti<mo, fallencia., ou 
casamento de tal membro registl·ado ou de tal interesse de 
equidade ou outro. 

XXIX.- DISSOLUÇÃO D.\ COMP.\NHIA 

l82. A diEsolnção tla companhia póde ser determinada p~ra 
<tualquer fim, quer o fim seja a ab-oluta dissolução da com
panhia, a reconstituição ou a modificação da companhia, OLl 

sua fusão com outra, ou qualquer outro fim ; e para tal recon
stituição, modificação ou fusão, será licito á directoria ou 
aos liqui:lantes, com a sancção de uma assembléa geral, re
ceber acções, capita~s, debentures, capital d:1 debenture ou 
outras garantias, em qualquer outra companhia então con
stituida ou qu~ tenha de ser constitui !a, e•n pagamento de 
ne~ocios e prorriedades desta companhia ou de qualquer parte 
delles e distribuir as ditas garantias entre os membros 
desta companhia em troca de suas acções ou de capital nesta 
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companhia; e os membros desta companhia serão obrigados a 
aceitar na dita troca as acções, capital, debentures, capital de 
debentttre, ou outras garantias da outra companhia, ou o pro
dueto liquido da renda dellas. 

183. A dissolução da companhia terá logar logo que for 
resolvida, como disposto pelos presentes e pelos estatutos e 
segundo os termos e condições em que fôr resolvida. 

184. Salvo sendo determinado de outra fórma por uma as
semblcia geral, a directoria concluirá os negocios da com
panhia como a junta dos diroctores melhor julgar. 

185. Fica entendido que não ted. logar dissolução absoluta 
da companhia, a não ser por sentença do tribunal em virtude 
dos estatutos, si, na ou ant3s da nssembléa geral, em que 
passar ou for confirmada a resolução para dissolver a compa
nhia, como possa ser o caso, qualquer dos membros celebrar 
contrato obrigatorio ou sufficiente para comprar ao par ou nos 
termos em que fôr convencionado, as acções ou capital de todos. 
os membros que queiram retirar-se da companhia, e der suffi
ciente indemnização de taes membros contra as obrigações da 
companhia. 

Nada mais continham os ditos estatutos que fielmente verti 
do proprio original escripto em inglez, ao qual me reporto 
e que depois de conferido com esta, tornei a entregar a. 
quem m'o apresentou. Em fé do que passei a presente, que as
signei e sellei com o meu sello dfJ officio nesta cidade do Rio de 
Janeiro aos 10 de Junho de 1882.-Hilo Le Page, traductor 
publico e interprete commercial juramentado da praça~ 

Declaro em tempo que em seguida aos estatutos, havia o 
certificado seguinte: 

Certificado de incorporação da Tubarão (Brasilian) Coal 
M inin.!J C ompany, limited. Certifico pelo presente que a 
Tubarão (Brasilian) Coal llfininq Company, limite-I, fica 
hoje incorporada debaixo das leis das companhias do 1862 a 
1880, e que esta companhia ci limitada. 

Passado por meu punho em Londres, aos H de Julho de 1882. 
- 1V. H. Cousins, registrador de companhias anonymas. 

E nada mais continha ou se declarava no dito certificado, ao 
qual me reporto. 

Em fé o testemunho do que pas>o o presente por mim as
signadJ no Rio de Janeiro aos 30 dias de Setembro de 1882.
Hilo Le Page, traductor publico e interprete commercial 
juramentado da praça. 
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DECRETO N. 8857- DE 19 DE JANEIRO DE 1883 

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia ferr.o,c.a.rcit .PaJ~· 
bybuna e Porto tias Flores, c autoriza-a a funeeional' no lmporio. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia ferro-carril 
Parahybuna e Porto das Flores, devidament9 representada, e 
Tendo ouvido o parecer da Secção tilo> Negocios do Imperio do 
Conselho àe Estado, exarado ('In Consulta de 30 de Novembro 
do anno proximo passado, Hei por bem Approvar seus esta
tutos, e Autorizai-a a funccionar no Imperio, com as modifi
cações que com este baixam. a signadas por Henrique d'Avila, 
do . Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocias dll Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i\) de Janeiro de 1883, 62> da 
lndependoncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

1\lodlfleações a que se ret"er•e o Decreto n. 88~')' 
destn. data 

A séde da companhia será na. ciJade da Parahyba do Sul, 
da Província do Rio de Janeiro. 

H 

No fim do art. i2 acrescente-se:- e pais pelos filhos. 

III 

No art. 22, in fine, acrescente-se: - o qual ficará depen
dente da. approvação da assembléa geral. 

IV 

No art. 24 supprimam-se as palavras- ou ao reparo das 
obras da companhia. 

Palacio do Rio de Janeiro em !9 de Janeiro de 1883.
Henrique d'Avila. 
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Estatutos da Companhia ferro-ca1•ri1 Parahy
buna e Porto das Flores 

CAPITULO I 

DA COMPANHIA 

Art. f •0 A Companhia denominada- ferro-carril Parahy
buna o Porto das Flores - propõe-se a constt·ucção de um 
ferro-carril de bitola estreita e por tracção ani·mada, que ligue 
entre si a estação de Parahybuna e o Porto das Flores, percor
rendo a margem direita do Rio Preto. 

Para este fim a companhia entenJer-se-ha com a Empreza 
do ramal do Rio Preto para acg_uisição do privilegio pelo Go
verno Provincial a ella conced1do pdo contrato de 28 de No
vembro de 1881, bem corno dos terrenos, propriedades, car
roças, animaes, emfim, tudo quanto p~rtencar á dita empreza 
no Parahybuna, dando-lhe em pagamento tantas acções da 
companhia quantas forem precisas para perfazer o preço 
accordado. 

Art. 2.• A companhia tem por fim o transporte de passa
geiros, bagagens e mercadorias em carros e vagões sobre 
trilhos. 

Art. 3.o O fundo da companhia será de 300:000$, divi
didos em 1.500 acções de 200$ cada uma, raalizaveis proporcio
nalmente, podendo ser augmentadss por deliberação da assem
bléa geral, sob proposta da dit·ectoria, e com approvação do 
Governo Geral. 

Art. 4.• A duração da companhia será de 50 annos. 
Art. 5. o As acções serão nominativas e sua transferencia 

se fará. por termo lavrado em livro especial ; mas o accionista 
só poderá transferil-as depois que houver realizado a quarta 
parte do valor dellas. 

Art. 6. 0 O pagamento das acções será feito por chamadas 
nunca maiores de 10 °/0 , aanunciadas com 30 dias de antece
dencia no Jornal do Commercio da Cõrte, e o accionista que 
em tempo não fizer sua entrada pagará uma multa de 10 °/o 
mensal sobre o valor da chamada. ou chamadas a que não tiver 
attendido. 

Art. 7 .o Por fallecimento de qualquer accionista passarão 
aos seus herdeiros todos os seus direito~ 

(
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CAPITULO 11 

DA ASSEMBLÉA GERAL DOS ACCIONJSTAS 

Art. 8. o A assemblóa geral se comporá dos accionistas iR
scriptos nos livros da companhia seis mezes pelo menos antes 
da reunião convocada, excepto a primeira reunião, si ella se 

verificar dentro daquelle prar.o, a contar da data da installação 
da companhia.. 

Paragrapho unico. Durante oito dbs antes da reunião ficam 
suspensas as tra.nsferencias de acções. 

Art. 9.• Julgar-se-ha constituída a assemblóa geral achando
se presentes accionistas, que representem, pelo menos, a 
quarta parte do capital realizado. 

§ f.o Quando a assembléct não puder deliberar por falta de 
numero legal, se farão de 15 em 15 dias novas convocações, 
até que fique representado o capital legal. 

§ 2." Quando, porém, o oujecto da convocação fór modificação 
ou reforma de estatutos, augmento de capital, ou liquidação 
forçada da companhia, então será imprescindível a represen
tação de metade do capital realizado. 

Art. 10. Os accionistas em seus impedimentos poderão 
fazer-se representar por procuração passada a outro accio
nista, menos no caso de eleição da directoria e da commissão fis
cal, para o que se não admittem votos por procuração. 

Art. H. Os votos serão contados por multiplos de cinco, isto 
é, tendo um voto o individuo que tiver cinco acções, dous o que 
tiver 10, etc. 

Paragra.pho unico. Nenhum accionista terá mais de 20 votos, 
seja qual fór o numero de acções que possuir. 

Art. 12. Serão admittidos á assembléa geral, exhibindo pré
viamente os seus títulos, os tutores por seus pupillos, os maridos 
por suas mulheres e um dos membros de qualquer firma social 
ou corporação. 

Art. 13. A assembléa geral reunir-se-ha annualmenlc para 
prestação de contas e eleição da directoria, sendo o dia pré
viamente annunciado. 

Art. 14. A asserebléa geral poderá ser convocada extraor
dinariamente pela directoria, por deliberação propria, ou á 
requisição da commissão fiscal ou de um numero de accionistas, 
que represente, pelo menos, um decimo do capital realizado. 

Esta convocação será feita com antecedencia de 15 dias pelo 
Jornal do Commercio da Côrte. 

Art. 15. Na assembléa geral extraordinaria só se tratará do 
assumpto para que fôr ella convocada.. 

Art. 16. As sessões da assembléa. geral serão presididas pelo 
accionista que fôr eleito por escrutínio secreto na occa.sião 
da sessão. 

Paragrapho unico. Não poderão fazer parte da mesa da. a.s
sembléa geral os membros da directoria ou conselho fiscal. 
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CAPITULO II1 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

Art. i7. A Companhia - ferro-carril Parahybuna e Porto 
das Flores -terá uma directoria composta de quatro mem
bros, que serão o f o director-presidente, o 2• director-secretario, 
o 3° director-thesoureiro e o 4• director-procurador, os quaes 
só poderão ser eleitos d"entre os accionistas agricultores que 
possuírem 25 ou mais acções. 

Art. i8 Os directores se substituirão. em seus impedi
mentos menores de 30 dias e nos de maior duração por um 
accionista igualmente agricultor, á escolha da directorià, e 
que s~rvirá até á primeira reunião da assembléa geral e po
dera ser definitivamente eleito, na hypothese de impedimento 
perpetuo. 

Art. i9. A primeira directoria fica composta dos seguintes 
accionistas : 

Barão de Santa Mafalda, director-presidente; Dr. Balduino 
Joaquim de MeDezes, idem-secretario ; Major Alfredo Carlos 
Tei:s:eira Leite, idem-thesoureiro; Bernardmo Alves Barbosa, 
idem-procurador, que como taes assignam estes estatutos 
e cujas funcções durarão quatro annos, a contar dà approvação 
destes mesmos estatutos. 

Art. 20. A directoria <i competente para representar a 
companhia em Juizo activa e passivamente. 

Art. 2i. E' da competencia da directoria : 
§ i.• Observar e fazer cumprir restrictamente os presentes 

estatutos e promover quanto em si couber a prosperidade da 
companhia, reunindo-se para esse fim sempre que se fizer pre
ciso. 

§ 2.° Fazer os contratos de compra e venda ou empreitada. 
§ 3. 0 Nomear todos os empregados precisos e demittil-os 

quando assim se fizer mister ; porém na acquisição dos em
pregados a directoria deve ter muita consideração o dar sempre 
a preferencia aquelles que ja forem accionistas e ainda destes 
áquelles que já tiverem dado provas irrefragaveis de sua 
capacidade moral e intellectual. 

§ 4. 0 Recolher a um Banco acreditado os dinheiros que não 
tiverem immediat::~. applicação. 

§ 5. o Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer 
dividendos nos lucros líquidos nos mezes de Janeiro e Julho. 

§ 6. 0 Apresentar annualmente o balanço do anno anterior e 
um circumstanciado relatorio do estado da. companhia. 

§ 7. o Facilitar :i commissão fiscal o exame da escripturação 
do archivo e as informações pedidas fornecei-as com a maxima 
promptidão. 

§ 8.• Decidir, emfim, sohre todos os negocios da companhia, 
para o que lhe são conferidos plenos poderes. 
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CAPITULO IV 

«.J 8 O R D E N A DO 1S 

Art. 22. A dírectoria, por isso que e fo'!'tnada exclusiva
mente de agricultores, não perceberá ordenado algum pela. 
au.a gereacia ; ficará plenamente remunerada, si, pelos seus 
esforços, conseguir dotar o logar onde se acham situad1s as 
suas fazendas com conducção rapida, segura e bar:1ta para 
si e suas mercadorias ; fara, porém, o ordenado dos empre
gados subalternos .. 

CAPITULO V 

DA FISCALJSAÇÃO 

Art. 23. Pela assemblea geral será eleita uma commissão 
fiscal oomposta de tres membros para examinar as oontas 
da din3etoria, e o estado financeiro e administrativo da com-
panhia. . 

Desta commiss[o será relator o membro mais votado, que 
terá. de apresentar á assembléa ger.1l doa aeci011istas o pa
recer d1. commisúo. 

CAPITULO Vl 

DIVIDENDO, FUNDO DE RESERVA E AMORTIZAÇÃO 

Art. 24. Em cada semestre se deduzirão dos lo.eros liquides 
5 <>fo para fundo de reserva, destinados a. reparar as perdas 
do capital !SOcial desfalcado ou ao reparo das obru da com
panhia. 

Fica ao bom criterio da directoria o melhor emprego das 
quantias, que forem constituindo o fundo de reserva : si em 
apolices da. divida publica, si em bilhetes do Theaouro, ou si 
em Bancos d'~ credito real gar:mtidos pelo Governo. 

Do restante far-se-ha dividendo pelos aecionistas na pro
porção do capital com que cada um tiver entT.ldo. 

Art. 25. Desde que o dividendo exceda. de 8 °/o, a com· 
panhia. começará a fazer o seu fundo de amortização, deduzindo 
para esse fim uma. porcentagem tal, que no fim dos 50 annos 
seja restitui do ao accionista o valor de suas acções. 

Nll:o se fará dividendo em quanto o capital social desfalcado 
em virtud9 de perdas não fõr integralmente restabelecido. 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 26. Logo que estes estatutos forGm approvados pelo 
Governo considerar-ac-ha constituída a companhia. 

Art. 27. A comp~inhia será dissolvida, ou por terminação 
de prazo ou em virtude de porda de dous terços ou mais do 
seu capital (art. 295 do Cod\go Commercial), devendo o modo 
pratico de sua liquidação ser det~rmin!ldo em assembléa geral 
de accôrdo com o que dispõe o Codigo Commercial. 

Art. 28. Os abaixo assignados, subscriptores de acções re
presentanrlo mais do um terço do capital da projectada Com
panhia-ferro-carril Parahybuna e Porto das Flores, declaram 
aceitar estes estatutos em todos os seus artigos e autorizam 
a directoria já mencionada no àrt. 19 a solicitar do Governo a 
approvação delles com as modificaçÕPiil que ao mesmo Governo 
aprouver. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 8858- DE 19 DE JANEI~O DE 1883 

A11toriu Gandido José de Araujo Vianna Junior e Franeisco Ribeiro Guimaries 
para organizarem a <:ompanhia quo.so denominará -{Corupanbis Auxiliadora 

~:' J.~vour:~. diCa~ é. 

Attendendo ao que Me reguereram Candido José de ArauJo 
Vianna Junior e Francisco Ribeiro Guimarães, o de conformi
dade com a Minha Immediata Resolução de 13 do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho de Estado, e::s:arado em Consulta de 21 de Outubro 
do anno pro::s:imo passado, Hei por bem 'Conceder-lhes autoriza
ção para organizarem a companhia que se denominará- Com
panhia Auxiliadora. da Lavoura do Café, sob as bases que com 
este baixam, assignadas por Henrique d'Avila, do Meu Con
selho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
qne assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em 19 de Janeiro de i883, 62• da lndependencia. 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'A1lila. 
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Bases a que se ret"ere o Decreto n. 88S8 desta 
data 

I 

A companhia terá. por fim exportar café torrado e moido. 

11 
Seu capital será. de dous mil contos de réis, dividido em 

dez mil acções de duzentos mil réis cada uma. 

Ili 
Sua séde será na cidade do Rio de Janeiro. 

IV 
A companhia e11tará organizada dentro do prazo da seis 

mezes, a contar desta data. 

v 
A companhia. terá agencias nas principaes cidades da Eu

ropa e da America. 
Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1883.

Henrique d'Avita. 

DECRETO N. 8859- DE 19 DB JANEIRO DB 1883 

Proroga por um mez o prazo concedido á Companhia Agricola do Cam· 
~.para o cumprimento das obrigações impostas pelo art. Í9 § ta do 
Regulamonto que babou com o Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro 
de 188t. 

Attendendo ao que Me requereu a Compa!'lhia Agricola de 
Campos, em S. João da Barra, concessionaria da garantia de 
j.1!l'os de 6 •/o, sobre o ca pita! de 750:000$, pelo Decreto· n. 8405 
de H de Fevereiro de 1881, para estabelecer um eng,enho 
central á margem do rio Parahyba, no município de Campos, 
Província do Rio de Janeiro, Hei por bem Prorogar por um 
mez o prazo concedido á mesma companhia para o cumpri
mento da obrigação imposta pelo art. 19 § f o do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala.cio do 
Rio de Janeiro em 19 de Janeiro de 1883, 62• da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a. rubrica de Sua Magesta.de o Imperador. 

Henrique d'Avila. 
~~ 
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DECRETO N. 8860 - DE 27 DE JANEIRO DE 1883 

Coneede á C2_mP!!!!I!ia <!~ .. es~rada de forro da Leopoldina autorização para. 
prolongar a mesma estraáa.dé S. Geraldo até Habira· do Mato Dentro e 
a.pprova os planos dos primeiros 21. kilometros do referido prolongamento. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada de 
ferro da Leopoldina, Hei por bem Conceder-lhe, de confor
midade com o final da clausula 2" das annexas ao Decreto 
n. 4914 de 27 de Março de 1872, autorização para prolongar a 
mesma estrada de S. Geraldo até Itabira de Mato Dentro, na 
Provincia de Minas Geraes, e bem assim Approvar os planos 
apresentados dos primeiros 21 kilometros do referido prolon
gamento, comprehendidos entre S. Geraldo e Coimbra, mediante 
as clausulas que com este baixam, assi ,nadas por Henrique 
d'Avila, 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 27 de Janeiro de !883, 62° da Independencia. e do 
Imperio, 

Com a rubrica de Sua Magesta.de o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a que se re:Cere o Decreto 
n. 8860 desta data. 

I 

O Governo Imperial concede á Companhia da estrada de ferro 
da Leopoldina privilegio por 70 annos, contados da data da 
assignatura do respectivo contrato, para a construcção, uso e 
gozo do prolongamento da mesma estrada de ferro, desde o seu 
actual poato terminal, em S. Geraldo, até á cidade de ltabira. 
de Mato Dentro, na Provincia de Minas Geraes, passando pela 
cidade de Ponte Nova. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguintes favores: 
f. o Cessão gratuita de terrenos devolutas e nacionaes, e bem 

assim dos comprehendidos nas sesmarias e posseg, excepto as 
indemnizações que forem de direito, para o leito da estrada, 
estações, armazens e outras obras especificadas no respectivo 
contrato. 

2. 0 Direito de desapropriar, na fórma do Decreto n. 816 de 
10 de Julho de 1855, os terrenos de dominio particular, pre
dios e bemfeitorias, que forem precisos para as obras de que 
trata. o para.grapho antecedente. 
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3.o Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos ter
renos devolutas e nacionaes, indispensaveis para a construcção 
da estrada. 

4. o Isenção de direitos de importação sobre os trilhos, ma
ehinas, instrumentos e mais oqjectos destinados á construcção, 
bem como sobrr1 o cat·vão de pedra indispensavel para as offi
cinas e custeio da estrada. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a companhia não 
apresentar no Thesouro Nacional ou na Thesourat·ia de Fazenda. 
da província a relação dos sob1·editos objectos, especificando a 
respectiva quantidade e qualidade, que aquellas rep<•rtições 
fixarão annualmente, conforme as instrucções do Ministerio da 
fazenda. 

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição 
dos direitos que teria de pag-ar e á multa do dobro dr>sses direi
tos, imposta pelo Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, ou pelo da Fazenda, si se provar que ella alienou, por 
qualquer tüulo, obj~ctos importados, s'm que precedesse li
cença daquelles Ministerios ou da Presidoncia da província, e 
pagamento do~> respectivos direitos. 

5. 0 Preferencia, em igualdade de circumstanci~ s, para lavra 
de minas na zon:1. privilegiada, Fendo expresso em contrato 
especin.l o numero· ele datas que o Governo julgue conveniente 
conceder, bom como as condiçõ<'s a que deve ficar sujeita a 
em preza. 

6. 0 Preferencia para acquisição de terrenos devolutas e::s:is
tentes á margem da estrad1, effectuando-se a venda em lotes 
alternados, de maneira que, sendo o primeiro da companhia, o 
segundo ficará pertenconolo rto Estado, e assim por diante, e 
pelo preço minimo da Lei de 18 dG Setembro de 1850, si a 
companhia os distribuir por immigrantes ou colonos, que im
portar e estabelecer, não po lendo, porém, vend,~l-os a estes, 
devidamente medidos e demarcados, por preço excedente ao que 
fôr marcado pelo Governo. 

Essa pr.~ferrmcia sõ terá logar durante a construcção tl.a es
trada. Si, decorridos cinco annos depois de concluída a estrada, 
não tiverem os terrenos sido distrib:ddos a immigrantes, a com
panhia os adquirirá á r:1.zão do preço maximo da lei, indemni
zando o Estado da differença que estiver por pagar. 

Fica entendido que para a continuaç:io do prolongamento que 
faz objecto da. presente concessão, a companhia terá proferencia. 
em igualdade de circumstancias, de conformidade com o final 
da clausula 2"' das quo baixaram com o Decreto n. 4914 de Z1 
de Março de 1872. 

11 

Os trabalhos de construcção dos prim~iros 21 kilometros de 
prolongamento, cujos estudos apresentados pela. companhia 
tieam approvai.O!I, cJme~arão no pr.1.zo de quatro mezes, a contar 
da d:\ta do cont~J.tJ. e p:::se~·ürã.o sem interrupção, de>endo 
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ficar concluidos, e abert.o ao tr..tfcgo o referido tre~'ho do pro
lonooarnento comprehendido entl'e S. Geraldo e Coimbra, no 
pra~o de 12 mczes, contados da data do começo das respetivas 
obras. 

Os trabalhos de construcção do trecho comprohendido entre 
Coimbra e ltauira de .Mato Uentm começ·trão no pr·azo de quatro 
mezes, contado8 da approvação dos estudos definitivos a que se 
refere a clausula, 4"' e proseguirão sem interrupção, devendo 
ficar todos concluídos e o prolongamento aberto ao trafego no 
prazo de :>6 mczos, contados da mesma data. 

Ili 

Os trabalhos de constt·ucção do tre:ho do prolongamento 
meuciona<!o n:\ ultima parte da clau·mla pL'eceJente não podo
rão ser encetados sem p;·évia autcrização do Gove!'no. Para 
isso os projectos de todos n•ses trabalho> set•ão org-aniz~dos Am 
duplicata o su bmett.idos á approvação do mesmo Governo. Um 
dos exemplares ser:i devolvido á companhi<L, com o visto do Chefe 
da Directoria das ObraB Publicas do Ministerio da Agricult•1ra, 
e o outro ficará ar ·hívado no mesmo •\lini~torio. 

IV 

No prazo d:J tr<H n11~zes, contados da pr::scnte data, a co·npa
nhia dará começo aos estudo"' definitivos do trecho do prolon
gamento comprehendido entre Coimbra e ltabira de Mato 
Dentro, devendo apresentai' ao Governo até nove mezes, con
tados da m3sma data. os seguintes docamentos : 

i.o Planta geral do referido prolongamento, com indicação 
dos pontos obl'igados de p:iss 1 gem. 

O traçado se,·{1 indicado p· r uma linha vermelha e contina:t 
sobre a pianta geral, na escala de 1 por 4.000, com in di c 1ção dos 
raios de curvatura, e a configul'açfio do 'tr,rreno r. ·pr ·seu tala 
por meio de curvas ele ni,•el equidistantes de tres metros; e b:~m 
assim, em uma zona de 80 metr·os, p~lo menos, para cada. lado, 
os campos, matas, terrenos pedregosos. e, sempre que fór pos
sível, as divisas das propriedades particulares, as terra~ devo
lutas e min1s. 

Nessa planta ser·ão indicadas todas as distancias kilometricas, 
contadas do ponto de partid,~ ela estrada de ferro, a extensão dos 
alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extremida1e, o 
desenvolvimento. o raio e sentido das curvas. 

O perfil longitudinal seni feito na escala de 1 por 400 p!lra 
as altura~, e de f por 4.000 para as dist;lncias horizontaes, 
mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o 
terreno natural e as platafórmas dos córtes e aterros. Indicará, 
por meio de tres linhas horizontaes, traçadas abaixo do plan() 
de comparação : 
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I As distancias kilomctricas, contadas a partir da origem 
da estrada de ferro ; 

H A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a 
extensão dos patamares ; 

lll A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento 
e raios das curvas. 

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das 
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação trans
versles. 

O perfil longitudinal será acompanhado por um certo numero 
de perfis transvcrsaos, inclusive o perfil-typo (d[l. estrada de 
ferro. 

Estes pet•fis serão feitos na escala de i por 100. 
2 .o Projectos completos e cspecific[J.dos de todas as obras 

necessarias para o •!stabelecimento da estrada, suas estações e 
dependencias, bem como as plantas de todas as proprielades 
que fàr necess.trio adquirir por meio de desapropriação. 

Os project :s das obras d'arte compor-se-hão de projecções 
horizontalls e verticaes e de córtes transversae5 e longitudinaes, 
na escala de 1 por 100. 

Os projectos das estações mais important~s e das pontes po
derão, mediante previa concessão do Governo, ser apresentados 
a medida qur1 tiv .. rcm de ser oxecut:tdos. 

3.o A relação d.ts pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, 
com as principaes dimensões, poáção na linha, systema de 
construcção e quantidade de obra; 

A tabelh da quantid tde de excavações n'lcossarias para exe
cutar-se o projocto, com in.licação da classificaçii:o appro:timada. 
dos mat()riaes e das distancias médias de transporte ; 

A tabella dos alinhamentos, raios de curvas, cótas de decli
vidades e snas extonsões ; 

As cadernetas authenticadas das notas da.s operações topo
graphicas, geodesicas e astronomicas feitas no tllrreno; 

Os desenhos dos trilhos e accessorios em grandeza de exe
cução; 

Orç 1mento especifiéado do custo provavel do prolongamento 
da estrada.. 

A companhia deverá lambem apresenta.r os dados e infor
ma.ções que tiver colligido sobre a populaç!to, industria, com
mercio, riqueza e composição mineralogica d:\ zona. percorrida 
pelo prolonga.mento da estrada. 

v 

A companhia poderá apresenta.r os estudos especificados na 
cbusula precedente por secções, comtlnto que estas não te
nham extensão infr)rior a 20 kilometro~ e se estendam de um 
ponto de passagem obrigado a um outro, e no prazo marcado 
tenham sido apresentadas todas as secções. 
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Si forem approvados os estudos de uma secção, o Governo 
poderá autorizar a respectiva construcção, fixando um prazo 
para a conclusão dos trabalhos, dentro dos limites do que foi 
estabelecido na clausula 2."' 

VI 

Antes de resolver sobre os pr~jectos submettidos á sua appro
vação, poderá o Governo mandar pwceder, a expensas da 
companhia, ás operações graphicas necessarias ao exame dos 
projectos, e poderá modificar esses projectos como julgar con
veniente. 

O Governo poderá designar os pontos em que devem ser esta
belecidas as estações e paradas. 

A companhia não poderá, sem antorização expressa do 
Governo, modificar os projectos approvtrlos. 

Todavia, Bão obstant<oJ a approvação do perfil longitudinal, a 
companhia podrJrá fazer as modificações necessarias ao estabo
lecimento das obras d'arte, passagens de nível c paradas indi
cadas no projecto approvado. 

A approvação dos projectos apresentados pela companhia não 
poderá set• invocada para justificar a revogaç!1o de nenhuma 
destas condições. 

VII 

Procurar-se-ha dar ás curvas o maio~ raio possível. O raio 
minimrJ serâ de 100 metros. 

As curvas dirigidas em ~entidos contrarias deverão ser sepa
radas por uma tangente de 10 metros, pelo menos. 

A declividade maxima será do 3 °/0 • 

A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas, 
procurando-se em uma destas uniformar as condições techni
cas, de modo a effectuar o melhor aproveitamento de força dos 
motores. 

As rampas, contra-rampJS e patamares serão ligados por 
curvas verticaes de raios e desanvolvimento convenientes. 
Toda a rampa seguida de uma contra-rampa ser:i. sepantda desta 
por um patama:· de 30 metros, pelo menos ; nos tunneis e nas 
curvas de pequenos raios se evitará o mais possível o emprego 
de fortes declives. 

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á 
entrada dessas obras, se procurará não empregar curvas de 
pequenos raios ou as fortes declividades, afim de evitar a pro
ducção de vibrações uoci v as ás juntas e articulações das di ver
sas peças. 

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre 
porção da linha em recta e de nível; 
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vm 

A estr1da será de via singela; mas terá os desvios e linhas 
auxiliat·es que forem necessarios pua o movimento dos trens. 

A distancia entre as faces internas do3 trilhos serâ a da 
estrada actual da companhia. 

As dimensões do 1nrfil tt·ansversal ser.i:o sujeitas á appro
vação do ~overno. 

As valleta~ longitudin\es terão as dim·Jnsõos e declives 
necess •rios para dar promtJtO escoamento âs aguas. 

A inclinação do• taludlls, dos ' órtes e :1tcrro~ ser-.i fixada em 
vista da ahura de.>tes e da. natureza do terreno. 

IX 

.'1.. companhia. executará todas as obras d'art<: e fará todos os 
trabalhos necesstrioi par:t que a estr.tda não crêe obstaculo 
algum a.'l escoamento das aguàs, e pa!"a que a direcção das 
outras vias de communicaçã.o existentes não reeeba senão 
as mo:lific 1ções indispensavei~ e precedidas de approvação do 
Governo. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos 
podei"i'io snr superiores, infei"iores, ou, quan.lo absolutamente se 
não poss;1. fazer por outt·o modo, de nivol, construindo, porém, a 
con:p~nhia, a expensas suas, as ol:ras que os mesmos Cl"UZa
mentos tot·narem necessrtrias, ficando tamhent a seu cargo as 
dcspczas com os signa'!S e gnar.las que forem prncisos para as 
cancelbs dm·ante o <li 1 c a noite. Tet·á n:•sso caso :\ I"Ornpanhia 
o direito ,!•l alterar a dirncção tia<> ru :sou caminho" publicos, 
com o fim de melhoi"ar o~ cruzam·,nt0s ou de <liminuir o seu 
numero. prece.!nn lo cons8ntimento <!o noverno, "• 'luando fõr 
de direito, <la Camara l\Innicii':ll, e sem que possa perceber 
qu>l<Jner tax:\ pela passagem nos pontos de interse~ção. 

Excc.utarâ as obras n•!cessarias á passagem das aguas utili
zadas para ahastecimenta ou ! ar:~. fins in !ustt·iaes ou agricolas, 
e p~rmittirá que, coP-I irlenticos fins, taes o lira.; se eff ·ctuem 
em qualquer tempo, dos !o que !kllas não t•esulte damno li. pro
pria estracla. 

A es~ra,!a de ferro não no1ori impedir a naveg·ação dos rios 
ou canaes, c nesse intuito as pontes ou viad<Ictos sobre os rios 
e canaes terão a cap:1cidaúe n8cessaria p 1ra <rue a navegação 
não s~ja embaraçada. 

Em torlos os cruzamentos superior~s ou inferiora~ C·1rn as vias 
de cO:ilmunicac;ão nrdinarias, o Govern' terá o direito de marcar 
a altura dos vão~ dos viaductos, a largura destes. n a que deverá 
haver entre os parapeitos em relação ás necessidades da circu• 
laçao da vh publica que ficar infet·ior. 

Nos cruzamentos dq nivel os trilhos serão collocados sem 
saliencia nem depressão sobre o nivel da via de communicação 
que cortar a estrada de ferro, de modo a não embaraçar a cir
culação de carros ou carroças. 
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O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da vla de 
eommunieação ordinaria um angulo menor de 45•. 

Os cruzamentos de nivel terão, sempre que o Governo o 
exigir, cancellas ou barreiras vedan:lo a circulação da. via de 
communicação ordinaria na occasião das passagens dos trens, 
havendo, alóm disso, uma casa de guarda onde o Governo reco
nhecer ess~ necessidade. 

X 

Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver 
um intervallo livre nunca menor de tm,50 de cada lado dos 
ti·ilhos. Além disso, haverá âe distancia em distancia, no in
teriot• dos tunneis, nichos de abrigo. 

As aberturas dos FOÇOS de eonstrucção e ventilação dos 
tunneis serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de 
dous metros de altura e não poderão ser feitas nas vias de com
municação existentes. 

XI 

A companhia empregará materiaes de bo:t qualidade na 
execução de todas as obr .. 1s, e seguirá sempre as preseripções 
da arte, de modo que obtenha construcções perfeitamente 
solidas. 

O systema e dimensões das. fundações das ob,·as d'arte 
serão fixados por occasião da execução, tendo em attenção 
a natureza do. terreno e as pressões supportadas, de accôrdo 
entre a companhia e o Governo. A companhia será obrigada a 
ministrar os apparelhos e pessoal nccessarios ás sondagens 
e fincamento de estacas de ensaios, etc. 

Nas superstructuras das pontes as vigas de madeira só 
poderão ser empregadas provisoriamente, devendo ser substi
tuídas por vigas metallicas logo que o Governo o exija. O 
emprego do ferro fundido em longerões não ~erá tolerado. 

Antes de entregues á circulação, torias as obras d'arte serão 
experimentadas, f~zendo-se passar ~ repassar sobre ellas, com 
diversa velocidade, e depois estacion'lr alg-umas horas, um 
trem composto de locomotivas, ou, em falta destas, de carros 
de mercadoria~ quanto possível carregados. 

As despezas destas expedoncias correrão por conta da 
companhia. 

XII 

A comp 1 nhia construíra todos os edificios e dependenciás 
necessarios para que o trafe~o se effe~tue regularmente e sem 
perigo para a segurança publica. 

As estações conterão salas de espera, bilheteira, accommo
dação para o agente, armazena para mercadorias, caixa d'agua, 
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latrinas, mictorios, rampas de carregamento e embarque 
de animaes, balanças, relogios, lampeões, desvios, cruza
mentos, chaves, signaes e cercas. 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações e parad~:~s terão do lado da linha. 

uma plataforma coberta para embarque e desembarque dos 
pssageiros. 

As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com 
a sua importancia. O Governo poderá exigir que a. companhia. 
faça nas estações e paradas os augmentos reclamados pelas 
necessidades da lavoura, commercio e industria. 

Xlll 

O Governo reserva-se o direito de fazer executar pela compa
nhia, ou por conta della, durante o prazo da concessão, 
alterações, e novas obras cuja necessidade a experiencia haja. 
indicado em relação :i. segurança publica, policia da estrada 
de ferro ou do trafego. 

XIV 

A companhia fornecerá o material rodante (locomotivas, tcn
ders, e carros, quer de passageiros, quer de mercadorias de 
qualquer natureza) correspondente ao serviço do prolongamento 
que faz objecto da presente concessão. Esse material será 
construido de modo que haja segurança nos transportes e com
modidadc para os passageiros, e constará, para a abertura. 
do mesmo prolongamento ao trafego, do que fôr fixado no 
respectivo orçamento. 

Os ca.l'ros poderão circular em toda a estrada. O Governo 
poderá prohibir o emprego de material que não preencha as 
condições acima referidas. 

XV 

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela construcção, 
conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão 
exclusivamente e sem excepção por conta da companhia. 

XVI 

A I.!Ompanhia será obrigada. a cumprir as disposições do R<3gu
lamento de 26 de Abril de 1857, e bem assim quaesquer outras 
da !D.~sma natureza, que forem decretadas para segurança e 
pohcta das estradas de ferro, uma vez que as novas disposições 
não contrariem as clausulas deste contrato. 
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XVII 

A companhia. será obrigada a conservar com cuidado, du
rante todo o tempo da conces>ão, e a manter em estado que 
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada 
de ferro e suas dependencias, como o material rodante, sob 
pena de multa, suspensão da conceRsão, ou de ser a conser
vação feita pelo Governo á custa da companhia. No caso de 
interrupção do trafe!5"o, excedente de 30 dias consecutivos, por 
motivo não justificado, o Governo terá o direito de impôr uma 
multa por dia de interrupção igual á renda liquida do dia 
anterior a ella, e restabelecerá o trafego, correndo as despezas 
por conta da companhia. 

XVIII 

O Governo poderá realizar em toda a extensão da estrada 
as construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha. 
teleg-raphica de sua pr·opriedade, usando ou não, como melhor 
lhe parecer, dos mesmos postes das linhas telegraphicas que a 
companhia. ó obrigada a construir em toda. a extensão da es
trada, responsabilisando-se a mesma companhia. pela guarda 
dos fio3, postes e apparelhos electricos que pertencerem ao 
Governo. 

Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada a 
expedir telegrammas do Governo com 50 °/o de abatimento da 
tarifa estabelecida para os telegrammas particulares. 

XIX 

Durante o tempo da concessão o Governo não concederi 
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros 
para cada lado do eixo da estrada. 

O Governo reserva-se o direito de conceder outras estradas 
que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, 
possam approxim~r-se e ata cruzar a linha concedida, comtanto 
que, dentro da referida zona, não recebam generos ou passa
geiros. 

XX 

A fiscalisaçll:o do prolongamento da. estrada e do serviço-
será incumbida ao Engenheiro da estrada actual da companhia. 
e aos Ajudantes que o Governo em qualquer tempo julgar con
veniente nomear. aos quaes compete velar pelo fiel cumpriment<> 
das presentes clausulas, sem augmrmto de onus para a com-
panhia quanto ás de!3pezas da mesma fiscali~ 
as passagens em toda a estrada da mesma cÓllÍPalf~ ~1Ãe ~~riP ~ ..... 
concedidas gratuitamente a qualqu~r Ajudante qull fôr nb'4.1t ~ '· 
meado. 1~ ·" 

-• I' 
I 
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E' livre ao Governo, em todo tempo, mandar Engenheiros de 
sua confiança acon1panhar os estudos e os trabalhos da con
strucção, afim de examinar si são executa1os com proficiencia, 
methodo e precisa actividade. 

XXI 

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada con:
forme as regras d'arte, o Governo podara exigir da companhia a 
sua demolição e reconstrucção total ou parcial, ou fazel-a por 
administração á custa da mesma companhia. 

XXII 

Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia 
entregará ao Governo uma planta cadastral de todo o prolon
gamento da estrada, bem como uma relação das estações e 
obras d'arte, e um quadro demonstrativo do custo do mesmo 
prolongamento. 

De toda e qualquer alteraçio ou acquisição ulterior será. 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXIII 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de 
conducçã.o no tempo da organização das mesma~ tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco annos. 

XXIV 

Pelos preços fi.xadob nessas tarifas a companhia será obri
gada a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e 
presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros 
e suas bagagens, os animaes d.omesticos e outros, e os valores 
que lhe forem confiados. 

XXV 

A companhia poderá fazer todos os transportes por preços 
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas d'l um 
modo geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em favor de 
quem quer •1ue seja. Estas ba1xas de preço se farão effectivas 
cem o consentimento do Governo, sendo o publico avisado por 
meio de annuncios affixados nas estações e insertos nos jornaes. 
Si a companhia fizer transportes por preços inferiores aos das 
tarifas sem aquelle prévio consentimento, o Governo poderá 
applicar a mesma reducção a todos os transportes de igual cate
goria., isto é, pertencentes á. mesma classe de tarifa, e os 
preços assim reduzidos não tornarão a ser elevados, como no 
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caso de prévio consentimento do Governo, sem autorização e:x
pressa deste, avisando-se o publico com um m)z, pelo menos, 
de antecedencia. 

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar logar 
á applicação deste artigo. 

XXVI 

A companhh obriga-se a transportar com abatimento de 
50•/o: 

f.o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, 
quando forem em diligencia ; 

2. 0 Munição de guerra e qualquer numero de soldados do 
Exercito e da Guarda Nacional ou da Policia com seus officiaes e 
respectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo, a 
qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo 
Governo, pelo Presidente da província ou outras autoridades 
que para isso forem autorizadas; 

3.0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 
utensilios e instrumentos aratorios ; 

4.0 As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou pelas 
Presidcncias das províncias, para serem gratuitamente <hstri
buidas aos lavradores ; 

5.0 Todos os generos de qualquer natureza, qua sejam pelo 
Governo ou pelo~ Presidentes das províncias enviados para 
attender aos so"cnrros publicos exigidos pela secra, inundação, 
peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Governo geral ou 
provincial, não especific~dos acima, serão transportados com 
abatimento de i5 "/0 • 

Terão tambem abatimento de i5•/o os transportes de mate
riaes que se destinarem á construcção e custe.io dos ramaes e 
prolongamento da propria estrada, e os destinados ás obras nos 
municípios servidos pela estrada. 

Sempre que o Governo exigir, em circumstancias extraordi.
narias, a companhia porá ás suas ordens todos os meios de 
transporte de que dispuzer. 

Neste caso o Gov~rno, si o preferir, pagará á companhia o 9ue 
fór convencionado, pelo uso da estrada e todo o seu mater1al, 
não excedendo o valor da renda média de período identico nos 
ultimos tree annos. 

As malas do Correio e squs conductores, os funccior.arios en
carregados por parte do Governo do serviço da linha telegra
phica, bem como quaesquer sommae de :iinheiro pertencentes 
ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos gratuita
mente, em carro especialmente adaptado para esse fim. 

XXVII 

Logo que os dividendos excederem de 12 •/o o Gonrno terá 
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte. 
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Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos generos 
destinados á lavoura e á exportação. 

xxvm 

O Governo podera fazer, depois de ouvhla a companhia, con
cessão de ramaes para uso particular, partindo das estações ou 
de qualquer ponto d:~o linha concedida, sem que a companhia 
tenha direito a qualquer indemnização, salvo si houver au
gmento eventual de desp~za de conservação. 

Todas as obras definitivas ou provisorias necessarias para 
obter, neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem 
onus para a companhia. 

XXIX 

Nâ época fi:xada para terminação da concessão, a estrada de 
ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de 
conservação . Si no ultimo quinquennio da concessão a con
servação da estrada for descurada, o Governo terá o direito de 
confiscar a receita e empregai-a naquelle serviço. 

XXX 

O Governo terã o direito de resgatar o prolongamento que faz 
objllcto da presente concessão, depois de decorridos 30 annos 
desta data. 

O preço do resgate será regulado, em falta de accôrdo, pelo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e 
tendo-se em considera~; <to a importancia das obras, material e 
dependencias no estado em que estiverem então. 

A im portancia do resgate poderá. ser paga em títulos da 
divida publica interna de 6 °/o de juro annual. 

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos 
casos ordioarios e que não abroga o direito ue desapropriação 
por utilidade publica que tem o Estado. 

Findo o prazo de 70 annos do privilegio, revertem a proprie
dade do Estado, sem indemnização alguma, as obras, estações 
e edificios, o material fixo e o rodante e accessorios do mesmo 
prolongamento. 

XXXI 

A companhia não poderã alienar o prolongamento da estrada 
ou parte deste sem prévia autorização do Governo. 

Poderá, mediante consentimento do mesmo Governo, arrendar 
o mesmo prolongamento e o material fixo a. outra. companhia 
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ou empreza, á qual passarão a propriedade do material rodante, 
os direitos e obrigações, resultantes das presentes clausulas 
referentes ao custeio do prolongamento, sem prejuízo da clau
sula da reversão acima estipulada. 

XXXII 

A companhia obriga-se a não possuir escravos e a não empre
gar nos diversos serviços da estrada senão pessoas livres. 

XXXIII 

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia 
sobre a intelligencia das presentes clausulas, esta será deci
dida por arbitros nomeados, dous pelo Governo e dous pela. 
companhia. . 

Servirá. de desempatador_a Secção do Imperio do Conselho de 
Estado. 

XXXIV 

Pela. inobservancia de qualquer das presentes condições, 
poderá o Governo impô r multas de 200$000 até 5:000$ e o 
dobro na reincidencia. 

XXXV 

Para garantia da execução do contrato que celebrar a. com
panhia depositara no Thesouro Nacional, antes da assignatura 
do mesmo contrato, a quantia de 10:000$. em dinheiro ou 
títulos da divida publica. O deposito, sendo feito em dinheiro, 
não vencerá juro. 

XXXVI 

Si, decorridos os prazos fixados, não quizer o Governo proro
gal-os, e fôr declarado caduco o contrato, a companhia. perderá 
em beneficio do Estado a caução prestada. 
· Esta será completada :i medida que della forem deduzidas as 
multas. 

XXXVII 

Ficará sem effeito a presenLe concessão si, no prazo de 60 
dias, contados da data da sua publicação no Diario Otficial, não 
tiver a companhia prPstado a caução de que tratam as clausulas 
precedentes, e assignado o respectivo contrato. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Janeiro de 1.883.
Henrique d'Auila. 
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DECRETO N. 8861- DE 27 DE JANEIRO DE 1883 

Approva a modificação do traçado da estrada de forro_ do Rio Grande a 
!:J.!'_g_é, dos de o kilometro l44 aW ~ -kilomotro 280.::116.74: -- ---· - • 

Attendendo ao que Me representou a C'ompagnie Impiriale 
· du. chemin de {e1· de Rio Grande do Sul, Hei por bem Ap
provar a modificação do traçado a que se refere o Decreto 
n. 7056 de 26 de Outubro de 1878, proposta pela mesma 
companhia, desde o kilomett·o 144 até o kilometro 280.216.74, 
de conformidade com as plantas rubricadas pelo Chefe inte
rino da Directoria das Ob;·as Publicas. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura., Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Janeiro 
de 1883, o2° da lndependencia. e do lmperio o 

Com a rubrica de Sua Magest3de o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8862- DE 27 DE JANEIRO DE 1883 

Crêa o logar de J~iz Municipal e do Orphãos nos termos reunidos de S. Ml
g~el; i;ituia e Ourom, na Provincia do Pará. 

Hei por b3m Decretar o seguinte : 
Artigo unico. Fica creado o logar de Juiz Municipal e de 

Orphão3 nos termos reunidos de S. Miguel, lrituia e Ourem, 
na. Província do Pará. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha. 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de 
Janeiro de 1883, 62° da lndependencia. e do lmpei-io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jo:io Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8863 -DE 27 DE J.ANEIIlO DE 1883 

Declara a entraneia da camarca do Rio GuaiJIIÍ., na Prnincia do Pará, e 
marca o vencimenio do respêctivo Promotor Publico. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. f.o E' declarada de 3• entrancia a comarca do Rio 

Guam:i, na Província do Para, creada pela Lei da respectiva. 
Assembléa n. 1023 do 1° de Maio de 1880. 

Art. 2.0 O Promotor Publico d'l referida comarca terá o 
vencimento annual de 1:600$, sendo 800$ de ordenado e 
800$ de gratificação. · 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se· 
cretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de 
Janeirg de 1883, 62• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joao Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8!:!64- DE 3 DE FEVEREIRO Dlll 1883 

Declara diamantinos os terrenos· situados nas matas oxistentes nas margens 
dos rios Pardo e JoquitÍIÍiíonba dos municipio~ de Canavioiras, Belmonte 
e llhéos, na Provinda da Bahia. 

Usando da autorização conf•Jrida. no Decreto n. 5955 de 23 
de Junhq de 1875, e Tendo em vista as informações que Me 
foram presentes com o officio da Presidencia da Província da 
Bahia de 27 de Dezembro de 1882, Hei por bem Declarar dia
mantinos os terrenos situados nas matas e:tistentes nas margens 
dos rios Pardo e Jequitinhonha, na serra da Onça, municípios 
de Canavieiras, Belmonte e llhéos, na referida Província. 

O Visconde de Paranaguã, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal d·l Thesouro Nacional, asqim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 3 de Fevereiro 
de 1883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Paranaguá, 
~~ 
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DECRETO N. 8865 - DE 3 DE FEVEREIRO DE 1883 

Concede a João Maxwell Rudge \!!!!.i!egio para estabelecer, por si ou por meio 
de uma eompanhia, uma linha de n_a~egaçlio a vapor, no rio Tieté, na 
Província de S. Paulo. 

Attendendo ao que Me requereu João Mnwell Rudge, Hei 
por bem Conced'lr-lhe, na conformidade da Lei de 8 de Outubro 
d3 1833, privilegio para estabelecer, por si ou por meio de 
uma companhia, uma linha de navegação a vapor; no rio Tie
tà, na Pravincia de S. Paulo, desd!J o município de Mogy 
das Cruzes ate :is cachoeiras do Par.tnahyba, sob as clau
sulas que com este baixam, assignada~ por Henrique d' Avi
la, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 1883, 6l!o da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a que se ret"ere f o Decreto n. 8888 
desta dnta. 

I 

Obriga-se o concessionario, por si ou por uma companhia, 
a estabelecer a navegação a vapor no rio Tieté, desde o muni
cípio de Mogy das Cruzes até ás cachoeiras do Paranahyba, 
effectuando a desobstrucção e canalisaçã() do mesmo rio nos 
logares precisos. 

Il 

Esta navegação começará. dentro do prazo de 18 mezes, con
tados da presente data, e continuará sem interrupção durante 
10 annos, que principiarão a correr de hoje. 

lll 

Os vapores serão em numero sufficiente para as necessidades 
do trafego, nunca menor de do 1s, construidos com a precisa soli
dez e nas melhores condições para o serviço a que são desti
nados, não tendo menos de 75 pés de. comprimento sobre 15 
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de largura, e o calado necessario ; serão providos de machi
nas de alta pressão e de força de pelo menos 30 cava11os, e te
rão rodas Impulsoras na pôpa (estannlieel propulers) em 
vez de rodas ao lado ou helices. 

IV 

Serão nacionalisados brazileiros, ficando sua acquisição 
isenta de qualquer imposto por transferencia da proprie
dade ou matricula ; gozarão dos privilegias e isenções de pa
quete, e a respeito de suas tripolações se praticará o mesmo 
que com os navios de guerra nacionaes, sem ficarem, poróm, 
isentos dos regulamentos policiaes e fiscaes. 

Além disso serão examinados por ordem do Governo e ap
provados antes 'Iue comecem a navegar. 

v 

O numero das viagens redon las, as escalas, o horario de 
partida e chegada dos vapores, a tabella de fretes e passagens, 
bem como as mais condições do serviço não comprehendidas 
nestas clausulas, serão determinados em regulamento especial 
organizado pelo Governo de accôrdo com a empreza, antes de 
começ'lr a navegação, não podendo em todo o caso os fretes 
exced 'r nos cinco primeiros annos a 15 rs. a arroba por le
gua e nos seguintes a 10 rs. e as p'ssagens pelo mínimo da 
tabella estabelecida para a estrada d1 Companhia Ituana. 

Neste regulamento o Governo poderá estabelecer multas de 
200$ a 2:000$ conforme as infracções. 

VI 

A empreza transportará gratuitamente as malas do Cor
reio, devendo a repartição competente tel-as promptas afim de 
nllo retardar a partida dos vapores. 

VII 

O Governo terá o direito de embarcar nos vapores, livre 
de toda a despeza e com as precisas recomrnendações, um em
pregado do Correio, correndo por conta dos Comrnandantes o 
embarque e desembarque das malas sem a sua responsabilidade. 

VIII 

A empreza concederá transporte gratuito em cada uma das 
viagens a 20 colonos contratados pelo Governo ou pelos parti
culares, precedendo ordem do mesmo ou da Presidencia, bem 
como as suas bagagens, e fará a redueção de 20 o/o no frete 
dos objeetos destinados ao serviço publico. 

O Governo, geral e provincial, terá além disso em cada. 
viagem duas passagens Jiyres de ré ou de · · · · · ·. ·-.. 

---, (\ 1 p (' \ ' ' ') ; ' 
~\.\· 

~,·. 

( 
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IX 

O Governo poderá utilisar-se dos vapores da empreza para o 
serviço do Estado, mediante prévio accôrdo quanto ao preço, 
quer do fretamento quer da compra, devendo neste caso a 
empreza substituil-os por outros nas condições exigidas no 
prazo de 18 mezes. 

X 

O Governo fiscalisara a execução do contrato pelos meios que 
julgar conveniente. 

XI 

Esta concessão caducara : 
f.o Si no prazo marcado na clausula f7a os concessionarios 

não tiverem feito o deposito de que alli se trata ; 
2. 0 Si no prazo designado para o começo da navegação não 

tiver ·m regularmente estabelecido o competente serviço; 
3.0 Este prazo poderá s·1r prorogado por mais um anuo, pa· 

gando a empreza. 500$ por mez ; 
4. 0 Si o serviço da navegação fôr interrompido por mais de 

seis mezes, a empreza pagara pela demora, findo esse prazo, 
a quantia de 200$ mensaes. Salvam-se os casos de força 
maior provados perante o Governo, que decidirá com prévia 
aúdiencia da Secçãn do Imporio do Conselho de Eshdo. 

Declarada a caducidade, o Governo fica inteiramente livre 
para proceder como entJnder conveniente sobre a navegação 
do rio, sem que seja obrigado a indemnizar a em preza sob qual· 
quer fundamento, cabendo a esta sómente a propriedade dos 
vapores e raspectivos ac~essorios e material. 

XII 

Findo o prazo d~sta concessão, reverterão ao Estado, sem 
indemnização alguma, as obras que a empreza tiver feito no 
rio para facilitar a navegação. 

XIII 

O Governo concedera á empreza privilP-gio por 10 annos 
para a navegação do mencionado rio Tieté, entre os pontos 
determinados na clausula f a, sem prejuízo dos direitos de ter· 
ceiro e e'lpecificadamente do Decreto n. 5290 de 24 de Maio de 
i873. O privilegio de que tratam as clausulas não poderá 
tambem impedir qualquer obra de desobslrucção ou desvio do 
rio, quer por parte do Governo geral, quer do provincial, 
para o fim de evitar inundações nas varzeas, inclusive a do 
Carmo, nem prejudicar a navegação a remos, vela, ou airga, 
que continuará a ser livre. 
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XIV 

O Governo venderá li empreza pelo preço minimo da lei 
os terrenos devolutas necessarios para o estabelecimento de 
estações e pontes de carga e descarga e armazens. 

XV 

A empreza tera sua séde na capital do Imperio ou na cidade 
de S. Paulo, sendo resolvidas de conformila.le com a lei do 
paiz quaesquer questões entre ella e o Governo ou entre ella e 
os particulares. 

XVI 

As questões que su~citarcm-se entre o Governo e a empreza 
a respeito dos seus direitos e obrigações, si não puderem ser 
resolvidas de commum accôrdo, serão deci lidas por arbitras. 

Si as partes contratantes não accorJarem em um mesmo 
·arbitro, nomeara cada uma o seu. 

Si estes não concordarem, e;;colherão um terceit·o.arbitro 
que aceitará o laudo de u:n ou outro, sendo definitiva sua de
cisão. Si não concorJarem sobre o terceiro, cada at·bitro esco
lhera um Conselheiro de Estado, entre os quaes a sorte deci
dira. 

XVII 

Para assegurar a effectiva execução do serviço da navega
ção os concessionarios dentro do prazo de um anno, contado 
da presente data, depositarão no estabelecimento bancario 
em que o Governo concordar ou na Thesouraria de Fazenda de 
S. Paulo, a quantia de 10:000$, pertencendo os respectivos 
juros naquella hypothese á mesma. empreza. O deposito será 
levantado logo que a navegação estiver inteiramente e8tabele
cida; a sua. importa.ncia, porém, revertera pJr to Estado, caso 
seja declarada a caducidade da concessão, de conformidade 
com a clausula 1i.& 

XVIII 

Fica entendido que os concessionarios não terão direito a 
quaesquer outros favores, além dos declarados nas presentes 
clausulas. 

Pa.lacio do Rio de Janeiro em 3 de Fevereiro de 1883. -H en
rique d'Avila. 
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DECRETO N. 8866- DE 10 DE FEVEREIRO DE 1883 

Dá instrucçõcs relathas á correspondcneia do Inspector de saudo do port11 
do Rio de Janeiro com as Inspoetorias proviociaes. 

Attendendo á conveniencia de se corresponderem com o 
lnspector <le saude do porto do Rio de Janeiro os Inspectores 
provinciaes, e Tendo ouvido o parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 20 
de Novembro do anno proximo finda, Hei por bem que se obser
vem as Instrucções qu<l com este baixam, assignadas pelo 
Bacharel Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, que assim o tenha entendido c faça executar.· Palacio 
do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1883, 62° da lnde
pendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Su'l. Magestade o Imperador. 

Pedro Leão Velloso. 

Instrucções a que se ref'ere o Decreto n. 8866 
desta data 

Art. 1.0 Os lnspectores de saude dos portos provinciaes cor
responder-se-hão com o do Rio de Janeiro, sobre tudo o que 
occorrer de importante no serviço a seu cargo, communi
cando-se por officio em circumstancias norm1es e pelo tele
grapho sempre que houver urgencia. 

Art. 2. 0 São considerados casos de urgencia: 
1•, a cheg.tda, a qualqu 'r dos referidos portos, de uma 

embarcação proveniente de porto infeccionado, quet• por mo
lestia pestilencial, quer por affecção contagiosa ; 

2•, a de n~vio a cujo bordo se tenham dado casos de qualquer 
das indicadas molestias ; 

3•, a de embarcaçõe> em más condições hygienicas; 
4•, o apparecimento, em qualquer dos ditos portos, de uma 

molestia pestilencial ou contagiosa. 
Em todos e<s~s casos e nos de i~ual gravidade os lnspectores 

provinciaes telegraphat'<h ao do Rio de Janeiro, communicando 
o facto e assignalando os meios empregaàos para remover oa. 
attenuar o mal, de modo a uniformisar-se a pratica das medidas 
sani tarias. 

Art. 3.0 O lnspector de saude do porto do Rio de Janeiro 
levará ao conhecimento do Ministro do lmperio as occurrencias 
importantes sobrevindas nos port'Js provinciaes, e proporá 
as providencias necessarias e que não possam ser tomadas 
pelos Presidentes de província. 
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Art. 4.• Até o dia. 31 de Março de cada anno os Inspectores 
de sauàe dos portos provinciaes remetterão ao do Rio de Ja
neiro um relatorio minucioso do que tiver succedido no re
spectivo serviço, mencionando, além do que lhes parecer 
interessante á salubridade local e geral dos portos, os se
guintes factos: 

i.• O numero de navios entrados, sahidos e os que ficam 
fundeados, calcule da população fluctuante e da respectiva 
morbidade; 

2.• Indicação das principaes condições metoorologicas de 
cada porto, com determinação das médias ltebdomadarias e 
mensaes; 

3. • Moles tias mais frequentes no porto e na cidade. 
Art. 5. o O lnspector de saude do l'orto do Rio de Janeiro 

incorporará esses relatorios ao seu, organizando a resenha 
de todos os factoa occorridos no litoral do Imperio o que inte
ressem á salubridade P'~blica. 

Esse relatorio será annoxo ao do Ministro do Imperio. 
Art. 6. o Fica. adaptado o modelo j11nto para as cartas de 

saude de todo o ImpGrio ; devendo os Inspectores de saude 
observar strictamente quanto a tal documento sanitario o dis
posto no Cap. UI das Instrucções de 15 de Outubro de 1881. 

Art. 7. o Serão fornecidos aos lnspectores provinciaes os 
instrumentos precisos para as observações meteorologicas de 
que trata a. 2a parte do art. 4 .• 

Art. 8.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Pala.cio do Rio de Janeiro em 10 de Feverêiro de 1883.

Pedro Leão V elloso. 
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Nav1o. 
Bandeira. 
Commandante. 
Toneladas. 
Carga. 
Equipagem. 
Passageiros. 

Estado de bordo. 

~! 

da equipagem. 
dos passageiros, 

DOENTES: 

Entrado de, ... no dia .... ás .. 
horas da ••.. com passageiros. 

Demorou·se neste porto ••••.• 
dias ..... horas. 

I! 
Estado sanitario do porto ...... . 

reina ............ . 

Estado sanitario da cidade .... .. 

) Pono do ...... aos ..... do ....... de ..... de 188 

0 SBCIIBTAIIIO 

Entregue no dia .... de ...... ás ..... horas da .......... 

Decr. n. 8866- Pag. 192. 

IMPERIO DO BRAZIL 
SERVIÇO SANITARIO DO PORTO DE ... 

Carta de Saude 
N.o ....... 

Parte deste porto com destino a......... a embarcação 
abaixo indicada. .--_--_-_------~ 

r<mrauo ue .... no dia ... . Nome do navio. 
Bandeira. 
Commandante. 
Toneladas. 
Carga. 
Equipagem. 
Passageiros. 

CBRTIFICAIIOS QUB : 

o estado sanitario do navio 8 

.. l .. o o., .. .,_ .. 
.,:t ....... 
~:28 
"':: 

da equipagem é 
dos passageiros 

va ....... doentes 

ás ...... horas;da .... . 
com ..... passageiros. 

Demora neste porto ...... . 
....... dias .... horas. 

é ............. ; o que entre elles 

l 

.. 
""' 
= !:: 
,Q 

~ 
e, 
; 
"' 101 

Certificamos lambem que o·estado sanitario deste porto é .......... ; porque .... . 
reina .... , ..... febre amarella. 

cholera-morbus. 
peste. 

Estado sanitario da cidade ...... . 
Porto de ........... aos ..... de ................ de !.88 

o SBC1\BTAIIIO 
SBllo 
da 

ltlspec;ão 

0 INSPBCTOII 
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DECRETO N. 8367- DE 10 DE FEVEREIRO DE 1883 

Concedo permissão a Pedro Rampi para explorar ~arvão de pedra o outros 
minoraes na ProYincia do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereu Pedro Rampi, Hei por bem 
Conceder-lhe permissão para explorar carvão de pedra e outros 
mineraes em Santo Antonio de lmbituva, município de Ponta 
r·rossa, e nas comarcas de Castr-o, Campo Largo e Lapa, da 
Provincia do Paraná, mP-diante a!l clausulas que com este 
baixnm, assignadas por Henr1que d'Avila, do Meu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, CJmmercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entenJido e f1ça Pxecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 10 de Feve1·eiro de 1883, 62° da lnder-endencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imverador. 

Henrique d'Avila. 

Clau•ulalil a que se a•ef"ere ·o Decreto u. 888')' 
de•.ta data 

Fica concedido a Pedro Rampi o prazo de dous annos, con
tado dBsta data, para, sem prejuízo dos direitos de terceiro, 
proceder a explorações e pesquizas para descobrimento de 
mina~ de carvão de pedra e outros mine ·aes em Santo Antonio 
de lmbituva, municipi.J de Ponta Gros~a, e nas comarcas de 
Castr •, Camno Largo e Lapa. da Província do Paraná. 

Dentro deste prazo o concessionario deverá apresentar na 
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Cou mercio e 
Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com l'erfis l[Ue demonstrem, tanlo quanto fôr pos-
sível e o permitttrem os trabalhos executados, a superposição. 
das camadas mineraes encontl·adas, e remetterá com aa mesmas 
plantas amostras dos mineraes encontrados e relatorio minu-
ci 1so da localidade em que a mina estiver situada, derlarando 
qual a poss,no,:a e riqueza. dest1, qual sua extensão e sna di
recção, a distancia entre ell1. e os povoados mais pr ximo~ e 
os meios de communicação existentes, a área nPcessaria para a 
mineração, o numero e os nomes dos proprietarios <lo solo sob 
o qual se aehar a mina, o emprep-o em que estivPrem os· ter-
renos su erficiaes da mi.na, os edificios nelles~ 
nallllente, os meios apropriados par~a·t·r ~JtiÂ d611fWod.í.ie;ps ......_ 
elas minas. -' , , f\ 14 n • . , '·' •, · ...._ 

PODER EXE~U?IYO f881 t ~' :·' f3 -" ~ 
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li 

Os trabalhos de pesquiza ou exploraçlo para o descobri
mento de minas poderio ser feitos por qualquer dos modos re
commendados pela sciencia. 

Nos terrenos possuídos, porém, as sondagens, cavas, poços ou 
galerias nio poderão ser feitos sem autorização escr1pta dos 
proprietarios, a qual, si fôr negada, poderá ser supprida. pela 
Presidenoia da província., mediante fiança idonea, prestada 
pelo concessionario, que responderá pela indemnizaç!Lo das 
perdas e da.mnos que os mesmos trabalhos causarem a.os pro
prieta.rios. 

Antes da concessão do supprimento da licença, o Presidente 
da. província. mandará intimar os proprietarios interessados 
para, dentro de prazo razoavel por elle fixado, apresentarem os 
motivos da sua opposição e requererem a bem de seus direitos. 

111 

O Presidente da provincia. concederá ou negará o su:ppri
mento requerido, á vista das razões expandidas pelos mte
ressados ou á. revelia destes, declarando os fundamentos de sua 
decido, da qual haverá recurso, sómente no etleito devolutivo, 
para o Ministro da. Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada. a conce~~t~lo do supprimento da licença, proce
der-se-h& immedia.tamente á avaliação da fiança de que trata 
a clausula 2•, ou da indemnizaçio dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios. Esta avaliação será feita. por arbitras nomeados, 
um pelo concessionario e um por cada uma das part~s inte
ressadas, os quaes começarão os seus trabalhos por designar o 
terceiro, que deverá desempatar entre si. Si, porém, não con
cordarem no arbitro desempahdor, cada um apresentará um 
nome, e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestará a f1lan,ça ou 
depositará na Thesouraria de Fazenda a importaneia da indem
nização arbitrada dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perder o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemniz&91o de que trata a clausula antecedente serl. 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de. propriedade do concesaionario ou do Estado, uma vez que 
d6llea pouam provir prejuuos á1 propriedadea adjaceute• ; e, 
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além disto, o concessionario fica obrigado a restabelecer, 
â sua custa, o curso natural das agu'ls que desviar por causa 
dos mesmos trabalhos, e a dar conveniente direcção as que 
brotarem das cavas, poços ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará. préviamente o consenti
mento do proprietario que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica es~abele
cido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pauta
nos ou estQ.gnaçio de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obrigado a deseccar os terrenos alagado~. restituindo-os a 
seu antigo estado. 

VII 

O concessionario não poder à fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas: 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumforencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos 
os moradores ; 

Nos caminhos, estradas e canaes publicos o a 10 metro11 de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

Vlll 

Satisfeitas as clausulas deste decreto, o concessionario ~erá 
o direito de lavrar as minas que descobrir, de a.ccôrJo com 
as leis vigentes e com as condições que no interesse da mine
ração forem estabelecidas no acto da concessão, si provar que 
possue as faculdades precisas para, por si ou por compa· 
nhia anonyma que incorporar, elfectuar a lavra respectiva, 
segundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro, o conceasio
nario, como de3cobridor, terá direito a um premio fi::mdo 
pelo Governo no acto da concessão das minas, e em relação 
com a importancia destas. Este premio será pago pelo con· 
cessionario da lavra. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1883.
Henriqve d'A..,ila. 
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DECRETO N. 8868 - DE fO DE FEVEREIRO DE 1883 

Concede permis~ão a Manoel Nunes Ribeiro Jlara explorar minorao; na Pro· 
vineia de Mato Gt·osso. 

Atten !endo ao que Me requereu Manoel Nunes Ribeiro, Hei 
por bem Conceder-lhe permi~são para e:s:plo1·ar minm·aes no 
município de Poconé, da Provincia de Mato Gros~o. medi~nte 
as clausula~ que com este baixam, asqignadas por Henrique 
d'Avila, do Meu Consellw, Sena!o~· do lmperio, Ministro e Se
cretario d~ Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Jan )iro em 10 de Fevereiro de 1883, 62° da 
Independencia e do lmperio. 

Com a t•ubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a que se ret'ere o Decr·eto n. 8868 
destu data 

Fica concedido a Manoel Nuues i"W.JiJÍI'o o pmw de <lous 
annos, conta los desta data, p1.ra, sem prejuízo dos diraitos de 
terceiro, proce ler a es:ploração e pe~quizas p:1ra descobri
mento de mi neraeq no muuic.ipio de Pocunó, com oxcepção dos 
logares d 'Dominados Cuhé e Lobo, da Provincia de Mato Grosso. 

Dentro deste prazo o conccssionario d ·vara apresenbr na 
Secretaria de Estado dos Neg-ocios da Agricultura, Corumercio 
e Obras Publicas plantas geologica e topographica dos terrenos 
explorados, com perfis que demonstrem, tanto quanto fôr pos
sivel e o permittirem os trabalhos executados, a super
posição das camadas mineraes encontrada~, e remetterá com 
as mesmas plantas amo<Jtra.s do~ mineracs encontrados e rela
torio minucios'l da localidade em que a mina estiver situada, 
decla~ando qual a pos•ança e riqueza desta, qual sua extensão 
e sua. direcção, a distancia entre e lia e os povoalos mil.is pro
ximos e os meios de commnnicação existentes, a ãrea neces
saria para a mineração, o numero e os nomes do~ proprietarios 
do solo sob o qual se achar a mina, o emprego em que estiverem 
os terren0s sup 1rficiaes da min', os edificios nelle existentes 
e, finalmente, os meios apropriados ))ara o transporte dos 
productos dM minas. 
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li 

Os trabalhos d3 pes·1ui1.a ou exploração para o descobrimento 
de minas po lerão ser feito~ por qnalqtwr dos modos ri!com
men !ad.Js peh sciencia. 

Nos t wr,·nos po<suidos, porém, as sJnclagens, cavas, poços ou 
gal rias não po lerão ser feitos s3m aut:Jrização escripta dos 
proprietarios, a qual, si fór ngg>~da, poderá ser supprida pela 
PresU·mcia da província, mediante fiança idonea prestada p~lo 
concessionario, que re<ponderá pela indemni1.ação das perdas 
e damnos que os mesmos trabalhos caus:trem a·1s proprietarios. 

Antes da conces~ão rlo supprimenco da licença, o Presi
dente da província mandara intimar os prnprietarios interes
sa.ios para, dentro de prazo razoavel por elle fixado, apresen
tarem os motivos de sua opposição e requererem a bem de seus 
direitos. 

lil 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
ment.o requerido, á vista das rtzõgs expandidas pelos interes
;;ados, ou à revelia deste01, d3clara .tdo os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, sómente no effeito devo
lutivo, para o Ministro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

IV 

Delibera la a concessão do supprimento da lic:mça, pi·ocedcr
se-ha imme liatamente à avtliação da fiança d3 que trata a clau
sula 2" ou da in.lemni1.ação do, •Jrejuizos alie ·ados pelos pro
prietarios. Esta a v 1liação será feita por arbitro~ nomeados, um 
pelo c mce~sionari1J e um por cada uma das p<~rte~ interes
sa las, os qu tas começ u·ão os se ui! trabalho~ por dl3signar o 
tere iro, que deverá Jesempatar entre si. Si, porém, não con· 
cordarJm no arbitro de~e.npatador, cala um apresmtará um 
nome. e a sorte decidira. 

Proferido o lau lo, o concessionario prest'lrá a fiança ou de
posita.rà na Thesotiraria de Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo de oito dias, sob pena de 
perJer o direito de fazer pesquizas e explorações no terreno 
contestado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula antecedente será 
devida ainla que os trabalhos sejam executalos em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do _E~tado, uma vez que 
delles possam provir prejuizos ás propriedades adjacentes; e, 
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além disto, o concnssionario fica obrigado a restabelecer, li. sua 
custa, o curso natural das aguas que desviar por causa dos 
mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção ás que bro-
tarem das cavas, poços ou galerias que fizer. . 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propr1eda~e 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consenh
mento do proprietario, que, sendo negado, será supprido pelo 
Presidente da província, na conformidade do que fica estabe
lecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos morallores da circumvizinhança, o conceeqionario será obri
gado a deseccar os tf1rrenos alagados, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VIl 

O concessionarw não poderá fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas : 

Sob os edificios e a i5 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
supprido, e sob a condição de fazer retirar do edificio todos os 
moradores; 

Nos caminhos, estradas " canaes publicos e a 10 metros de 
suas margens ; 

Nas povoações. 

VIII 

Satisfeitas as clausula<; deste decreto, o concessionario terá 
o direito de lavrar as minas que descobrir, de accôrdo com as 
leis vigentes e com as condições que, no interesse da mine
ração, forem estabelecidas no acto da concessão, si provar 
que possue as facullades precisas para, por si ou por compa
nhia anonyma que incorporar, effectuar a lavra respediva, 
segundo exigir a possança das minas. 

Si, porém, a lavra destas fôr concedida a outro, o conces
sionario, como descobridor, terá direito a um premio fixado 
pelo Governo, nr> acto da concessão das minas e em relação com 
a. imp~rtancia destas. Este premio será pago pelo conces
swnarw da lavra. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 1883.
Henrique d'Auila. 
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DECRETO N. 8869- DB 10 DJl FEVJIIRBIRO DE 1883 

Renova o prazo estabelecido para a demareaçio das daba mioeraea 
roncedidas a Luiz Augusto de Magalhães c Candido Augusto de Araujo 
Guimarães, na Província do Santa Catharina. 

Attendendo ao que Me requereram Luiz Augusto de Maga
lhães e Candido Augusto de Araujo Guimarães, Hei por bem 
Renovar por um anno, a contar desta data, o prazo fixado na clau
sula 4a das que baixaram com o Decreto n. 4692 de 14 de Feve
reiro de 1871, a que se refere o Decreto n. 6612 de 4 de 
Julho de 1877, em virtude do qual foi-lhes concedida per
missão para lavrar ouro e out:os mineraes na freguezia de 
Nossa Senhora Mãe dos Homens do Araranguá, Provincia de 
Santa Catharina, ficando, porém, limitada a concessão a 100 
datas mineraes. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
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 10 de Fevereiro 
de 1883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique à'A,ila. 

oEcRETo N. 8871 n -DE 10 DE FEVEREIRO DE 1883 

Autoriza l! Tiw.J S. Paulo Central Sugar Factories o( Brasil, limUed a 
funccionar no lmperio 

Attendendo ao que Me requereu a The S. Paulo CentraZ 
Sugar Factories of Brasil, limited, devidamente representada, 
e de conformidade com a Minha lmmediata Resolução de 3 do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado, e:xara<lo em Consulta de 16 de 
Dezembro do anno pro:ximo passqdo, Hei por bem Autorizai-a a 
funccionar no lmperio, mediante as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Henrique d'Avila, do Meu Conselho, 

(") Com:o n. 8870 não houTO acto algum. 
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Se na lot• do lm,)erio, Mini,tro e S1cretario do E.;ta lo dos Neg-o
cios Ja A""ricultlll·a, Cornmercio e Obras Publica~. que as~im o 
ten'1a ent~m IilJ e f~tça ~:t )Ctttar. P.tLwio <lo Rio d'l Janeiro em 
10 de Fevereiro <lo 188~. 62o da lnJcpendencia o do Imperio. 

Com a rubrica 1[11 Sna !\Iag·cRbulc o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto 
n. ss,-1 desta data 

A companhia é ohrigada a ter um representanto no Impa
rio com plenos pod'!~e~ para tratar o definitivamonte resolver 
as questõe~ que fD sn~c·.itarom, quer com o (1overno, quer com 
os particulares. 

li 

Todos os acto;; quo pratiC'ar no lmt•erio ficarão sujeitos à.~ 
respect;vas leis e regalannnto~ e à j:ui~dicção do seus Trilm
na>s ju.liciario' ou aJministrativos, sem quo em tempo algum 
pos'a a referida companhia r''clamar qnalquer es:cepção 
fundada em seus estatuto-.. 

III 

As alterações ftlitas f'tn sous ostatutos serão <~ommunicadas 
ao Governo Imperial, sob pana dro mnlta dro 200Si; a 2:000~ e cl~> 
lhe ser cas!lada oNta cotH'é'~são. 

IV 

No raso da companhia deliberar es:ecntat• algum 011 alguns 
dos fins de sua creação que não estivor'm om compl9ta ron
nes:ão eom o contrato que celebrou com o Governo Imperial, 
dev~t·à prim9iram'lnte peJir permiqsão ao me<mo Uoverno. 

Palacio do Rio •le Jan0iro em 10 d~ Fcverr>iro de 1883.-Hen
riqHe d'kcila. 
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Eu Cnrlos João Knnhanlt, trailuctor publico e interprete 
commercial juramentado da pr:11_:a do Hio de Janeiro: 

Certi!leo qu•• me roram npresent:1dos o :l!emonmdum de as
soeitiÇ~o e os e~Latutos da Tlle S. Paulo Cmtral Su.1or Factory 
o{ B,·asil. L m1t•d, impi'Pssos em inglez, os l]l13PS a pedido da 
parte traduzi littrmilment•~ pnra o idioma nacional e dizem o 
seguinte, a sabor: 

TRADUCÇÃO 

Mernorandnnt de associa çiio da C:~ornpanhla -
The S. Paulo Central Sngnr Fnc:-t.ory nf' 
111·nt~il. Lhuited. 

i. O nome da Companhia é The S. Paulo Cmtral Stt.!Ja1· 
Factory of Brasil, Umited. 

2. U escriptorio registrado da compnnhia será estabelecido 
na Inglaterra. 

3. Os fins para os quaes se organiza a companhia são: 
(I) Comprar on adquirir as vantagens de um~ concessão 

feita por Sun 1\lngestade o Imperado1· do Brazil, por Dec1·eto 
da ta do de 28 de 1\laio de i88l, de uma garantia de juros sobre 
o capital empregado na construcr:ão e montagt~m de uma fa
brka ou eng!lnho cen tr:~l, bem como ns su:~s obn1s accessorias, 
destinado ào rabrico de assucnr, no município de S. João de 
Capivary, na Província (Je S. Paulo; outrosim, con&truir, 
mont~1r e promover o,; negoeios do t•ngenho, o tia fabricação, 
e por outra qualquer fóruw satisfazer ;1s c0ndi~ões da cun
cess;io. 

(li) Validar ou levar a elfeito e tr;,tar de um eonlrato, que 
já se nrh~• preparado e sr. declara Pstal' feito entre a Com· 
pnnhia Brasilian Publi,; Wor:,s, Construction, L·mited, pri
meira parte; Henrique R;,ffard, seg-uJHla parte; e a presente 
companhia, terceira part'-'; estipulando a· compr11 das van
tagens da sohredita concessão, IJent como d<~ construc~·~o e 
montagem do engenho e mais obras pot' ella exigidas o outros 
negof'ios com ou sujeito :1 quaesquer modificações que pos>am 
vir a ser aceordadas. 

( III) Fazer os negocios, quer na sobredita provinria, quer 
em qunlquer outro ponto do Brazil, proprios de fabric:.ntes e 
refinadores de assucar e distilladorcs de ng•wrdente de cnnna 
c incidentaes a esses negocios, os de plantadores, cultivadores 
e nep;ociantPs, e totlas as mais operações que sej.1 u~o ou que 
possam ser convenientemente feitas, em connexiio eom esses 
neg-ocios respe!'l.iva111ente. 

(IV) l!ntr~r em tluaesquer contratos e arraf!..ios com r'lzen
deiros, proprietarios agricolas A rorn~dat'és ·ae1~~, ... /, \\\ í1 I Ef. ~ n ~ r.~t ~.#- ·- • 

'~\'- ' .. /!1> \ 
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gundo o que se acha estipulado na sobredita concessão ou que 
por qualquer outra fórma possa ter relação com a producção 
e supprimento de canna de assucar, fazer emprestimos e 
adiantamentos de dinheiros a essas pessoas, com a garantia de 
colheitas ou safras futuras ou de qualquer outra fórma que 
seja, de accôrdo com a concessão ou della independente, e 
adquirir por meio de compra, resgate de hypothect.t ou por 
outra qualquer fórma, quaesquer terras, propriedades ou di· 
reitos qne possam ser tidos como necessarios ou convenientes 
para qualquer dos fins da companhia. 

( V) Fazer o negocio de transporte de mercadorias e passa
geiros pelas e em connexão com as vias ferreas, cuja con
j;\rucção é exigida pela concessão ou por outras quaesquer vias 
ferreas que a compannia possa para o seu negocio ou obras 
construir ou adquirir. 

( V I ) Obter, quer requerendo directamente, quer por 
qualquer outra fórma, qneasquer outras concessões do Governo 
do Brazil ou de qualquer província, município ou districto, 
importando quaesquer direitos ou privilegias que possam ser 
considerados convenientes para os fins da companhia, quer 
em substituição, quer como modificação da dita concessão, 
quer por qualquer outra fórma e fazer tudo quanto fôr exi
gido pelas clAusulas de qualquer dessas concessões. 

(VII ) Comprar ou por outra fórma adquirir ou dirigir e 
administrar como propriet11rio ou como agente, todos ou 
qualquer parte dos ne~ocios ou haveres de qualquer pessoa, 
firma, companhia ou associação, cujo negocio se ache compre
bandido em qualquer dos fins a que a presente companhia se 
destina. 

(VIII) Vender, arrendar, permutar, hypothecar ou dispôr 
de todos ou de qualquer parte dos negocias ou da propriedade 
da companhia ou de qualquer direito ou interesses em 
qualquer propriedade ou com relação a ella e etfectuar qualquer 
dessas vendas ou cessões a troco de acções, fundos, obriga
ções ( debentures) ou títulos de qualquer outra companhia. 

( IX ) Auxiliar ou estabelecer ou contribuir para que se au
xilie ou se estabeleça qualquer companhia que tenha por fim 
comprar o negocio e a propriedade da companhia ou qualquer 
parte del111 e subscrever acções ou títulos por qualquer outra 
fórma ou realizar quaesquer arranjos finanCP.iros com relação 
ás mesmas, que possam ser considerados convenientes. 

(X ) Realizar todo e qualquer deposito de dinheiro e valo
res, e praticar tudo quanto possa ser necessario ou conve
niente para cumprimento das leis e regulamentos do Imperio do 
Brazil ou de qualquer outro governo estrangeiro ou colonial, 
ou de qualquer autoridade lncal em qu;,lquer ponto onde a 
companhia possa querer estabelecer o seu negocio . 
. ( XI ) Applicar como lucro ou rendimento applicavel ao 

pagamento de dividendos, quaesquer juros que se hajam rece
bido em virtude da garantia da sobredita concessão, bem 
como quaesquer juros ou dividendos recebidos dos empresti· 
mos ou de outro qualquer emprego dos fundos da companhia. 
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( XII ) Praticar tudo o mais que po~sa ser incidental ou 
conducente aos fins supra designados. 

&.. A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
5. O capital da companhia é de :f 80,~50, dividido em 8.0~5 

:~cções de :f tO cada uma, dns qnaes 5.6~5 são acções prefe
renciaes, sujeitas a um dividendo preferencial na razão de 
7 •;. ao anno e outros direitos preferenciaes, conforme se 
acha previsto nos respectivos estatutos, e as outras ~.WO 
acções são contingentes ou acções ordinarias. 

Nós as diversas pessoas cujos nomes e endereços vão abaixo 
exarados, desejamos constituir-nos em companhia, de con
formidade com este Memorandum de associaç:io, e concor
damos respectivamente em tomar o numero de acções no 
capital da companhia, indicado em frente aos nossos respe
ctivos nomes. 

Nomes, endereços e occupação dos subscriptores 

Numero de ae
çõos prefe~en
eiaes, tomadas 
por cada sub· 
seriptor. 

Thomaz Dickson, Richmond House, S. Norwood. 
Negociante................................. 1 acção 

Edward Easton H, Delahay Street S. W. Enge-
nheiro civil. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i acção 

James Goodson 32 Kensington Gardens Square 
W. Juiz de paz............................. i acção 

William Henry Barber, 2 Etwell Villas, Cbampion 
Hill S. E. Estenographo..................... i acção 

Douglas A. Onslow, i&. Waverley Place, St. John's 
Wood N. W. Juiz de paz.................... i acção 

Francis J. Heseltine, i East India Avenue E. 
C. Proprietario............................. i aeção 

C. B. Linklater, 6 Warnoford Court E. C. Pro-
prietario... .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... t acção 
Feito em i• de Agosto de i882. 
Testemunha de todas as assigna turas supra: 
E. Stanton Hopper, Escrevente dos Srs. Walter Webb & 

Comp., solicitadores, 23 Queen Victoria Street E. C.- E' 
cópia conforme.- ( Assignado) W. H. Cousins, Registrador 
de companhias de fundo associado. 

Resolução especial 

(Conforme a lei das companhias de t862 § 5i.) 
Da Companhia T!te S. Paulo Central Sugar Factory o{ 

Btasil, limited. · 
Tomada em 9 de Agosto de !882, confirmada em :!&. de 

Agosto de Hl8~. 
N•uma assembléa geral extraordinaria dos accionistas da 

sobredita companbiá, devidamente convocada e que teve 
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Ioga r na eidarle de Lonllres, em n. 23 Queen Victorin Streel 
no din !:1 de Agn~to de 1882, foi tom:~da a sr.guinte delibera
ção eswcill. modillc:~ndo os estatutos, e em uma assembléa 
.IJeral e.clraurdína,ia suhsequr.ato dos accionista.; da mesma 
co111panhia, tumbtJm rievid:unente convoeHda e celeb•·ada no 
mt~srno lugar aos 2lJ. dias de Agosto de t882, se confirmou a 
seguinte delibemçào e.~pecial, modificando os estJtutos, a 
saber: 

• Cancellar o art. 62, e substituir no seu logar, com o 
mesmo numero, o seg-uinte: 

• Todo o aceionistn terá um voto por cada acçfio de prefe
rencia de que fo•· proprietario e um voto por cada tres acções 
contingentes que possuir. •- Jantes Guodson, presidente. 

E' cópia conforme.- Emest Cleave, Sub-registrador de 
companhias de fundos assoei a dos. 

Estatutos da Companhia « The S. Paulo Centl'al 
Sugai' Factory of Brasil, limited » 

Fica convendonado o sr,guinte: 

PAHTE I 

IXTRODUCÇÃO 

L Nenhum dos regulamentos da tabella A no primeiro 
uddilivo á • Lei das companhias de tR62 •, será applic:•vel a 
estn companhia, ~alvo o que fór incluidro nos seg'uintes 
e~tatutos, que formarão o regulamento para a administração 
da compnnhin. 

2. Na intPrpretnção drstrs estntutr)s as seg-uintes palnvras 
e expressõ.·s terão as diversas ~ig'nifieações que :1qui lhes 
são at1ribuidas, s11lvo si no ;JSsumpto ou 110 contexto houver 
cousa que repugne a es~a construcção, isto é: 

As valavras que expritnem sómente o numero sing-ular 
incluem o numero plural, e as pai:IVras que exprimem 
sómenltl o numero plurai incluem o numero singular. 

AsJpalavriiS~que exprimem sómente o genero masculino 
incluem o genero feminino. 

As palavras que exprimem sómente pessoas incluem cor
porações, m11tatis mutandis. 

AcciJnista signilicará nm accionista da com pau hia pos· 
suido1· de qualquer classe d~ acções ou capital conso
lidado. 

Accinnista r(qistrrrd? significará um aceionistn que tiver- o 
seu nome inscripto nos livros da companhia como possuidor 
tlP. ncções ou capital consolidado. 
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Os directores signilir,arit os directorcs da companhia na 
occ;~siiio (inclusive o director-gerente, si o houver e elle não 
srja e~pecialmente exceptuarlo) ou, quando o caso se di'J', um 
numero legal desses directores rPunidos e ronstituidos em 
directllria, para tratar dP nPgocios da companhia. 

Mez sig-nificará um mez do calenrlario. 
Delibe acão l'special significará uma deliberação especial da 

companhi<Í, de conformidade com a lei das cumpanhias de 
186:2. 

Dclibe1·náio i!Xtmnt·dinat•ia significará uma dcliberaç·ão vo
tad:l de fÔrma que, ~endo COIIIirmada, por· outra reunião 
suhsequen te, constituiria uma delih()rtlção espeeial segundo 
a detln ição supra. 

3. A companhia poderá por deli!Jeraçi:o esrwcial em Qual
fJtiPr 01'C:1sião exercer qu•dqurr f;l!'uldade qnP, ~rgundo as 

leis dns c •. mpanhia~. H!6:2 a t880 •, flritlc exerct-!r uma 
companhia limit;11l<1 por acções quando autorizad:~ pelos seus 
estatutos, inclusive a de reduzir o capi!:~l e c:mcfllnr as 
ncções não emittidas e a se dividir o capitnl ou qualtruer 
parte delle em acrões de menor valor ou de consolidnr o 
mesmo em acções de m;1ior importancia do que a fixada pelo 
2llemorandum de as&oci ação. 

Contrato preliminar 

~- lmmediatamente depois da encorporação da companhia 
celebrarão e assignarão os directores, por conta d11 compa
nhin, e levnrão a etfeito o contrato mencionado no 11lemoran
dum de associação d;~ t~ompauhin, com ou sujeito a quaesquer 
modifieaçues que pos~am ser :~ccnrd;Hins ; e, assig-nado que 
seja o cunt:-nro, será ello obrigatorio pnra a comp<mhia e 
todos os seus accionistns. e o f:~rto de serem os dire1·tores 
e promo1ores da comrJau h ia interes~nd"s na venda ou terrm' 
direito de parlicipnr do prrço dn cornprn, uão prejudic:~rá 
o aceurdo, nem lhes irnponí a nbrig-:~çf10 de pre~lar contas, 
de entregar ou de transferir á com1wnllia qualquer dinheiro, 
lucro ou vantagem quo possam receber. 

PAHTE 11 

DISTUlBUIÇÂO DO C.IPITAL DA COMPANIUA 

Acrões 

ti. Os dirertores porlem, em qualquer occasião, distribuir, 
emittir ou dispôr de quaeSIJI!Cr ac~ões ás pc~soas, corn :1s 
clausulas e condições e pela fórrna que os directon•s po-s:•m 
julg-ar vantajosas para 3 companhia, quer a importanci:~ 
pnga ou a pagar C(lm relaç?i•' ;i mPsma sPjn equivalentP. ou 
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menor do que o seu valor nominal; fica, porém, entendido 
que nenhuma aeção será emittida com desconto sem a 
sancção de uma assembléa geral. 

6. Caso duas ou mais pessoas estejam registradas como 
possuidores em commum de uma acção, qu~lquer dessas 
pessoas poderá passar recibos válidos de qualquer dividendo 
ou importancia recebida com relação a essa acção, alim de 
estabelecer o numero de accionistas da companhia ; para os 
objectos de quaesquer dos artigos subsequentes contaf-se
hão os possuidores em commum de uma acção como uma 
pessoa somente. 

7. Nenhuma pessoà será reconhecida pela companhia como 
tendo direito a qualquer parte fraccionaria de uma acção, 
mas sómente como unico (Jossuidor ou como possuidor em 
commum da dita ar.ção integralmente, e a companhia não 
será affectada pela inlimação de estar qualquer acçiio sujeita 
a fidei-commisso. Cada acçiío distinguir-se- h a sempre pelo 
numero primitivamente posto na acção. 

8. Todo o accionista terá direito a um certificado passado 
sob o sello commum da companhia, no qual se especificará a 
acção ou aeções que elle possuir e a importancia paga ou con
siderada como paga por conta das mesmas. 

Si esse certificado se obliterar ou perder, poderá ser sub
stituído por outro, mediante o pagamento de cinco shillings 
ou qualquP.r menor quantia o e com as condições que os 
directores possam determinar. 

9. A companhia terá a precedencia e o direito elfectivo de 
hypotheca tacita sobre todas as acções de qualquer aecionista o 
pelos dinheiros que elle deva á companhia, quer individual
mente, quer juntamente com outra pessoa, e quando uma 
acção fôr pessuida por mais de uma pessoa, terá a companhia 
hypotheca tacita sobre ella por todos os dinheiros devidos 
por todos ou por qualquer dos seus possuidores, inclusive 
todas as chamadas feitas por deliberação tomada pqlos 
directores, embora a época marcada para o seu pagamento 
não tenha expiradú e no caso de se não ter realizado o pa
gamento dentro de um mez depois de feito o aviso ao pos
suidor ou aos possuidores das ac~oões, exigindo o pagamento, 
a companhia poderá pela maneira adiante declarada vender 
e dispor absolutamente das acções registradas nos livros da 
companhia em nome desse devedor ou desses devedores, quer 
individualmente, quer em commum com qualquer outra 
pessoa. 

Dado o caso dessa venda, os directores applicarão o seu 
producto liquido, pagas que sejam as despezas, ao pagamento 
dessa divida, e o saldo (si o houver) será entregue ao accionista, 
seus testamenteiros, administradores ou representantes. 

tO. Nenhum accionista terá direito a receber dividendo 
algum ou a votar em qualquer assembléa geral, sem que 
tenha dado á companhia os particulares do seu nome e 
morada, afim de serem registrados, e nenhum accionista que 
tenha mudado de nome ou logar de residencia, ou sendo 
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mulher, tiver casado e nenhum marido de qualquer-mulher 
accionista terá o direito de receber qualquer dividendo, ou 
de votar sem que o aviso da mudança de nome oulresidencia 
ou do casamento tenha sido feito á companhia para serem 
registrados, porém, não obstante os votos dados por procura
ção serão válidos ainda que o constituinte não tenha dado 
o aviso antecipado de qualquer dessas circumstancias, de 
conformidade com estas clausulas, comtanto que isso não seja 
conhecido pelo procurador ao tempo de dar o seu voto. 

CHAMADAS SOBRE ACÇÕES 

U. Sujeito ás restricções contidas em qualquer prospecto 
ou documento, de conformidade com cujas condições quaes
quer acções tenham sido distribuídas com relação ás chamadas, 
por conta dessas acções poderão os tlirectores em qualquer 
occasião fazer essas chamadas aos accionistas pela importancia 
a pagar sobro suas acções, da maneira que julgarem conve
niente ; e cada accionista será obrigado a pagar a importancia 
das chamadas as5im feitas ás pessoas e nas épocas e Jogares 
determinados pelos directores. E todo o accionista a quem 
tiverem sido distribuídas quaesquer :.cções sob as condições 
de qualquer prospecto ou documento especificando as quan
tias e épocas dos pagamentos de quaesquer prestações relativas 
ás ditas acções, será obrigado a pagai-as nas épocas especi
ficadas e essas prestações serão, para objectos dos subsequenles 
artigos, consideradas como chamadas pagaveis por esses 
accionistas nessas épocas. 

I'!. Qualquer chamada (não sendo estas prestações deter
minadas por qualquer pros11ecto ou documento, como acima 
dito) será considerada como feita na occasi:io em que a delibe
racãu dos direclore:; autorizando-o tiver sido tomada. 

{3. Quando uma chamada feita sobre qualquer acção não 
fõr paga :ml<'S ou no dia determin:tdo para seu l1t~5amento, o 
possuidor da dila acção nessa occasião será obrigado a pa:.;nr 
JUros sobre a mesma chnruad;J, á razão que não exceda Jl iO "I• 
ao anno, conforme os directores em qualtjuer época determi
narem desde o dia indicado para o pagamento até áquelle em 
que este se realizar e os possuidores em commum de quaesquer 
acções serão responsaveis, quer individualmente, tluer con· 
juntamente, por todas as chamadas correspí.mdentes a essas 
acções. 

U. Os directores poderão, si o julgarem conveniente, rece
ber adiantado de qualquer accionista que o deseje fazer 
toda ou qualquer parte do dinheiro devido sobre as acções 
que elle possuir, além das sommas já pagas, e salvo si o 
accionista que assim pagar esse dinheiro adiantado fizer outro 
accôrdo com a directoria, serão pagos sobre esses dinheiros 
assim adiantados ou sobre a parte delles que occasionalmente 
exceder a importancia das ebamadas feitas sobre as acções, 
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a que diz respeito esse adiantamento, dividendos e bnnus na 
mesrnn proporção dos da importnnrin das chllmlldns já decla
radas sobre ess:1s acrões ; tua~ no ra~o que o accionisla qtle 
fizer esse adiantamento e a directoria assim o convent•ioml
rem, a companhia vagará juros sobre o excesso dos dinheiros 
assim pagos adiantados pela taxa qne se accordar, mas nesse 
caso as ~ommas t)UC na orcasiiio ttverPm sido pagas t~dianta
das, a maior das chamedas n~o Sl'riio incluídas ou tomadas em 
conta no pagamento dos dividendos ou b.mus. 

TRANRFEI1EN'CL\ DE ACÇÕES 

15. O documento de trnnsferencia de qualquer acção da 
compllnliia será ,.ela fôrma que approvar a dirertoria e será 
a~sümado pelo tt·:,nsferente e tram•ferido e o transferente ficará 
send'' considerHdo possuidor dessa acdio emquanto o nome 
do 'transferido não l'ór insrriplo no livro de registro como 
possuidor de acç·io, e reg-i.~trado qufl sPja, o documento de 
transferencia ficará em podet· da companhi:1. 

16. A companhia póde recusar-se a registrnr qualquer 
transferencia de at•ções feita por um accionista que seja seu 
devedor, ou quando se tratar da transferencia de acções, niio 
integralmente pagas, feita a qualquer pessc.a que não seja 
approvada peh1 directoria. 

17. Todo o documento rle transferencia deve ser depositado 
no escriptorio d11 companhia para ser registr11do, acom
panhado das provas que possa razonvelmrnte requerer a 
directorin para provar o titulo d"' transferenda e mediante o 
p:1gamento do direito que nfio exceda de 2 s. 6 d. que 
determinarem em qualquer occn~iiio os directores, feito o 
que os direct"res sujPilos aos poderes que lhes são confe
ri1los P"lo artigo precedente, farão registrar o transferido 
como accioni<la. 

18. Os regi~tros de tr:msrereneia seriin encerrados na 
época ou époc~s que n directoria jnlg11r convenh·nte, com
tanto que não fiquem encenados durante um periudo que 
exceda ao Lodo trinta dias em um anno. 

TRANSMISSÃO DE ACÇÕES 

19. Os testamenteiros ou administradores de um accionista 
fallecido serão a~ unic11s pe.<~oas que a companhia reconhecerá 
como tt'n,lo qu;ilquPr direi lu Ú< ac,:ões pos~uid;1s pelo finado; 
mas, tn1ltm•lo-se de ac~:õ··s possuídas por mais de uma pes~oa, 
o sobr1•vivente ou solirevivenles ~erão os unico< reconhecidos 
pela companhia como tendo direito a rssa;; act;ões. 

20. Toda a pes>oa que vier a ter direito a uma ncÇ<'ío em 
consequeur.ia do falledm>>.ntJ), quebra ou insolvencia de 
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qualquer nccionistn, ou por motivo do cas:~mento de qualquer 
accionista do sexo feminino, poderá, apresentando a prova 
que fõr exigida pelos directores, fnzer-se registrnr como 
accionista, p~1ra cujo registro a companhia poderá exig-ir o 
pagamento de urna tax3, que não excederá de 2 s. e 6 d., 
co;rforrne os dircctores em qu3lquer época determinarem ; 
ou poderá sem e~tar ~1ssim registrada fazer a transfe
rencia em favor de qualquer outr3 pessoa, a qunl flcarú regis
trada corno transreritlo dessa acção; mas a companhia terá o 
mesmo arbítrio de recusar o registro dessa transferencia como 
o determinado em relação ás transferencias ordin3rias. 

COMM!SSÃO E RENUNCIA DE ACÇÕES 

21. Si qualquer nccionista deixar de pagar alguma cha
mnd3 até ao dia determinado para o seu pagamento, poderão 
os directores a todo o tempo dar ou mandar dar aviso a esse 
accionista, especilicando a somma devida e exigindo o seu 
pagamento, com juros e quaesquer despezns que possam 
ter-'e originado pelo motivo dessa falta de pagamento, 
dentro do prazo que os directores julgarem acertado, com
tnnto que não seja menor de 21 di:1s da data do aviso e so!J 
pena das acçlíes cahirem em commisso, e no caso que esta 
importancia não seja pnga (juntamente com os juros e as 
despezas, si as houverem) dentro do prazo determinado, 
poderão os directores, em qualquer reunião da directoria 
declnrar essas acções, relativamente ás quaes e::sa chamada 
ou qualquer parte della se ache por pagar, cnhidas em 
commisso, e nessa conformidade reverterão as ditas acçõe~. 
cahidas em commisso, em beneficio da companhin. 

22. Quando se declararem quaesqur.r :~cções cabidas em 
commisso dar-so-ha disso aviso ao possuidor, fazendo-se 
desde logo, com a mesma data do aviso, o Ianramentn desse 
commisso no respectivo reg-istro. 

2il. Qunlquer accionista cujas acções tenham cahido em com
misso ticn, não obstante, obrigado a pagar á cornJ.wnhia todas as 
chamadas que estiver devendo sobre essas acções na occasião 
do commisso, com o juro respectivo (si o houver) e todas 
as ilespezas provenientes da falta do pagamento das chamadas. 

2!t,. O commisso das :~cções envolverá, observadas as dispo
sições dos artigos precedentes, a extincçãõ, na época do com
missa, de todas as reclamações e pretenções contra a compa
nhin, relativas a essas acções e todos os mais direitos inciden
tes, sah·o o direito a qualquer dividendo ou bonus já 
declarado. 

25. Os directores poderão rernittir o commisso de quaesquer 
acções mediante as condiçõrs que .i ulg~rem ncertadas, mas 
e'sa remissão niio poderá ser reclamadn como de direito. 

26. Os directores poderão por conta da companhia aceitar a 
renuncia de quaegquer acções por conta das quaes se tenham 
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pago todas as chamadas feitas até á. época da renuncia, com· 
tanto que a comp:mhia não pngue nem restitun somma nlgu
ma paga ou acreditada sobre es~as at·çõPs. 

27. Qualquer ncç~o que tiver cnhido em commi~so ou á 
qual se tiver renun,·i;•do será ron~itlerada como propriednde 
da companhia e poder;i ser vt•ndida ou re·emiltida pela ma· 
neira que os tlirectort • julgarem conveuh•nte. "' 

28. Quando effectuada pelos dire•·t!lres qualquer venda de 
acções comprehendidas nas diSJtOsições mencionadas, o com
prador será registrado como proprietario d:Js acções e recebe· 
rá um certificado de propriedade das mesmos e as possuirá 
livre do todns as chamadas feitas anteriormente á sua compra 
e não será obrigado a flscalisar o emprego da importancia da 
compra. 

29. Uma certidão passada sob o sello do companhia, dech· 
r: ndo que quaesquer acções vendidas pPia companhia foram 
regularmenlê declaradas cahid11s em commi,.so ou renunria
das e por este motivo, ou por outro qualquer, vendidas 
segundo os estatutos, será prova concludente em favor do 
comprador dos factos nella~ ml'ncwnaJos contra todas as 
pessoas com direito a essas acçõei', e o seu titulo ás ditas 
acções não será effectm,do por quHiquer irrrgularidnde no 
processo relativo ao mencionadu commisso, renuncia ou venda 
e o recurso de quaf.squer· pessoas prejudic:.tdas será contra a 
companhia e por damnos sómente. 

CONVERSÃO DF. ACÇÕES EM CAPITAL CONSOLIDADO 

30. Os directores poderão com o a~sentiml'nto da compa
nhin, préviamente votado em assembléa ger:tl, converter 
quaesquer acções integralmente pagas em capital comolidado 
da mesma c(;,sse das acções qut1 assim forem convertidas. 

3t. Quando quaesquer acções forem convertid11s em capi
tal consolidado, os diversos possuidores desse capital conso
lidado poderão d'ahi em diante transferir os sons respectivos 
interesses pela me~ma maneira e sujeito ao mesmo regula
mento com que qu:~esquer acçõt's do capital da companhia 
podem ser transferrdas, ou tão approximadnmente quanto as 
crrcumstancias do caso o permittam, snlv-o <tUe o capital 
comolirlado não será transferível em quantia alguma que fór 
menor de :E 5 (cinco libras). 

32. O dito capit:ll consolidndo ficará sujeito á hypntheca 
tacita da companhia e a todos os dt"mais regul:nn<:>ntos da 
companhia pela mesma fórma que as ncções integralmente 
pagas, e os seus diversos proprietnrios tet ão direito a par
trcipar dos dividendos e lucros da c~tmpauhia segundo a 
clas~e de capital consolidado, e a impurtancia de seus res· 
pectivos interesses nesse capital cunsolitlado, e e8ses in· 
teresses na proporção da somma que representarem, con
ferirão nos ~eus proprietarios respectivamente os mesmos 
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privilegias e vantagens quanto :i votação nns assembléas 
gernes da companhia e para outros fins corno lhes seria con
ferido por acções da nH'sma claHe de igunl valor do capital 
du companhia, nws de maneira que nenhum desses privilegias 
ou vantagens, salvo o participarem dos dividendos e lucros 
da c"mp11nhia, será conferido por qual4uer dessns sommas 
de capit:rl consolidado, que não seria conferido, si consi~tisse 
em acções. 

GARANTES DE ACÇÕES AO PORTADOR 

33. Os directores poderão, si o julgarem conveniente, 
emittir garantes de acções rPiativos ás acções integralmente 
pa~as ou ao capital constllidado, e es~es g'llrantes de acções 
serão emitlidos com o ~ello da companhia, assignados por 
dons din·t·tores e referend111los pelo senrtnrio. 

:J!J,. Tudo o garante de ncçiio drver:í deda r:rr que o por·tador 
tem dir~ito is acções ou ao capital const~lidado, mencionado 
no nwsmo garantt•, e deverti especificnr a cl:tsse das acrões 
ou caprtal consolidado e os numeros distinctivus das acções. 

Poderá comprehender 11ualquer numero de ar·ções ou 
qualquer som111a do capital con~olidado da me~rna dasse. 
Tudo o g:rrante de acção deverá ter numeros distinetivos e os 
garantes emittidos com rclnçiro a acções especitic:.rão o 
numero original de cada acçào com relação ás quaes elles 
são emit.tidos. 

35. Os directorcs porleriío cmittir, adherenle~ nos gllfantes 
de 11c~ões, coupons pagaveis no port:rdor para servirem p;rra 
o paga menti) dos dividt•ndns, bon11s ou juros relativos ás 
acções ou cnpitnl consolidado comprehend1do nos mesmos, e 
os director~s poderão em qunlquer occ;rsião fonrcPr novos 
coupons aos portadores de ;;·arantes tle acções na occasi:lo, 
conform~ a3 circumstnncins rrquerrrem. 

36. Cadn coup"n se distinguirá pelo numero do garante de 
ac~õ,.s o que pertencer e por outro numero indic11ndo o seu 
Jogar na serie dos coupons a que pertencer e~se g:mmte. 

Não se torna necessario espedlicorem os cnupnns a época 
determim1da do seu pagamento mm conterem declarnção 
nlguma a respeito da quantia a pagar relativa a dividendos, 
bunus ou juros. 

Pode riJo ser pagos no logo r ou nos Jogares que os directores 
na occasiiio entenderem conveniente. 

37. Os certilirados ordinarios, que na occasião existirem, 
das acções ou do eapitnl consolidado que se pretende inc:Juir 
nos ~arontps de ncrões qne ~e quizm· enlittir. dt•vem ser restl
tuirlos pura serem cancellarlos antes rln emi<siío tios gar:mtes, 
salvo si os directores, sob as condi~ões tJUe julgarem cun
venlenle, dispensarem essn restituição. 

38. Toda a pessoa que requisitar um garante de acção de
verá na occasião de fazer o pedido pagar aos directores o 
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importe do sello correspondente a esse gar:mte de acçiío e 
tambem a taxa, não excedendo a um shilling por cada 
garante, que os directores em qualquer occasião estipularem. 

:m. O portador, em qu11lquer occasiiio de um garante de 
aeção, será accionista da companhia relativ:~mente ás acções 
ou ao capital consolidado especificado no garante de acção, 
sujeito todavia ás disposições destes estatutos e na latitude, 
sómente, e sob as condições nüs mesmos cstabelecid:Js. 

40. Tod::1 ::1 vez que 5e clec!arar haver 11lgum dividendo, 
bonus ou juros a pagar sobre as acçcJes ou capital consolidado 
esp~cificado em qualquer gar:mte de acções em circulação, os 
directores darão aviso por mmuncio, como ndiantc se deter
mina, declarnndo a importancia por acçi\o ou por cento a 
pagar, o dia e Jogar do pagamento e o numero da serio do 
coupon qne se deve aprL'sentnr, si os garantes de acçõcs forem 
emittidos com coupons e então qualquer pessoa que fizer en
trega de qu;1Jquer desses coupons no Jogar ou em um do~ 
Jogares indicados terá direito a receber, decorrido certo 
numero de dias ( não ex~cclcnrlo a sete ), depois de feita esga 
entrega, conforme os direclores determinnrern em qualttner 
época, o dividendo, bonus ou jurof'. pagaveis sobre as ac~ões 
ou capital consolidndo especificado no garante de ncçiio a que 
pertencer o coupon, e tratnndo-~e de garantes de acções sem 
1:ourlons, toda a pessoa que apreocntar um garante de acção 
no Jogar ou em um dos Jogares indicados c o depositar pnra 
ser examinado, terá direito a receber o dividendo, bonus ou 
juros, ao terminar esse prazo, e o garnnte lhe será devolvido. 

41. O portador, na occ:~si:'ío de qualquer gar:mte de :1cções, 
será comiderado com direito ahsoluto ao mesmo o ós aeções 
ou ao capital consolitlado ncllc especifica!lo, nssim como a 
todos os coupons que ao mesmo pertencerem, á cxcepção de 
quaesquer coupons que tiverem sido annunciados como pa
gaveis, e o portador na occasião de qualquer eoupon que tiver 
sido :mnunciaclo como pagavel será t~onsiderndo com direito 
absoluto ao mesmo c :•o dinheiro que elle representar. A com
panhia não será affeetada por qualqnc~ aviso do direito de 
algum~ outra pesson a qualquer garante de acções ou quaes
quer acções ou capital consolidado, no mesmo especificado, 
ou a qualquer coupon ou dinheiro que o mesmo represente, 
ou a q~alquer {ide i commisso ou: equidade que affecte o mesmo 
respectivamente. 

42. O .Po~tador da um garante de acções ter:í direito, logo 
que restitUir para ser c:mcellado, qut>r a um novo garnnhl 
ou novos garantes de acções emittidns em troca, pagando o 
sello c a taxa acima mencionada, quer a fazer in~crever o seu 
no":le no registro como accionista com relat.:iio tis acções ou 
capttal consolidado especilicado no garante ele acção, indicando 
por escripto o seu nome, endereço e prol1ssão ou occupação. 

43. Nenhuma pessoa, pelo facto de ser portador de um 
garante de :ocções, estará habilitada para o cargo de director 
da companhin nem terá o direito, relativnmente ás acçõns ou 
capital consolidado nelle especificado, de assignar qualquer 
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requerimento para a convocação de uma assembléa geral 
extraordinari;~, nem o direito de assistir, votar ou exercer 
quaesquer attributos de accionista em qualquer assembléa 
geral, salvo como aqui em seguida se determina. 

M. No caso de perda de um garante de acções, poder-se-ha 
emittir um novo á pessoa que o reclamar ou essa pessoa po
derá ser inscripta no registro de accionistas, porém tão só
mente quando elln exllibir as provas do seu direito e da 
perda do garante, que os directores julg;uem satisfactorias 
ou dando á comp:mhia a resalva, com ou sem garantia, que 
requererem os directores. 

CAPITAL E AUGllfENTO DE CAPITAL, E EMISSÃO DE ACÇÕES 

PR EFER ENCIAES 

Mi. O capital da companhia é de .t 80.250 (oitenta mil du
zentas e cincoenta libras esterlinas), dividido em 8.0il5 (oito 
mil e vinte e cinco) acções de .t t.O (dez libras) cada uma, das 
quaes 5.625 são acções preforenciaes e 2/tOO contingentes ou 
ordinarias. 

4G. Os JIOrtadores das acr;õos preferenciaes terão o direito 
de recebei' dos lucros dos negocios da companhia c. de 
quaesqucr juros pagaveis om virtude da concessão men
cionada no Jfemorandum de associação e de quaesquer juros 
ou dividendos proveniente; de emprestimos ou outros em
pregos dos fundos da companhia ou de qualquer dinheiro de 
qualquer fórma applicavel ao pagamento de dividendos, um 
dividendo preferencial á rnzão de 7 o;. ao anuo, pagavel por 
semestres (si e rJuando fúr possível) e de receber todos os 
atrazados do dito dividendo antes de se pagar em qualquer 
anuo dividendo algum sobre as acções contingentes ou ordi
narias; como lambem de participar dos dinheiros excedentes 
:lllplicaveis ao pagamento de dividendos, como fica men
cionado no artigo subsequente e terão além disso o direito, 
no caso da liquidação da companhia, de receberem do activo 
da companhia a import:mcia integral do capital das acções, 
antes de se fazer qualquer restitniç.ão do capital aos perta
dores das ~cçõcs contingentes ou ordinarias. 

6,7. Os dinheiros appli~aveis ao pagamento de dividendos 
em todo e qnnlquer anuo depois de pago o dividendo das 
noções preferenci:Jcs e todos os seus atrazarlos, scrflo appli
cados ao pagamento de um dividendo até á razão de 7 •{o 
sobre as acções contingentes ou ordinat·ias nesse anuo, e o 
excedente desses dinheiros será empregado no pagamento de 
dividendos iguaes, ~em prioridade, snbre as acções de ambas 
as classes. , 

!18. Qs directores podem, por delibernção especial da com-
panhia, augmentar o capital da companhia pel _ · - ~ 
novas acções, sendo a totalidade desse au P/, "j!lW- -- , 
tancia e dividido em acções das respecti ·~uWt1d~ qlié'éil~ G41~ · r; ~'V'~ '1'/ 4 
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companhia determinar, e si não houver determinação, con
forme os directores julgarPm convenilmte. Sujeitos aos pri
vilt•glus, priuridad~s ou condições que lhes srj:tm inherentes 
a tndns as novas acçõe~ lirarão ~ujeitas á~ me~mas di~pu~ições, 
a todo!l os rrspeitos, eomo si tiverem formado parte do ea
pitnl tnimitivo. 

~9. Os directores podem (com as restricções em seguida), 
com o asscnLimento da rompanhia em ~tssembléa geral, 
emillir quaesquer acções novas ou originae~, com o direito 
preferelllli11l, quanto a dividl'ndos, e com a prioridnde na 
distribuição dos haveres sot·iae~ ou sujeitas á postergação 
nos dividendos ou na distribu11;iio dos haveres socwes que 
elles entenderem convenil'ntes. E os directores podPm ligar 
ou apJJiicnr os me11mos direttos de preferencia ou prioridnde, 
ou postergnç:io a umn ou mai~ fontes de renda da t~ompanhia, 
e não ás outras propriedades ou fontes de rrndi mento da 
mesma companhia. Fica, potém, sempre entendido que ne
nhumas acções !lerão emittidas com direitos preferPnciaes, 
além ou com prejnizo d0s direitos preferenciaes dos pol·ta
dorcs das ac~ões preferem·iaes, creadus de conformidatle eom 
os arti!!os precedentes, ~em u saneçào prévia de u111a deli
ber1ll;ão de uma asscmhléa especial dos portadores das ditas 
aq:ões, que será convocada e celebrada pela mesma l'órma 
que :1s assembléas gernes da companhia. 

Todas as novns acções serão dhtribuidas e emittidas pela 
fórma e condições que a companhia resolver em assembléa 
geral ou, na falta des~a resolução, pela maneira que os di· 
rectores julgarem conveniente. 

PARTE UI 

ASSEMBLÉAS GERAES 

50. Dentro de quatro mezes depois de se achar registrada 
a ccmpanhia, terá Jogar uma a~sembléa geral, e dabi em 
diante haverá uma af,semiJléa gerul annn11lmente. E~tns as
sembléas gernes se reunirão nas épocns e nos Jogares que os 
directores dett~rminarem. 

5L As soiJreditns as~embleas geraPs denominm·-se· hão 
agsembléns geraes ordinari:ts e todas as mais as~Pmbléas ge
raPS se denominarão a~sembléa~ geraes extraordinnrias. 

õ~. Os directores podem, todn a vez que o julgm·em con
veniente, convocar uma ns~embléa gernl extraordinaria, e 
deverão convocul-a sempre que um requerimento por es
cripto, a~si~tnado por um numero não inferi11r a um fJUinto 
dos acciomstas rPgistrados da c"mJwnhia (inclu!'ive os pos
suidores de al'ções ou cupilal con,-olirlarlo de qualquer classe) 
que possuarn Dct;ões 011 capital consolidado de quahtuer classe 
do valor nominal, pelo menos, de uma quarta parte do ca· 
pital emittido na occasião e declarando o objecto da reu-
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nião que se propõe convocnr for entregue no escriptorio re· 
gistrado lia cornp~nhia, porém nenhum accionista que fôr 
devedor á companhia terá competPncia para fazer tal J'eque
rimento, e caso os directores não convoquem a MsemLJiéa 
geral dentro de 2i dias contados do data do rt•querimento, 
os requerentes ou quaesquer accionistas registrados prefa
zendo o numero exigido e possuidores da somma de capital 
exigida, podem por si mesmos convocar uma assembléa geral 
extraordinaria. 

MANEIRA DE PROCEDER NAS ASSEMDLÉAS GERAES 

53. Os avisos feitos aos accionistas nunca serão feitos com 
menos de sete dias de antecedencia e deverão indicar o Jo
gar, o dia e a hora da reunião, e quando se tratar de nego
cio especial, exporão a natureza de~se negocio, sujeito, como 
e pela maneira em seg-uida mencionada, porém a falta de 
recebimento de aviso por qualquer accionista não invalidará 
as deliberat;ões de qualquer a~sembléa geral. 

54.. Todos os negocio~ serfio considerados especiaes, qu~odo 
forem trat:1dos em assembléa geral extraordinaria, assim 
como os que tiverem loQ'ar em uma assembltia geral ordina
ria, com excep1;llo da eleiçiio de um prt>sidente (quando fôr 
neces•ario), a approvnçiio de um dividendo proposto pelos di
rPctores, a nomeação de directores e llscaes, a votação da 
sua remuneração, a verilleação de contas e dos balanços e do 
relatorio ordinario dos directores. 

55. Não se tratará de negocio algum em qualquer as~em
bléa geral sem que haja um quorum ou numero legal de 
accionistus pessoalmente prPsentes ou por procuraçao na 
occ~sião em que a assPmbléa geral proceder aos seus tra
balhos; o quorum sNá de 15, salvo si u numero dos accio
nistas registrados n:1 occasião da reunião fôr menor de 70, 
caso em que o qw.rum será reduzido na razão de urn por 
cada cinco do numem que ~eria nect~s~ario para prefazer o 
de 70, porém todavia sempre que o numero de aceionistas 
reg-istrados não exceder a :1.0, o quorum será de tres. 

Fica sempre entendido que quando cinco accionistas esti
verem pessoalmente presentes, ou por procuração, elles 
constituirão qurJrum, quaesq uer que sejam as circumstan
cias parn eleição de um presidente, para approvaçiio de um 
relatorio dos directores e das contas e para a declaração de 
dividendos propostos pelos directores e (salvo qmmdo a 
assembiPa tenha sido convocada por ou á requisição dos 
accioni,tas) para o adiamento da assembléa geral. 

56. Si dentro de meia hora drpois da hora marcada para 
a reun1iio não se achar presente quo1·um, a assemhléa será 
dissolvida, si tiver sido convocada a requerimento dos accio
nistas. Em todos os mais casos será adiada para o dia e 
Jogar que determinar o presidente ; e si nessa assembléa 
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geral adiada não comparecer quorum, ella será adimla 
sine die. 

57. O presidente da direetoria (quando o houver) será 
presidente de todas as assembléas geraes da compnnhia. Si 
não houver presidente ou si em alguma :.memhléa elle não 
comparecer dentro de 15 minuto~ depois da hora marcada 
para a reunifio d:.1 assem!Jiéa geral, ou não quizer funccio
nar como tal, os directorcs presentes escolherão um d'entre 
si para presidir, c na fnlta disso, os accionistas presentes, 
com direito de vot~r, escolher::io d'entre si um para servir 
de presidente. 

58. O presidente ]lodeni, com a approvaçiio da asscmhléa, 
adiar qualquer reunião de um dia para outro e de um Jogar 
para outro, mos nenhum outro ne![oc!o será tratado em 
qualquer asseml!léa geral adi;Jda além do negocio que ficou 
por concluir na reunião ndiada. 

59. Em quulquer assemhléa gcrnl, n declaração do presi
dente de te1· sido votada uma deliberação e o seu lançamcnt~ 
no livro de actas dn companhia será prova sufficiente do 
faeto, sem que s<·.ia nccessario provar o numero oü propor
ção dos votos havidos pró ou contru tal deliberação, salvo 
si ó escrutinio for requerido por cinco accionistns pessoal
mente presentes ou por um terço do~ :-u:cionistas presentes 
em pessoa ou por procuração. Nenhum escrutínio poderá 
ser pedido por mo ti v o de adü1mento da assembléa ger;1l. 

60. Si um escrutínio for requerido como se acha deter
minado no precedente artigo, proceder-se-ha a elle immedia· 
lamente ou em qualquer época dentro de H dias depois, 
no Jogar e pela fórma que o presidente determinar, e o 
rnsnlta<lo desse escrutínio será considerado como deliberação 
da companhia em nssembi<'a geral. 

O presidente poderá adiar a reunião para o dia e Jogar 
por elle lixados p;1ra a declaração do resultado do escrutínio, 
e este póde ter Jogar na época, durante esse adiamento, 
que o pr·esidente determinar. Em qualquer assemhléa geral, 
dado o caso de empate de votos, o pre,;idcnte terá direito a 
um voto addieiona l ou voto de qualidade. 

til. As actas das assemlJióas gerae,; serão lançadas em um 
livro especi11l, creado pan1 esse lim, e serão assignadas pelo 
presidente da assem!Jléa geral, e uma vl·z ossim lançadas e 
assignadas, serão lidas pelos accionislas, eomo prova conclu
dent_e das deliberações, e de que a pessoa que assignou como 
presidente estava devidamente autorizada nessa qualidade, 
por eleição ou por outra forma. 

VOTA(\.o DOS ACCIONISTAS 

62. _Todo o nccionista terá um voto por cada :1eçiío que clle 
poss mr,. llG qualqu<'r classe, na companhia. 

63. Nenhum tutor, curador, commissão, marido, testamen
teiro ou administrador de qualquer criança, Iunatico, idiota 
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ou mulher de um accionista fallecido, terá o dii•eito de tomar 
parte em qualquer assembléa geral, ou de votar relativa· 
mente ás acções deste accionista, salvo si tanto quanto elle r::e 
tenha constituído accionista da companhia com relação a css:1s 
acções. 

6~. Si duas ou mais pes~oas tiverem direito em commum a 
algumas acçõcs, o accionista cujo nome se nchar inscripto em 
primeiro Jogar no registro dos accionistas como um dos pos
suidores dessas acçõcs, e ninguem mais, terá o direito de tomar 
parte nas reuniões e de votar em relação ás mesmas acções. 

65. Nenhum accionista terá o direito de votar em qualquer 
assembléa geral, sem que tenha pngo todas as chamadas po1· 
elle devidas. 

66. Póde-se votar pessoalmente ou por procuração. O in
strumento de nomeação do procurndor ser:i, por escripto, pela 
fórma ordinaria, nssignada pelo outorgante ou pelo seu procu
rador, devidamente eonstituido ou sendo o outorgante Ulll<~ 
corporarão, r::oh o seu sello commum. 

Nenhuma pesson poderú ser nomeada procurador, nãv sendo 
accioni,ta da companhia com direito de tomar parte nas as
sembléas g-crncs. 

67. O instrumento de procurarão será depositado no es
criptorio registrado da companhia, pelo menos 48 horas antes 
do dia lixado para a reunião da assembléa geral na qual a 
pessoa nomeada se propiizer a votar, mas nenhum instru
mento de procurnção será válido depois de decorridos tres 
mezes, a contar da data do seu outorgamento, salvo para o fim 
de votar em qualquer a~sembléa Jreral :Hliadn, ou que tiver 
sido convocada dentro de tres mezes da data dessa procuração. 

68. Quando se descobrir que qnaesquer votos dados ou con
tados foram irregularmente dados ou eontados, es~es votos não 
Mfectarão a validade de qualquer deliberação ou cousa1que se 
tiver votado ou feito nessa assembléa geral, salvo si antes de 
declarar o resultado da votação o presidente decidir que o 
erro 1\, na sua opinião, assaz grave para alfcctar ajvalidade 
dessa delibcracão ou co usa. 

69. Os port:1dores de garantes de art·ões terão dirrito, su
jritos c de conformidade com as disposições do nrtigo snllsP
quente e nunca por outrn fórmn, de pessoalmente ou por 
procurnçiío assistir e vot:n· c exercer os direitos de accionistas 
em qualquer nssembléa geral com relarão ás acções ou capi
tal consolidado especificados nos garantes de act;ões. 

70. Par'l quo uma pessoa tenha direito a comparecer ou vo
tar em uma assemhll\a geral, pes~oalmcnte, ou por procura
ção, como portador de um garante de ac1;ões, deverá o dito 
garante ser por ellc depositado no escriptorio registr<1do da 
companhia, acompanhado com uma declaração, por escripto, do 
seu nome e enderet;o, q8 horas pelo menos ~mtes do dia fi
xado para a reunião c deverú fiem· assim depositado até se ter 
realizado a reunião. 

Só se aceitará um nome como dono ou portador •le um 
mesmo garante de <~cçõcs. Entregar-sc-ha :i 1•essoa •Jue depo-
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sitar um garante de acções uma certidão, indic:mdo o seu nome 
e endere~;o, o numero do gnr:mte e o numPro de acçõe~ ou a 
im portaneia do rapitnl consolidatiO e a sn~ ela.;se inclui da no 
garantP, dandn-lhe esta certidúo o d1reito a elle ou ao seu pro
cur:1dor de nssistir e votar ua as emlJiéa ~er:ll, do mesmo 
modo como si elle fosse accion ista registrado, relativamente 
ás acçõe~ ou capital ronsol1dado, e5pecilicndo na certidiio. 

Ao rest1tuir a referida certidiio, ser-lhe-ha devolvido o ga· 
rante de ac:ções. As procurações outorgadas pelas pessoas 
nomeadas nessas certidões deverão ser identicas na fórm~, 
e de.;~ositadas do mesmo modo que as dos aecionistas regis
trados. 

PAUTE IV 

DIRECTO!IES E O!JTROS OFFICIAES 

Directores 

71. O numero do,; directores não serú inferior a tres, nem 
superior a sete, mas esta elausula será int1·rpretada como re
gulnmentar súmente, e o> directores em efl"·~ctividade podem 
exerl'er o seu mandato, não obstante a exist • .mcia de qual· 
fJUPI' vaga. 

7!.. A qualificação para o car~o de director, não sendo os 
primeiros directores on quaesquer outros que tonhnrn de ser 
noJHe<~dos tlirPctore.;, de accú•·do com o artigo sub<equf'nte, 
será a posse de x 200 em acçõtJS ou capit:~l consolitiadu da 
con1panhia, d<~s quaes deverá ter sitio pus~uidnr pelo manos 
com um mez de autPcedencia :i data da ~ua elei~ão. 

73. Os primeiros directures da companhia serf10 eleitos, por 
escripto, pelos signatarios do Memorandum de as,ociação ou 
pPla maioria delles, emquanto os directoi'es não forem eleitos 
os signatarios poderão proceder como directores e exer· 
ccrão os me~mos poderes. 

A d1rectoria em uxercido terá poderes por deliheração to
mada em sessão da mesmn, parn nomear qnaesqucr outras 
pes.-oas par:~ servirem de dir·ectores ou director, l'm qu:~lquer 
épo<'a anterior á ns~e1111Jiéa geral ordinaria que deve ter Jog-ar 
no :~nno de 1886, de maneira que o numero total de tlirecto· 
res não excederá em época alguma o numero max.imo pre
scripto. 

Poderes dos directM·es 

7~. Os negorios da companhia serão geridos pelos dlreclo· 
res, os qnaos po•leriio começar o negocio quan lo elles jul
garem ronvenienle, ainda quando todo o capital não esteja 
subscripto e elles poderao pag-ar todas as corretPgens, gas
tos e despezas occasionadas pela formação da companhia e 
negociações preliminares e incidentes da mesma. 
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Os directores podem exercer todos os poderes da comp~nh ia, 
que a lei ou e~tes e'tatuto~ n:io dt·clan·m dever srr exercidos 
pela companhia em asserublé:t geral, sujeitos todHVi:t {I appro· 
v;•ção da companhia em a,;;;emllléa g:eral ; 11orém n •nhum 
regulamento, f Pito peb corn pnnh ia em ass~m bit a geral, pod•'rá 
invalid~r qualquer :~elo :tnlt·riur dos drn•clores e as liet•·rmi· 
nnçõPs contidas nestPs est:•tutos relativas a qnallS!JUilr poderes 
especi:•es dos directores niio seriiu con;;ideradas como limi· 
tando os poderes gerars 3qui conferidos. 

7õ. Os direetores teriio especinlmente poderes 11ara fazerem 
e prnticnrem em nome e por conta da com p~nhia os diversos 
acto<; c cou~as em seguida cspecilic:rda<;, n saiJer: 

(I) Compr·at·, tomnr de arrendamento, alugar ou por outra 
fórrna adqutrir quaesquer tPrrenos, cdilicios ou outras pro· 
priedades que forem consideradas necessaria~ ou convenien· 
tcs para os Iins da comp;mhia, sua propriedade ou interesse 
no~ termos e condições que os directot'PS julg-nrrm eonve
nientc, com poderes pnra eomprarem ou adquirirem qualquer 
propriedade por preço inferior ao seu valor c p;•ra lazer ou 
procurar que spja feito o traspasso ou que seja nlug-atla ou 
que SPja confiada a um ou mnis lilluc:m i os, por eonta da 
companhia qualquer propriedade por ella comprada ou 
adquiriria. 

(H) Construir, modilicar ou melhorar, repm·:•r c con
servar, cultivar e utiiLi:•r quaPsqtwr edilit'ios, tramways ou 
outr;~s obra~. terreno~, propril'dades c direitos e compr<tr ou 
prover quae,quer machinas, accessorios, materi:tl rodt~nte ou 
de outra natmezn, apparelhos ou eousas que po;:sam ser con· 
sidt•radas nccessarias ou con venientcs para os fins da com
panhia. 

( III) Far.er o~ emprestimos e adiantamr,ntos que se acham 
autorizados ou mencionados no Memorandum de associ:•ção, 
mediante as g-ar:mlias tjUe julgarem convenientes ou sem 
gar11nt•a e a taxa de juro pf'los prazos e nos termos e condi
çiJes que julgarem acerlHdO e de aecôrdo com as condições 
da condição ml'ncionada no Memorandum de as~ociaçiio, crear 
um fundo applicavel aos empre~trmus ou :Jdian'.amentus nella 
designHdos. 

(IV) Rt>querer, comprar ou adquirir qunlquer concessão 
ou outorgam,nlo de direitos uu privilegios dentro dos limites 
tlo ilfem.orandum de assodnção. 

(V) Comprar ou adquirir as emprr•z:•s ou propriedades c 
haveres de qunlquer r.ompanhia ou firma, que e:-.erçn qual· 
quer negocio comprelwndidn nos Iins desta compa11hia, como 
~e men~iona no lllf'rnomudun~ dn associaçüo e ( sujr\ito á con. 
firmaçito de urna a~semhléa gend) fnct· e ltwnr a rffeito 
qn:tlquer nrr:mjo para nm:tlgamar-~e com outra qn:dqner 
Cf1111Jlanhia ou qualquer venda tle tnda a empreza, pnprie
dade~ e haveres da corrtpnnhia cr.mo neg-ocio corrente, dentro 
dos poderes ou provbõe~ do Memorandum de associ:•ção, e 
fazer tudo quanto a isso fôr relativo e estiver autorizado 
pelos ditos poderes e disposições. 
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( VI) Pag-ar o preço de quaesquer bens ou direi.tos, q1~er 
inteira, quer parcialmente, em acrões da comptmlua, e diS
tribuir e cmittir essas acções, quer como acções liberadas ou 
como um:1 quota do capital credit:1do como realizado, ~ou
forme os directores j ulgarcm eonveniente, e na mesma forma 
pa~ar ou entregar qualqner dinheiro que fõr pag-avcl ou que 
a companhia tiver cont:orclado ou tiver de pagar, e pagar uu 
satisfazer o dito dinheiro, credit:mdo-o como pago sobre 
acções anteriormellte emiltidas. 

(VII) Vender, ai ugar, trocar, ou por outra fórma disp.ôr, 
absoluta ou condicionalmente, ou por qualquer valor on m
tnresse limitado, de toda ou qualquer p:trte das torras, ~d~
ficios, tramtva!ls ou outras propriedades, direito5 ou p~lVI
Iegios da companhia, ou quaeStJUCr bens, direitos ou mtc
resses em ou sohre qualquer propriedade, nos termos e con
dições que os directorcs julgarem ~~onvenientes. 

(VIII) Aceitar em ,pagamrnto ou satisfarão integral on par
cial de qualqut'r dinheiro devido á companhia 011 de Qiial
quer reclm11ação da companhin, rJuer com relnção a qualquer 
venda ou disposição de bens, ou por outra cnns~. acções, ca
pital consolidado, obrignçõcs ou vnlores de qualquer outra 
companhia. 

(IX) Nomear, remover, delerminnndo-lhe:; cs devAres e re
muneração, um director gerente ou directores gerentes es
colhidos dentre elles ou n~o. para sPrvir pelo espaço dtl tempo 
e sob as condir:õcs que elles possam julgar eonvenicntcs, c 
tambem nomc:1r, romoyer e 1letcrminar os devere~ e remu
nerações aos gerentes, secretarios, eaixciros, solieitadorcs, 
IHlmJuciros e cmprcgadus da compnnhia (escolhidos d'entre 
cllcs ou não). 

(X) Sacar, passnr, nccitar, endossar ou autorizat· quaes
quer outras pessoas a sacar, pas~ar, :~ceitar ou endossar 
quaesquel' cheques, letras de cambio ou notas promissorias 
por conta da companhill. 

(XI) Tomar ou levantar por emprcsli mo, rm qualquer occa
sião, ns somm:Js li e dinheiro que os dire1:torcs .i nlgtwm ner:cs
sarias para os fins da companhia ~arantidns por hypothecn ou 
penhor de toda ou qualquel' parto dM haycres da companhin, 
c de qualquer capital que esth·er por pagar sobre as acções 
da companhia, chamado, ou n~o. ou de r1ualqner outro valor 
e solJ os lermos, rdntivHuwntc ao pagamento, á taxa do juro, 
ao preço da emissiio ou :í venda de quaesquer obrigações, 
titulas preferenciacs ou garantia~ on por outra fúrma que elles 
julgarem conveniente. inclusive o direito :ws portadnrcs de 
olJrigaçõc~, titulas preferonciaes on garantias, de os trocarem 
P.nr acçõcs da r·ompanliia de qn:tlqucr Classe,cuja em issiío tenha 
s1do antoriznda, e para e.o1nrnr.ttcrem a tidnt:iarios quaesquer 
haveres da eompanhia r.om o fim de garantirqnaesquersommas 
de dinhriro assim ohtidas on lev:mta1las por emprestimo e no 
caso qun tJUae,;qner chamadas on eapital ni'ío realizado seja 
il,lduido em alguma g:ll'illltin, dclcg:1r a tJlHII\S(JUOr li!lucia
rlos os poderes !los diret;lorcs de fazerem chtmwdas c rece-
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!Jerem dos accionist:~s e compellirem-nos :w pagamento de 
quae~quer chamadas, feitas pelos directores ou pelos llducia
rios, e toda a eliamad~ feita pelos ditos !irluciarios, crn virtude 
desta delegação de poderes será comi!l!•rada como feita pelos 
dircctores e por conseguinte será válida e obrigaLorin. 

(XH) Dnr garantia :10 pag-amento de fJUaesquer sommas de
vidas pela comp~mhia, fleln mesma fónun applicadas ao paga
mento de quaesquer dinheiros obtidos por emprcstinHJ ou lc
v:mtados por outra maneira. 

(XIII) Passar e dar ou autorizar outra qualquer pessoa a 
pa,sar e dar recibos, quitarões c outras rcsnlvas tlos tlinliei
ros pagos á companhia c da~ reclamações e exigencias da 
companhia. 

(XIV) Conferir a quae~quer gerentes, agentes ou emprega
dos dn companhia no Brazil ou rm outra parte, os poden·s e 
autoridadr. que os dircetores julgare111 conveniente, :~li111 de 
lwbilit:d-ns 'a gerir e lcvnr a dfeito os uegocios, transacr:ões 
ou operações c·onfiadas aos mesmos respec·.tivamente, e pnra 
esse llm autorir.ar procuraçõc~, autoriz:,n~lo esses gerentes, 
agentes ou empregados a representan~m :1 companhin e a 
prntiearem todo e q ualq ucr a elo e cou::a no nome e por conta 
da companhia. 

(XV) Instaurar, conduzir, rlefrnder, trnn;;igir, ou nbando· 
nar quaesquer proce:;sos leg:ws a fa\·or ou contra n compa
nhia ou seus olliciacs, ou por outra fórma rclatirameute aos 
lwvere,; ou aos negoeios da compauhi;~, c lambem transigir 
c conceder tempo pnra o pagamento ou satisf:1çf•o de quaes
quer dividns, reclnmn~.:õcs ou exigencias :1 rJUC a companhia 
tenh:~ direito. 

(XVI) Exercer todos on qtwesrJurr dos poden•s conferidos 
pela lei reh1tiv:1 aos Sl)llos de comp:~nhias, de 186't. 

(XVII) Entrar em todas as n•·gocia~ões e contratos, fazer 
e praticar todos os netos, acr;ões e cousas, no nome c por 
conta da companhia, qtw elles julguem conveniente JHiffl 
fJlHiescJuer dos referidos objrct~Js ou por ontrn fórmn l'::trn 
os Iins dn companhin c rescindir ou mouilieat· quaesquer 
contrato>. 

iH. Os directores n~o potler1ío emprec:at· ou despenuer 
!linheiro algum da comp3nhin, QUf'f este t~nha ou nf10 sido 
lev:Jdo no fundo de fll>rrv<J, na compra de [lc:;ões ou eapital 
con~olilhlr]o da companhia. 

77. A remuneraçi1o dos directorcs, excepto dos directores
::rrrentes, si os houverem, será a som ma dr. .t: ilOO por anno c 
11lém dbso umn somma igual a uma deeima parte dos lucros 
e:-..r·ndentes, apropriados para srrern distrilmidos como divi
dendo, rlepois de pago ern qua~fill!W nnno um divirlendo 
de 10 "/o, pelo menos. sobre o c:1pit:d da comp:1nhia, 
entiío etttitlido e re:dizado ou ereditado como renlizado, 
ou IJUalqner outra somma que em quni•Jnor occasmo fôr llxa
dn pei:J assembléa g-eral da companhia, e essa rewnncr:w~o 
será dividida entrn os diroetores na proporçã~Críif{lst-·-...,, 
rnmbinnrem. _.:c-: tr C r li r (1 .1 /'•, I , ~ ',. 

' 
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DESQUALIFICAÇÃO DOS DIRECTORES 

78. Nenhuma pessoa que cxt>rcer na companhia emprego 
remunerntivo, excepto o diredor-gerente, gerente ou IJan
queim, será eleito director, salvo por assentimento unanime 
dos directores. 

7\l. O cargo de director (sujeito ao que adiante se determina) 
vagará: 

(I) Si elle entrrgar á directoria ou ao secretario da compa
nhia um aviso por escripto da sua resignação do cargo de 
director. 

(11) Si elle cessar de possuir, de pleno dircito seu, a impor
tancia de at)~ões ou de capital consolidado exigido para ser 
qual i ficado c•Jmo elrgivel. 

(Ill) Si elle deixar de pagar qualquer quantia que elle deva 
á companhia, dentro de H dias depois de lhe sP.r exigirlo o 
pagam~nto por nviso, JlOI' rscripto, assign:•do por dous dire
ctores e cncaminha·lo pelo Correio ao seu endereço, registr11do. 

(IV) Si vi,•r a f:lllir, fi?.er qualquer declaraç:10 de in~olven
cin, suspender pagamentos, entrar em composir;úo com seus 
credores ou rôr condemnndo por crime infamante. 

(V) Si ~e tornar doente de e~pirito. 
(VI) Si deix"r de comparecer ás reuniões dos directores du

rante I2 mezes consecutivos, salvo por can~a de doer11:a, caso 
imprevisto ou outra et1usa que os directores considerarem 
bust:mte. 

(VIl) Si tiver interesse ou participar dos lucros de qualquer 
contrato com a companhia, sem ter dedarado a naturezn e o 
alcanee do seu interl.lssc, quando e pela maneira exigrda na 
clausula seguinte : 

Ficn, porém, entendido r1ue deverá preceder uma delibera
ção dos directores pllfa qne a vnga possa ter lugar, e os dire· 
ctores lerüo C<Jmpleta tl!scripç:io para votarum ou deixarem 
de votar essa ddiberaç:io. 

80 Qnalqner dircetor, quer srj'l dircclor ordinario ou di
rcctor·gerente, que como al'Cionista ou director de uma com
panhill de C.1pital a;;soci:ldO fúr ifllllf'\."SilUO OU pHrticipar dos 
lucr·os de qualquer contrato com a com••anhia (,;alvo o con
trato preliminar) on tiver direito a qualquer intrresse em 
qualquer propr1edHde que a companhin pretenda comprar ou 
tomar de arrendamento, deverá, nn occasião ou antes que 
esse r·ontrato, compra ou transacçiio IPnha Ioga r ou seja con
tratada por conta da c••mllllllhia, revelar a n:ttureza e exten· 
são do seu interesse em qualquer contrato a'~im proj•,ctado 
ou .na propriedade prelendida. e disso se lavrará um Memo· 
ranrlum no livro das :•ctns da direcloria. 

Nn lalt<~ de semelhante declnrHc:io ser devidamente feita no 
tempo e fórma reiJU,rida, m•3 nã~• de oulra surlr, um direclOr 
será reputaJo como sendo um fidnci:1rio da companhia até á 
extensão de qunlrJllCr lucro ou retribuição que possa ter ou 
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obter por, ou em raziTo de semelh:mte contrato uu em razão de 
qualquer dessas compras ou arrendamento~, e, si esse director 
fór a unicn pesgoa inten·s~nda nesse contrato ou na proprie
dad~ comprada ou arrendad", o contrato ou compra ou arren
danwnto poderá ~er revogado ao arbítrio dn comp:~nhia. Um 
director, interes,;adn ou partidpante dos lucros de qualquer 
desses contratos ou transacçõ•·s, n:io votará com relaçtw aos 
mesmos não obstante o seu interesse ser meramente o de 
accionista ou de director de uma companhia de cavilal asso
ciado e ter devidamente declarado o seu interesse; e si votar, 
o seu voto não será contado. 

TURNO DOS DIRECTORES 

81. Os primeiros directores da companhia e os que forem 
eleito~ pelu fórma já expressaria continu:•r•io no ~eu cnrgo, si 
não fallrcerem, se retirarem ou cessarem de rstar qualifica
dos nté á asst~mbléa geral ordinaria, que terá logar no anuo 
de i83ti, e nesta assemhléa geral ordinaria e d:~hi em diante 
na assernbléa geral ordinaria de cada nnno retirar-se-ha um 
terço dos d1rectoresou o numero mais proximo a um terço. 

O turno dos primeiro~ directores e dos directores que forem 
de~ignndos como acima dito p~ra se retirarem, será pela ordem 
alphabetica, mas depois da retirada de torlos esses directores 
os que tiverem estado mais tempo no cat·go se rrtirarão. 
8~. O director que se retirar póde ser rPeleito. 
83. A companhia, na occasião da assem!Jléa gernl em que 

algum dos directores se retirar pela mnneira jú referida, 
preencherá as vagas elegendo p:~ra el1:1S ou\r11s tantas pessoas. 

Si em qual•Juer reunião em que se tiver de proceder á 
eleição de directores, se não preencherem os Iog:~res vagos dos 
qne sahirem, adi:1r-se-ha a assemblé<J gernl para o dia se
guinte, á mesma hora e no mesmo Jogar ou para qualquer 
outra hora e logar que fõr detet·minado pela ns.-emblén geral; 
e si, nes~a assernbléa geral adiada se não preencherem os 
Jogares dos directures que retintm, continullfão e,;tes a 
ex..reer os seus cargos ou delles aquelles cujos lognres niio 
estiverrm preenchidos até a assernbléa geral ordinnria no 
anno seguinte, e nssim por di;mte em qualquer occ:~sião até 
que os log<tres estejam preenchidos. 

8\. Pes~oa algnmn, excepto o :director qne se retira, púde 
ser eleita director srm que o secretario tenha recrbitlo aviso, 
por escripto, pelo menos cinco dias antes do dia em que a 
reunião deve ter Jogar, expressnndo o nome e mor<~da da 
pe<soa que se apresenta ou que é proposta como cnwlithto. 

85. A compmihia póde em qualtjut•r oeca,-ião, em as~ern
bléa geral, metliante u1ua deliheraç<io PSpecral, :~ugm .. ntar ou 
diminuir o~numero dos directores e póde tambem determinar 
o turno em que· esse numero augmentado ou reduzi1o sr 
deve retirar do cargo. 
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86. Qualquer vagn casual, que occorrcr na directoria, púdc 
ser preenchida pelos proprios directores, porém, qualquer 
pessoa que fúr assim escolhida exereet·ú o cargo sómel\te pelo 
tempo que o director quu deixou de o ser o teria exercido si 
nuo tivesse cessado de exercer o cargo. 

87. A companhin em assemlllüa g-eral pódc por uma deli
ber::H;ão especial, remover qualquer director antes de terminar 
o prazo do exercício do seu cargo, e póde pnr deliheração 
ordinnria nomear outm pessoa no seu lvgar. A pe~soa que 
assim fôt• nomeada exercerá o cargo sómcnto pelo mesmo 
espaço de tempo que o teria exercido o director para o logar 
Jo qual elle foi nomeado, si não tivesse sido removido. 

FUNCÇÜES DOS DinECTORRS E CO~lMISSÕES 

88. Os directores püdem reunir-se para dar andamento nos 
negocios <la compnnhi:>, ndiar c por outra ftirma reg-ulnr as 
suas reuniões como entenderem eonveniente e determinar o 
numero necessnrio para resolver sobre os negocios. Até 
que se,ja de outro modo determinado, dons directores eon
stituirão qunrmn. 
Qu~lquer questão que ~e originar em algumn reunião será 

resolvida pela maioria de votos, tendo o presidente um 
segundo voto ou voto de qualidade. Um director pôde, em 
qualquer or,casião, convocr•r uma reunião de directores, pre
cedendo aviso de tres dias pelo menos e declarando o objeclo 
da reunião. 

H9. Os directores púdem eleger um presidente pnra as suas 
reuniões e determin:1r o tempo que elle deverá exercer o 
eargo ; porém si nenhum. presidentr fi)r eleito ou, si em 
qualquer reunião o presidente não se achar presenle á hora 
pnra o qual a mesma mra mnvor,ada, os directores que 
estiverem presentes escolhcriio um d'entre si para presidente 
dessn reunião. 

\10. Os directorrs podem delegar quaesquer dos seus 
poderes a commissões compostas de um ou mnis membros 
e,;colbidos d'entre si pela maneira que julgarem conve
niente. 

91. Todns as commi;sões deverão, no exercício dos poderes 
que lhes forem delegndos e na marcha do~ negocios, con
formnr·se a qunlrJuer fórma de proceder e aos regulamentos 
que lhes forem impostos pelos directorcs c sujeito aos 
mesmos, poderão regular ns suas fnnccões pelo modo que o 
fizerem os directores. · 

9:2. Os dircclores farão hm~ar em livros apropriados netas 
uns seguintes ma terias: • 

(11) JJe todas as nomeações feitas pelos directores de offidaes, 
emprcgndos e comrnissõ~s e dM seus snlarios c remunerações. 

( b) Dos nomes dos directores que comparecerem em ead11 
reunião da dirrrtorin on das commissões de dircctores. 
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(c) Do to•ias as ordens e dclibcr:u;õcs c d:~s ~~~ssões, e do 
todas a~ assembléns geraes dos dit·ecLores c das commissõcs 
de di reei ores. 

E qualquer dessas actas, como acima dito, quando n~si
gnatla pela pessoa que tiver· serrido de presidente da reunião, 
á qual ella sa ref•~re, ou da reunião subsequente dos dire· 
ctores ou da mesma commissão, será atlmittitla como evi
dencia do facto, sem necessidade de outra prova. 

\J:J. Todos os :~ctos praticados em reuniões de diredorcs, 
ou de uma commissão, ou por qualquer pessoa que procetler 
mmo director serão, nãn olJstante mais tarde se dcgcolwir 
que houve alg-um ddeito na uome;~ção tle qttae>qucr da
quell<)s ou dnquella que procederem como fica dito ou que 
elles ou qualquer delles estavam desqualilicauos ou tinham 
por IJUUitjuer maneira deixa1lo o seu cargo, ~eriio tiio válidos 
como si c~ula um delles tive~se sillo dr.\'illanwnte nonl!'lHio 
c estivesse devidamente IJUalilicado pnra tlirector. 

INOEMNIZAÇÃO DOS OFFICIAES 

\li. Todo o director, fiduciario, fiscal, secretario e outros 
ofliciaes, seus herdeiros, testamenteiro~, administradores ou 
representantes, ser~o indemniza!los pela companhia de IJUaes
IJltel' perdas e despezas em que liverem incorrido por quai
IJ!Iel' motivo no desempenho do seu emprego, excepto as 
IJUC tiverem Jogar por seus proprios e voluntarios actos o 
faltas. 

PARTE V 

DIVIDENDOS, CONTAS, SELLO, EXAME, AVISOS 

Dividendo.~ e {undos de 1·eserva 

\15. Os directores podem, com a s:mcção da comp:whia 
em assembléa. geral e sujeito aos direitos dos portadores 
de dilferentes clusses de acções, declarar os tlividcndos quo 
devem ser pagos aos accioni~tas na proporç:lo uas suas 
ac•;ões, e esses dividendos serão pagos na proporção lia 
quantia realizada ou creditada como renlizada so!Jre as 
ncções, caso aconteça em qualquer occ:tsiito achar-se paga 
ou creditada, sobre umas acções maior quantia do que sobre 
outras, sujeito, todavia, á~ disposições ncima contidas com 
relação ao png-amenlo de juros sobre o dinheiro pago em 
ndiantanwnto de challHida;;, quando assim aceordado. 

96. Não se pagar;\ dividendo algum sen~o tirado dos 
lucros resultantes uos negocios da com[1anhia ou dos j nros 
recebidos sob a gnnmtia da dita concessão ou juros ou di
videndos recebido:; de emprestimos ou outros empregos dos 
fundos da companhia. 

PODR!t RXF.CCTIVO t8R3 15 
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97. Os directores podem em qualquer época, antes de pro
porem qualquer dividendo, separar dos lucros e rendimen
tos da compnnhia um11 Jlarte (não se elel'ando em qualquer 
anno a quantia superior a 1 o; .. da importnncia do capitul 
nessa occasHio realizado), ou cre<Jitado como realizndo, que a 
seu juizo entender necessaria ou conveniente con1 o fim de 
for111ar um fundo de reserva p<~ra ser applieado, á discrição 
dos directores, a igualar dividt>ndos ou a conservar, reparar, 
substituir, melhorar, desenvolver ouaugmcntar quaesquer dos 
edificios, material ou machinismo da companhia ou para fazer 
face a reclamações ou compromissos conhecidos ou contingen
tes ou para os Iins da companhia. 

98.0s directores tambem reservarão c applicarão, em cada 
anuo ou em qualquer anno, quando hnja lucros ou rendas, a 
maior que possam ter esta applicaçiio, as quantias ou as quotas 
especillcadas e dPterminadas pela concessão, r,ara, de confor
midade com as ditas disposições, formm· um fundo de amor
tização e para :mgmentllf o fundo de reserva até que attinja 
ú somrna indicnda na nlludida conce~são. 

U9. Todas as sommas de dinheiro levndas ao fun1lo de re
serva ou no fundo de nmortizaçuo, e todos os mais dinheiros 
da companhia que n:io .tenharu immediata applicac;ão, poderão 
ser collocados em depositos peb maneirn que os directorcs 
julgarem conveniente ou ser empregados pelo~ directores 
na compra de acções, ti tu los, fundos, valores ( comtnnlo 
que não sejam acções ou ti tu los da companhia) que os directo
res em qualquer occasi:io julgnrem acertado; e ~empre que 
os directores nssim acharem conveniente, o di to deposito ou 
emprego de dinheiro poderá ser feito em nome de tiduciarios. 

100. Os direetores podem ter a cargo dos banqueiros o saldo 
que em qualq uet' occasiilo julgnrem conveniente, nu o obstante 
qualquer desses banqueiros ser director da companhia. 

101. Os directores podem t:.mbem em qualquer occasião, 
sem convocar uma asscm!Jléa geral dn companhia, declarar e 
pagar aos accionistas um ou mnis dividendos JH'OVisorios, 
correspondentes á época determinada, i\ rnz~o de 7 °/,. ao anuo 
na proporrão da importancia png:1 ou creditada como paga 
sobre as aeçõcs, como arima dito, tendo em vista os direitos 
dos portadores das dilferPntes dasses de aeções. 

102. Todo n dividendo pertencerá e será pago (sujeito á 
hypotheca ta cita da companhia ) aos accionistas cujos nomes 
se acharem inscri)Jtos no registro, na data lixada para o pa
gamento desse dividendo, não ob,tantc qualquer mbsequente 
trnnsferencilí ou transmissão de acções. 

103. Os directores podem deduzir dos dividendos que tive
rem de ser pagos a qualquer accionista, todas as quantias (Jue 
elle deva á companhia IJOr conta Je dwmadas ou por outro 
qualquer motivo. 

10~. D:ar-se-ha aos accionistas aviso de qunlqucr dividen
do que se declarar, de conformidade e pela maneira que 
adiante se indica. 

105. Nenhum dividendo vencerá juros a cargo da companhia. 
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Contabilidadq 

:1.06. o~ directores velarão para que se organize uma cs.-
cri pturn~ão exacta : 

Dos negocios e contratos da companhia ; 
Dos bens e h:JVeres da companhia ; 
Das sommas de dinheiro recebidas e despendidas pela 

companhia c dos negocios que derem Jogar a esses re
cebimentos e pagamentos e dos creditos c responsalJilidades 
da companhia. 

A escripturação far-sc-ha no escriptorio registraàa pela 
companhia. 

:107. Os directores apresentarão á compnnhia, em as· 
sembléa geral, UIIHI vez cada anno pelo menos, um relatorio 
da receita e llespeza e um balanço do arlllo lindo, encerrado 
o mais approximatlamenlc :í data dessa reuniúo, que for pos
sível. 

-108. t> referido rclatorio deve demonstrar, sob os titulos 
mais convenientes, a imporlancia bruta dn re,~citn c despeza, 
distinguindo as despezas tio estabelecimento, sala rios e outras 
verbas semelhantes; todas as verbas de despezas, que se 
devam pt·opt·inJJlente debitar ao rendim'lnto desse anuo, serão 
escrillturadas de maneira que se pos>a apresentar na as
semhléa geral um balanço exaclo de lucros e pardas, e qunndo 
acontecet· que qualt]uer verba de despezn, que regularmente 
deve ser dividida por diversos ann(ls, tenha tido Jogar em 
um só anuo, demonstrar-se-Ita toda a importancia da dita 
verba, expondo as rnzões por que uma parte somente dessa 
de>peza está lançada a debito da receita <lo armo. 

:1.0\l. O balanço deve conter um summario do 3Ctivo e pns
sivo da companhia, até á data em que fôr encerrado o reln
torio alludido no precedente artigo c sob os seus respectivos 
títulos. Uma cópia desse balanço estará no cscriptorio da com. 
panhia durante todo o anno subsequente, franco ao exame, 
por parte de qualquer accionista ou de qualquer portador de 
garantes de ~c~ões, logo que cxhiba o titulo. 

Sello commum 

HO. Os direetores devem immediatamente ct·ear parn a 
companhia um sello commum, e teriio a faculdade de o inu· 
tilizar em <]Uai<Jucr cccasião e de substituil-o por urn 
novo. 

Hl. O sello commurn estará depositado no escriptorio da 
eompanhin e nunca será afiix;1do em qualquer documento 
seniio na presença de um direetot· e de conformidade com a 
deliberação da directoria ou de uma commissão da 1irectorin 
devidamrnte autorizada para esse fim. 
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U2. Os directores podem tamhem crenr os sellos que 
forem considerados nccessarios on a[HO[Jriad•)s, de arcônlo 
com a • Lei dos sellos das companhias, i8tiL 

Escripturas, cheques, letras, bilhetes e recibos 

H3 .. Todas as escripturas, obrigações e outros eontratos 
sob sello, feitos por conta da companhia, sellados com o sello 
commum da comp:mhia, assignados por um director c re
ferendados pelo secretario ou pela pessoa que fizer as suas 
vezes, serão considerados como devidamente outorgados. 
H~. Todos os cheques, letras de cambio e bilhetes pro

missorios, podem ser sacados, aceitos, feitos e endossados por 
conta da eomp:mhitl, estando assignados por dous directores e 
referendados pelo secretario ou peln pesson que estiver f:JZtmdo 
as suas vezes, e estando assim assignados serão considerados 
comn devidamente sacados, aceitos, feitos ou endossados. 

H5. Os recibos dos dinheiros pngos á companhia podem 
ser assignados por um director ou pelo secretario. ou pela 
pessoa que fizer /lS suas vezes, ou por qualquer outra pessoa 
autorizaJn pelos directores para reeeber dinheiro em geral ou 
qualquer somma determinada, por parte da companhia, e 
esses recibos serão con,;iderados como validos, e qualquer 
quantia pagn, com autorização tlos dircctnre;;, 1\os banqueiros 
da companhia por conta desta, será considerada como legal· 
mente paga á companhia. 

H6. As clausulas precedentes não affectarão todavia a· va· 
!idade de escripturas ou contratos celebrados no estrangeiro 
ou em virtude de procurações ou a valid:tde de cheques, 
letras de cambio ou bilhetes promissorios s:~cados, ~~ceitos, 
feitos ou endossados por conta da companhia pelos seus 
agentes ou por outra fórma, por instrucçõe~ dos directores, 
ainda que não sejam feitos ou assignados como acima dis
posto. 

Fiscalisttf!io 

H7. Uma vez pelo menos em cada anno, isto é, ante
riormente á assemblén geral ordin:trin as contas da companhia 
deverão ser ex:1minadas, e a exactidão do balanco verificadn 
por um ou mais liscaes. • 

H8. Os p1·imciros fiseaes serão nomeados pelos directores, 
c os que se seguirem o serão em qualquer época pela com· 
panhia em assembléa gera\. 

H9. Si for nomeado só um fiscnl, todas as disposições aqui 
contidas ser-lhe-hão applicaveis. 

_J20. Os liscaes podum ser accionistas lla companhia, mas 
nao é nccessario que o sejnrn; porém, nenhuma pessso 
poderá ser eleita para fiscal quando tiver algum interesse noa 
negocios da comp::mhia, além do de nccionista, e nenhum 
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director ou outro official da companhia póde ser eleito em
'1 uanto exercer e~se cnrgo. 

!:21. A eleição dos tlscaes será feita pela companhia na 
assembléa geral ordinaria de cada anno. 

f2.-l. A recommendação dos primeiros fiscaes será fixn da 
pelos direclores; a dos tiscaes subsequentes pela compnnhia 
em assemblé3 geral. 

123. Todo o fiscal póde ser reeleilo ao terminar o seu 
encargo. Nenhuma outra pesso:1, :~lém do fiscal que se retira, 
póde ser eleitn sem que dessa pretenção tenha sido dado 
aviso, pela maneira aqui determin:~da relativamente á eleição 
dos directores, pela pessoa que directamente se offerecer ou 
que fôr proposta mmo candidato. 

i24.. Si occorrer alguma vnga casual no cargo de fiscal 
nomeado pela compnnhia, os directores n preencherão. 

:12fi. Si não se fizer a eleição de fi~caes pela maneira 
acima referida, :1 junta !!e commercio (Bo 1rd o{ Trade) 
poderá, a requerimento de- pelo menos- cinco accionistas 
tla companhia, nomear um fiscal para o anuo corrente e 
fixar 11 remuneração que a companhia lhe deve pagar pelos 
seus serviços. \ 

f26. Entregnr-~e-ha a cndn fiscal uma cúpia do balanço e 
cumpre-lhes examinar esse balanço, !Jem como ns contas e 
documentos a elle relativos. 

127. Eutregar-se-ha a cada fiscal uma rPiação de todos os 
livros escripturados pela companhia, o qual podel'á em 
qualquer occasião apropriada examinar os livros e contas 
da companhia e poderá, á custa da companhia, empregar 
contadores ou outras pessoas para o ajudarem no exame 
1le;:sas contas, e em relação ás mesmas, poderá inquerir os 
llireetores ou qualquer outro official d:1 companhia. 

!28. Os fiscaes devoriio apresentar aos accionistas um 
relatorio sobre o lmlanço e contas, expôr em cada um desses 
relatorios, si na sua opiniiío o balanço está exneto e com
pleto, e contém os promenores exigidos pelos estatutos, e si 
está feito de m:mni•·a que :~presente e dê o verdadeiro e exacto 
estndc dos negocios da companhia e no caso de terem exigido 
dos directores quaesqner esclarecimentos ou informações, si 
estas lhes foram fornecidas pelos directores e si foram satis
factorias; e esse relatorio será apresentado :í companhia em 
assembléa geral juntamente com o relatorio dos directores. 

Avisos 

129. Os avisos podem ser dados pnla üompanhia a qualquer 
:1cciouistn, quer pesso:1lmente, quer pelo Correio em carta 
frnnquenda dirigida ao nccionista á sua morada registrada ou 
a outro qualquer endereço no Heino Unido, onde o accionista 
tc!lha P?•: ~scripto e1~tregue á companhia, indical!d_o.._qu~-_ 
St~Jalll UlflgldOS OS aVISOS. --~- ~ '1 r r • -- · . . •,.- ' 'l r ,, ' 

~ .. . . 
t,' 
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130. Os accionistas cujas moradias registradas não forem no 
Reino Unido e que não tiverem dado á companhia um ende
reço para receber os avisos no Reino Unidn não teriio direito a 
receber nenhum aviso, qualquer que elle seja; o~ dircctores, 
porém, si assim o entenderem, poderão envi11r qualquer aviso 
aos accionistns peln maneira acima mcncionadn. 

131. Qnalquer aviso ou outro docmnentil endereçado a um 
accionista á sua moradia ou endereço registrado para n sua 
entrega no Reino Unido, será, si fõr encaminhado pelo 
Correio, considerado c0mo feito, o mais tarde 2lJ: horas 
depois da sua entrega no Correio, e para prova de ter sido 
feito o aviso será sufficientc provar que a c:Jrta que o continha 
foi convenientemente endereçada c posta no Correio. Em 
outros casos o nviso ou dncumrnto será, si fór mandado pelo 
Correio, considerado como entrc~ue na ot·cashio em que 11 
carta devia ler sido entregue na marcha onlinaria do serviço 
do Correio. 

13!. Todos os avisos que se derem aos accionistas, relati· 
vamente a qualqner acção que pertencer a mais de uma 
pessoa em commum, serão dirigidos :íquella dessas pessoas 
que se aclwr inscripta em primeiro Jogar no registro de 
accionistas, e um aviso assim feito será aviso sufficiente par11 
todos os portadores dess:. acção. 

i33. A entrega de um :~viso, no endereço registrado da 
moradia de uma 11essoa cujo nome permamcer regist1·ado 
como proprietuio ou possuidor em commum de qualquer 
acção, será, não obstnntc o seu fnllecimento, considerndo 
aviso sufficiente para os test<Jmenteiros ou administradores e 
para o sobrevivente ou sobreviventes dos proprietarios em 
commum e a todas as mais pessoa~ com direito a essa ncç.ão 
ou acções. 

13'1. Emquanto o entlereco registrado de qualquer pessoa, 
cujo nome continuar registrndo como proprietnrio ou o 
}Jrimeiro dos proprietarios em commum de qmdquer acção, 
não fór no Reino Unido e não fôr dado algum endereço para 
a entrega dos avisos, como acima mencionado, nrnhnm les· 
tamHnteiro ou administrador dessa pessoa e nenhum outro 
proprietario em commum terá o direito de receber quallJuer 
aviso, não obstante o fallecimento da dita pessoa. 

tJ5. Todos os avisos serão comiderados como entregues 
aos proprietarios dos garantes de acções, si elles tiverem sido 
publicados em dons periodicos de Londres ou :Middlesex e a 
comp:mhia não será obri~ada a dar qualquer aviso aos pro
prietarios de garantes de acções por outra qualquer fórma. 

Os avisos, que conforme n lei, devem ser feitos por annun· 
cio, serão publicados pelo mesmo modo. 

Nomes, eudcreços e qualidades dos subscriJJtores 

Thomaz Dickson, Richmond llousc, S. Norwood, nego
ciante. 
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Edward Easton, H Delahay Street S. w., engenheiro 
civil. 

Jamos Goodson, 32 Kensing-ton Gardens Sqnare, juir. de paz. 
William Henry Barher, 2 Etwell Villas, Champion Hill 

S. E., estenographo. 
Donglas A. Onslow, H, Waverley Place, St. John's Wood, 

N. W., juiz de paz. 
Francis J. Heseltine, i Enst India Avenue E. C., pro· 

prietario. 
C. ll. LinklateJ', 6 Warnoford Conrt E. C., proprietario. 
Datado no dia l de Agosto de 1882. 
Testemunhn de todas as assignaturas supra: 
E. Stanton 1Ioppe1·, empregado dos Srs. Walter Webb & 

Comp., solicitadores, 23 Queen Victoria Street E. C. 
Cópia conforme.- W, 11. Cousis, Registrador de compn· 

nhias de capital associadof 

Certificado da incorporação de uma companhia 

Pelo presente ccrlif1co quo a S. Paulo Central Sugar 
Factory o( Brasil Limited, foi incorporada de conformidade 
com as leis das companhias 1862 a !880, como companhia 
limitada, no dia 2 de Ag-osto de !882. 

Passado soh a minha f1rm:1 em Londres aos '2~ de Agosto 
de 188:2.- W. H. Cousins, registrador de companhias de 
capital associado. lEslav:un dons sellos.) 

Eu infra-escripto, \Villiam Grawley, d~1 cidade de Lon
dres, tabelliiio publico por autoridade real, devidamente ad
mittido e jurado, exercendo na auscncia do tabelliiio John 
Henry Grain, ccrtilico como se segue, a saber: 

{.o Que n assi;;natura <IUe uiz- w. lJ. Cousins- legali
sando a cópia official em irlioma inglez do lllemorandnm de 
as>ociação da Companhia denominnda The S. Paulo Central 
Sugar Factory o( Brasil limited, aqui annexa sob A, a 
mesma assignatura que legaliza n cópia official em inglez 
dos e~tatutos da dita companhia, tambem annexa sob C, e a 
que se :1cha sul!scripta na certidão em inglez, da incorpo
ração da mesma companhia nqui anncxa sob O, são do pro
prio punho e letti'a do Sr. William Henry Cousins, regis
trador em Londres das companhias por acçõcs e foram todas 
escriptas por elle perante mim no dia 2~ de Agosto proximo 
passado. 

2. • Que n assign:1tura que diz , Ernesto Cleaves • lega li· 
zando a cópia ollicial em idioma inglez de mflll resolução 
extraordinaria da dita companhia aqui annexa sob B, é do 
proprio pnnho c lettra do Sr. Ernesto Cleaves, sub-registra
dor das eompanhins por ncções, sendo cscripta pelo mesmo 
perante mim no din de hoje. 

3. o Que a todas as ditas cópias officiaes c certidões de in· 
corporação assim legalizadas. sempre se dá toda a fé e creditfJ 
en1 e fóra de juizo. 
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4." Que as folhns impres~[Js em idioma portugucz aqui 
anneX!lS soiJ • E, F, G c H • ~u-atem a traduc1;ã" verdadeira 
e licl dos diversos tlocunwntos em idioma ingluz c acim;; 
mencionados. 

E para que com:te onde convier dou a presente, que as
signo e sello em Lontlres aos 6 dias do mez de Setembro dH 

"t882: 
In testimollium "'eritates.- 1Vm. Craweley, notario pu· 

hlico. 
(Eslavn o sello do notnrio publico.) 
Heconheço verdadeira a assignatura retro de \Villiam 

Crnwele~·. tabellião publico desta cidndc, e para constar otidu 
ronvier, a pedido do mesmo pns~Ai a pregcnte, que :1~~ignei 
c liz SPIInr con: o ~:Pilo dns imprriaes armas deste Con~nlado 
tier:il do lmpPrio do Brazil em Lonclrp~ aos 8 de Setemhro tle 
11'!82.- Luiz .Auqusto da Costa, Vicc-f:onsul, 

(Estav:1 o sello.du Consulado.) 
1\cconhc<;o vrrdn1lrira :t assignaturn do Sr. Luiz Augm;to 

da Costa, Vice-Consul do 13r;tzi\ 1·m Londr(•s. Mini~terio dos 
Negocios Estrang-eiro;;. Hio, 20 de Outubro de i88::l.- O 
lJirector Geral, Ba1·ão de Cabo Frio. 

(Estavam tres estnmpilh:ts no valor de 21~~00, inutilisn
das .) 

Nád3 mais continha ou <lrclaravn o dito Mcmorandum <lA 
associação e os tli tos estatuto~. os quaes a pedido dn parte 
hem e fielmente traduzi do proprio original escripto em in· 
glez, ao qual me repor lo. 

Em fé !.lo que pas;:ei o presente, <llle n5signei c snllei com 
o sello do meu ollicio, nesta muito leal o heroica ciLlatle tl1~ 
S. ~ebastiiio rio Rio de J:mr.iro, uos 17 di:1s do mpz de No
vmnbro do muJO do Nn,·rimento de Nos;;o Stmhor Jesus 
Christo de 1882.- Carlos João 1\.unhanlt, tradneh'r publico 
r~ interprete commerf'ial .innHnentatlo. 

DECRETO N. 8872- DE 10 DE FEVEilEIRO DE 1883 

Autoriza a ~ltd Rio <l•J .Taur.i•·• Oeutral Sugar F"cto•·ic.<, limited, a funetionar 
- . · no Impcrio. ---

Attendendo ao flUe Me re:pwren a The Rio de .Tanc:ro C~n~ 
tral Su.qar Facto1·ies, Umitetl~ ilovidamente reprcscnL1da. o do 
conformidade "om a Minlm ltmnediata ReRoluçilo de 3 do. enr
r•;nte . me:r., torna<la s •hre pancer da Seeção <IOl N··,g-ocioa do 
lmperw du Cons:lho de E,tado, oxara,Jo orn Con-<ulta de Hi do 
D0zembro do a.nno pro:>.imo passado, Hei llOr bem Concodor-lhe 
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autorização pat•a funccionar no Imperio, mediante as elausttlas 
que com este baixam, assignarla:o; por Henri<rue d'Avila, do Meu 
Conselho, Senador do Irnporio, Ministro e Secreta.rio do Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio o Obras Publicas, 
quo assim o tenha entendido o faça executar. Paiacio do Rio 
do Janeiro em 10 de Fevereiro de 1883, 62° Ja IndGpen~encia 
e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clnnsulns n qn<• se ••ef'c•·e o J)eea•elo n. 88.,.2 
desta data· 

A companhia é obrigada a ter um ropresentante no Imperio 
com plenos podere:> para trat:tr " dofinitivam'1nte resolver ns 
questões que se suscitarem, quer com o Governo quer com os 
p~.rticulares. 

li 

Todos os actos que praticar no Imperio ficarão sujeitos :is ros
p~ctivas leis e regulamentos c :i jurisdicção de SOII;; Tribum,os 
judieiarios ou administrativos, sem que em tempo algum possa 
a referida companhia reclamar qualquer excopção fundada em 
s~us ostatutos. 

III 

As alterações feitas em seus estatutos serão communicarlas 
ao Governo Imperial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$000. 

IV 

No caso da companhia -ieliberar .exeeutar algum ou algm1s 
dos fins de sua crcnção que não estiverem em compl<'tl con
neXjão com o C'lntrato <JUe celebrou <'Om o Governo ltnperial, 
<lever.í primeiramente pedir p•1rmissão ao mesmo Cloverno. 

Palaeio do !tio do Janeiro em iO do Fovm·oiro do 1883.
Ilonrigue d'Avila. 
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Eu Carlos João Kunhardt, trarlnctor publico e interprete 
commcrcial jurnmcntndo da praça do Hio de Janeiro. 

Certilico que me fornm apresentados o Jfemorand1wt de as
socinção e os cst:ttutos da Companhia denominada The Rio de 
JanP.iro Central St''JI"Ir Factol'ies, limited, impressos em 
inglez, os quaes a pedido da parte traduzi litleralmente para 
o idioma nacional o diz o seguinte, a saber : 

THADUCÇÃO 

MEI\lORANDUM DE ASSOCIAÇÃO DA « RIO DE JANEIRO CENTRAL SUGAR 
F.\C'fORJES, LIMITED • 

L O nome da companhia é The llio de Janeiro Centml 
Su_qrtr Factm·ies, limited (Companhia de engenhos ccntracs 
do Hio de Janeiro, limitada). 

2. O cscriptorio registrado da companhia será estabelecido 
na Inglatcrr<~. 

3. Os fins para os quaes se org:miza 11 companhia são: 
(I) Hequerer, comprar, adquirir ou obter as vantagens de 

qune~quer concPssões feitas por Sua Magestade o Imperador 
do Ilrazil ou o Governo do llrnil on qualquer província, mu
nicípio ou tlistricto, de uma garantia de juro~ sobre o capital 
empregndo na consfrucção e montagem ue fabricas c e~e
nhos e~l!_traes e obrns accessorias, pnra n fabricação de a}suciir 
no lmperio do llrnil ou de quae,quer direitos c privileg•os 
inhcrentes :ís mesmas; e construir e montai" e promover os 
negocios dos engenhos c das fabricas, e por outra qualquer 
fórma sati3fazcr e cumprir ns condições dessns concessões. 

(Il) Vnlidnr ou tnttar e levar a !'!feito o contrato que já se 
aeha prnparndo c se tleelara rstar feito entre a Compnnhia Bra
silian Public Wo1k~ Construr:tion Company, limill!d, primeira 
parte, Carlos Theodoro ue Buslamante, segunda parte, e esta 
companhia, terceira parte, relntivamente a certas concessões 
feitas por Sua Magcstade o Imperador do Brazil t~ á construc
ção c montagem dos engrmhos e mais obras por ellas exigidas 
e outros negocios com ou sujeitos a 'Juaesquer modilicaçõcs que 
possam vir a sei' accoruadas. 

(III) Fazer no dito Imperio os neg!lcios proprios de fabri
cantes c refinadores de nssucar e uisti lia dores de aguardente 
de cnnna e como incidcntaes a esses negocios os de planta
dores, culliv:Jdores e negocktntes e todas :1s mais operações 
que seja uso ou que possam ser de convenienda fazer-se em 
connexão C<llll esses negocios respectiv:Jmcnte. 

(IV) Entrar em quaesquer contratos e arranjos com fazen· 
<loiros, proprietarios agrícolas e fornecedores de canoa, rela
tivamente ú pi"Oducçãn e ao supprimento de canoa de assucar 
e fazer em preslimos e adiantamentos de dinheiros a essas 
pessoas com g11rantin de colheitas ou safras futuras, ou de 
outra qualquer fúrma c adquirir por meio de compra, resgate 
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de hypotheea nu por outra ftirma, qnaosquer tt'rras, pr?prio
dades on direitos que pos,;am ser considerados nect~ssnnos ou 
convenientes para quae~quer dos fins da companhia. 

(V) Fner o negoeio dH transporttl de mercadtH'ias e p:lssa
geiros pelas e em connexão eom as vias ferrea~. cuja con
strueção é exigiLla por qualquer dessas concessões ou privi
legias ou por outras qtwesrJuer v~s ferreas que :1 companhia 
pos,;a para o seu negocio ou obras construir o11 adquirir. 

(VI) Comprar ou por outra fúriua adquirir 011 dirigir o 
administrar eomo proprietarios ou agentes todos ou qunlt)Uer 
parte dos negocios ou haveres de qualquer pessoa, firma, 
companhia ou associaçiio que tenha negocios comprehendidos 
no~ fins de>ta companhia. 

(VII! Vtmder, arrendar, permutar, hypothecar ou dispôr 
cln todos ou de qualqunr p:trtc do.; nt·goeins o haverns da 
companhia nu de quaiiJuer direito ou intt•res,;c em qualquer 
proprierh.de ou com relação a ella e elfectuar qualquer venda 
ou ce~siio quer tot:Jl quer parcialmente, a troco de acções, 
fundos, o_brigações (tlebentnres) ou titulo> de qualquer outra 
companhia. 

(VJII) Auxiliar ou estnbelccor ou contribuir parn que se 
:mxilie ou se rstabelrça qualquer companhia que tenha por 
lim comprar o negoeio e a propriedade da companhia ou qual
quer parte della c subscrever atções nu titulos dessa compa
nhi:l e por outra fórma fazer e realizar quaesquer· arranjos 
linanceiros com rela~ão á mesma, como possa ser julgado 
ronvenien te. 

(IX) Healizar quaesquer depositos de dinheiro ou valores e 
fazer tudo quanto possa ser necessal"io ou conveniente para o 
cumprimento das leis ou reg-ulamentos do lmperio do Brazil 
ou de qualquer outro governo estrangeiro ou colonial ou 
autoridade local, em qualquer ponto em que n compnnhia 
possa querer estabelecer o >en negocio. 

(X) AJlplicar como lucro ou rendimento applieavel no paga
mento de dividendos, 'Jnae~quer juros que se hajam recebido 
em virtude da garantia de qualquer tlessns concessões oa 
privilegias, bem eomo quaesquer juros ou dividendos recc
bitlns dos emprestimos ou de outro fJUalquer emprego dos 
fundos da companhia. 

(XI) Prnticar tudo o mais que possa ser incidente ou con
ducente ao nltingimento dos Iins supra. 

lJ,. A respon~ahilidade dos accion istas é limii:Hla. 
5. O capit:d da companhia é de L UL500 dividido em 

flJ,. i50 acções tle i: 10 cada uma, das quaes H. 250 s~o acç(les 
preferenciaes sujeitas a um dividenuo prererencial e outros 
direitos prereronriae~, conforme se ncha prPYisto nos Psta
tutos c as outra~ 2.\JOO ac~·ões são ordin:trir1~ ou contingentes. 

Nós ns divers~s pe,;soas cujos nonws e enrlernços vão abaixo 
exar:.ulos, descj~mos constitnir-no;; em cnmpnnhia, de confor
mirlade com e,;te llfemorandum de associa<'iio e concofllamns 
respectivamente em tomar o numero rle acÇões no capitnl da 
companhia indicado em frente aos nossos respectivos nomes. 
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Nomes, endereros e occnpaçrio dos subscri
ptores 

Thomas Dickson, Hichmond House, S. 

Numero de acçõos 
proforonciacs to· 
madas por cada 
subscriptor 

Norwood, negociante.................... i acção 
Ellwnrd Easton, 1l Delalwy Street S. W., 

engenheiro civil....................... i 
lumes Goodson, 3~ Kensington Gardens 

Sq.,juiz de paz........................ 1 
William Henry Barber, 2 Et•.vell Villas, 

Ashbourne Grovc s. E., estenog-r:~pho.. i 
Douglas A. Onslow, ifJ, Waverley Pince, 

~~- Johns Wood N. w., juiz do pr~z. .•. :l 
Franeis J. lles()ltine, :l East India Avcnue 

t<:. C.,. proprietario . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1 
C. A. Linkl~ter, 6 Wurnford Court E. C., 

proprietario . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . i 
D:~tado no dia !1 de Outubro de 1882. 
Testemunlw de tmlas ns assignaturas supra -Walter Webb, 

solieitador, 23 Quren Vietoria Street, E. C. 

Estatutos da « Riio de Janeiro Central 
Sugar Fnctories, limited » 

Fic::1 convencionado o seguinte : 

PAnTE I 

INTRODUCÇÂO 

L Nenhum dos regulamentos da tnbella A no primeiro 
additivo á • Lei da~ eompanhias, 1862 • será applic~vel a 
•Jsta companhia, snl\·o o que flir induido nos seguintes esta· 
tu tos, qn~ formariín u reg·nlamen to para a lldministnu;:io da 
companhw. 

2. N:1 interpretaçiio de~tes estatutos as seguin tc3 palavras 
e expressões terão as diversas significações que nqui lhe siio
attribuidas, salvo si no :u:sumptn ou no contcxtll houver cousa 
quo repugne a essa cnnstnlr~rão, isto é : As palr~vras que 
exprimem si'1mentn o numer,, singttlnr inrhte1n o numero 
plnrnl, e as 1mlnvrns que cxprimom sórnrn!e o nnmci'IJ plu
ral inrluem o numero singular. 

As palavras qur) r.xprimem o genero masculino incluem o 
genero remi nino. 

As palavras <(Ue exprimem s•.ímcnle pessoas incluem cor• 
puraçõos mututis muta1~di. 
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Accionista, signifirará um accinnista da companhin, possui
dor de qualquer classe de ncções ou capital consolitl:tdo. 

Os directores, significará os directores..da companhia na oc
casião (inclusive o director-gerente si o houver c elle não 
seja especialmente ext:eptuado) ou, quando o enso se der, um 
numero legal dessrs tiircctores rcuuidos e constituídos em 
directoria para tratar de negocios da companhia. 

Accionista registrndo, significará um accionista que tiver o 
seu n•.11ne inscripto nos livros da companhia como possuidor 
de acções ou de capital consolidado. 

!\fez, sig-nil1cará um mez do calendario. 
Deliberação especial, significará uma delilJeração especial da 

companhia, de conformidade com a c Lei das compaultiC~s, 
:1.862 •. 

Deliberação extraordinaria, significará uma deliberação vo
tada de fMma que, snndo confirmatla por outra rcunhio sub
sequente, constituiria uma deliiJera~~iio espceial segundo a 
definição supra. 

3. A companhia poder:i por deliberaçiio especiul em qual
quer oecasiiio exercer qualquer faculdade qnH, segundo as 
c Leis das companhias, :1.86:2 a !880 •, p6de exercer uma com
panhia limitada por acções quando autorizada pelos seus rst.a
tutos, iuelusive a de reduzir o eapital e cancel1:1r as :tcções 
não ewittidas e a de dividir o capilal ou qualquer parte delle 
em acções de menor valor úU de consolidnt· o mesmo em 
acções do maior importancia do que a lix:ltla pelolllemomndum 
de associação. 

CONTRATO PIIELIMINAII 

4,. Immediatamente depois da incorporação da companhia 
celebrarão e assignarão os directorcs, por conta rln compa
nhia, e levarão a effeito o contrato meueionado no Memomn
dum de associnção da companhia com ou sujeito a quaestJuer 
modificações que possam ser accordad:~s, e assignatlo que seja 
o contrato, serú elle oLrig-atorio para a companhia e todos os 
seus accionistas e o facto dos dírectores e promotores da com
panhia, ou quaesquer delles serem interessados na venda, ou 
terem· direito de participar do pret;o da compra, não prejudi
cará o accôrdo, nem lhes imporá a obrigaçiio.de prestar con
tas, do entregar, ou de transferir á companhia qualtjuer di· 
nheiro, lucro, ou vant:.~gem que vossam receber. 

PARTE H 

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DA COMPANHIA 

Acções 

5. Os directores podem em qualquer occ:1s1ao distribuir, 
emiltir ou dispôr de I)Uaesquer acções, ás pessoas com as 
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clausulas e condições, c pela fórma que cites possam julgar 
vantajosas para a t·ompanhia, quer a importancia a pa:;m· ou 
a paga com rela':ão á,; mcsnias seja et(Uivalcnte ou mcnot· uo 
que o ~eu valor nominal ; fica, porém, entendido que nenhu
ma acção será emittida com des~onto sem a sancção de uma 
assembléa geral. 

6. Caso duas ou mais pessoas estf'jam registradas como 
possuidorns em commum de tuua acção, qualquer dessas pes
soas pOllerá passat· recibos dlidos de qualquer uividendo ou 
iln(Jortancia recebida com relação a essa ncç~o. Alim de 
estabelecer o numero de act~ionistas ua companhia p tra os 
objectos de quaesquer !los artigos subsequentes. contar-se-hão 
os possuidores em commum du uma acçiio como uma pessoa 
sómente. 

7. Nenhuma posso~ sPrá reconhecida pela companhia como 
tendo direito a qualt1ucr parte fraecionaria na mesma acção, 
mas sómento con1o unico po;;~uidor ou como possuidot· em 
commum da dita 11c~~~o inlegntlmente, e a companhia não será 
alt'ectalla pela intiliHt!;ão Llu est;1r qtwl!tuer acçiio sujeita a 
fidei-commissrJ. Cada acçiio di;;;tinguir·se· h a sewpre pelo nu
mero primitivo, posto na :tct·ãn. 

8. Totlo o :~ct:ionbta terá direito a um certificado passado 
sou o sello commum tia companhia, no qual StJ espedlicará a 
aeç~o Oll :u·t;ües que elle possuir e a importancia paga ou cun· 
sidPrada cumo paga pox· conta d;,s mesmas. 

Si esse certil1cado se ollliternr ou P•~rdet·, poderá ser sub
stituído por outro, mediante o pa~amento de;; s. ou qualquer 
menor quantia e com as eonlli~·ões que os dircctores possam 
determinar. 

!l. A comp:mhin terú a prccctlencia e o direito ell'ectivo de 
hypotheca tacitn sobre toda,; as nc~ões rlc qualtjuet· <tC~ionista 
pelos dinheiros que elle deva á t:ompanhia, quer individual
mente, quer juntmnente cem outra pessoa e quando uma acç5o 
fôr possuida por mais de uuw pe>soa terá a companhia hypo
theca tacita sobre ella por todos os dinheiros devidos por 
todos ou pnr quaesquer dos seus possuitlores inelu>ive todas 
as chamadas fdt:ts por dt'lilleraç5o tomarla pelos dire~tores, 
embora a époea marcada para o .<ett pagamento não tenha 
expirado, c no ens'J de se n~o ter realizado o pagamento dentro 
de um mcz depui,; de feito o aviso no possuidor ou possuído· 
res das acçõcs; exigiw\o o pag:nnento, a companhia poderá 
pela maneira ndiante determinada VPntler o dispor absoluta· 
meule das acções registradas no,; livros da eompauhia qm 
nome desse deved01· ou devedores, quer indiviuualmente, 
quer em cotnmum t:om qnalquer outra pe-"soa. 

D.11lo o cnso tle,.:~a ventl:t, o.- directore,; applicariio o .<eu 
lictuido protluctn, p~gns quo sejam a~ rle,;ptlzas, ao paga
mento de:;sa tlivitla, e o saldn (si o houver) sl•rá entre"ue 
ao :u.:donista, ,;eus lPstalnCIItdrtlS, adtHini,;tr;ldore,; ou repre
sentantes. 

10. Nenhum acc.ionio;t:t terú direito lltJ fiJeclwr dividendo 
nlgum ou de votar em tJUU!tlner uss~mbléa geral sem que 
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tenha dado á companhia os pnrticulares de seu nome c morada, 
alim de serem rcg-isii'ados, e nenhum necionista que tenha 
mudado de nome ou lagar de residencia ou,sendo mulher, tiver 
ca5ado, e nenhum maritlo de qunlqucr :JCeionista mulher terá 
direito de receber qualquet' divid0111lo ou de votar sem que 
o aviso da mudanra de nome ou residcncia ,,u do casamento 
tenha sido feito á comp:mhia para serem registrados; porém, 
não obstante, os votos dados por procunt~;~o ser:to válidos 
ainda que a constituinte não tenha dado aviso anticipado de 
qualquer dess;ts circumstancias, de conformidade com esta 
clausula, comtanto IJUe isto não seja conhecido pelo procura
dor no tempo de dar seu voto, 

CIIA~I.\DAS POR CONTA DAS ACÇÕES 

H. Sujeito ris restricções contidns em qunlquer prospecto 
ou documento, de conforlllidade com cujas condições fJUars
qucr acções tenham sido :tltriiJUidas cnm rehu;ão a chamadas 
por conta dessas acr:ões, poderão os dircctores em qnaltJuer 
oceasião fazer essas chamadas dos acdonistas pela imJJOr
tancia a p<lgar sohre sons :tc'.'ões, da maneira que julgarem 
conveniente, e cada arcionista será obrigado :1 p;1g:tr a im
portancia dtls chanwdas assim feitas, its pessoas •: nas épot~ns e 
Jogares determinados pPins directores, E todo aeeionista a 
quem tiverem sido distrilmidas quaesrJuer aqõcs, sob as 
condições de qunlquer prospecto ou documento e;pecilie:mllo 
as qu:mtins e époct~s dos pagamentos de qunesquer preslações 
relativas its ditas acções, será obrigarlo a pllgal-as uns épocas 
especificadas e essas prestnrõcs serão, pnra os o!Jjectos dos 
subsequentes artigos, consideradas como clwnwdas pagnveis 
por esses accionistas nessas épocns. 

:1.2. Qualquer chamnJa (niio sendo essas prestações deter
minadas por qualquer pro;peclo ou documento como ncima 
dito) será comiderada como feita na occasiiio em que a deli
beração dos dircctores nutori.wndo· a tiver sid"ü tonwua. 

ta. QuMndo uma ch:mrada feita sobre qualquer aq~ão n:to 
fôr paga antes ou no dia determinado para sett pagamento, o 
possuidor da dita acçi'ío nessa occa.;ião serú o!Jrig-aclo a pagnr 
juros sobre a mesma chamada, á rnzão que não exceda de 
!O "/o ao nnno, conforme os dircctores em qualquer épocn 
dekrminnrem desde o dia indicado 1.wra o pa~amento até 
aquelle em que este se realizar, e os possuidores em commum 
de quaesquer acções serào responsavcis, !JIICI' individual, quer 
conjuntamente, por todas as chamauas curresponJentes a essas 
acções. 

14. Os directores poderão, si o julg-arem conveniente, rece
ber ndiantadamente do qu:tlrpHH' aer.;ionista qne o desrje fazer, 
toda ou qualt!ner parte do dinheiro devi !lo sobre as aeçõcs que 
elle possuir além d:•s sommasjá pagas, e salvo si o accionista, 
que assim pagar esse dinheiro auiantallo, fizer outro accõrdo 
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com a directoria, serão pa~os sobrr e~'e dinheiro assim 
adiantados ou sobre a pnrlo delles que uccasionalmontc cxce
dPr á imporlanci:t das clwmadas fl'ilas sobre as nc«,;õcs a que 
diz re~peito t•sse ndi:mtnmento, diviuendos e lionus na mesma 
pro(lOI'Ç~O dos da imporV1ncia d:1s clwmadas já doelaradas 
soiJre e~sas acções, mas no easo que o 11ccionista c1nc fizer esso 
adi:mlamento e a direetoria :tssim o convencionnrem, a com
panhia pag11rá juros sobrn o excm;so dos dinheiros nssim p3gos 
adiantados pela taxa que se accordar. mas nesse caso as 
sommas que na occ:tsião tiverem sido pagas adiantadas a 
maior das chamatbs não serão incluidns ou tomadas em conta 
no pagmnento dos dividendos ou bonus. 

1'RANS!'ERENCIA DE ACÇÕES 

Ui. O documento da transrerencia rle qualquer acc;ão da 
compnnhia será pela fónna quo npprovar a directoria e serú 
assignado pelo tr:msfcrente e tran~ferirlo, e o transferente 
licará sendo considera1lo possuidor dessa ac~·iio emqnanto o 
nome tlo transferido nf1o fôr imcripto no livro ele registro 
como possuidor da acçiio e, registr:tdo que seja, o uocumento 
de trausferencia fiellrá em poder da companhia. 

Hi. A compnnhi:1 p,·,cJe recu~ar-se a registrar qualquer 
transferencia dt) acções kita por um :1ccionbta que seja seu 
devedor ou quando se tratar de transferencia de :1cc;ões não 
integralmente pag:ts feita a qualquer pessoa que não seja ap
provada pela direetoria. 

17. Todo o documento de transferencia deve ser depositado 
no cscriptorio d:1 companhia para ser registrado, acomp:mha
do Lias provas que possa rnzoavelmrnte requere1· a directoria 
para provar o titulo do tran~fercnle c ffit)diante o pag:1mento 
do direito que nt•O exced:1 de 2 s. (i d. que determinarem eu~ 
qualquei' occasi~o os tlirt!Ctores; feito o que, os directores, 
sujeitos aos pod•1res quo lhes suo conferidos pelo artigo preee
dentc, fariío reg-i,-tr:ll' o trnnsferido como accionista. 

ll:l. Os registros de tr:m~fercneia sPrão encerrados na 
época ou épocas que a directoria j nlgar conveui.entc, com
tanto que não fiquem encerrados durante um periodo que 
exceda no tudo 30 dias em um anno. 

Tl\AN~MISSÃO DE ACÇÕES 

i9. Os testamenteiros ou administradores de um accio
nista fallecido serão ns unicas pessoas que a companhia re
conhecerá eomo tendo qualquer direito :is acções possuídas 
pelo finado, mns tratando-se de act;ões possuídas 110r mais de 
um:1 pessoa o solwevivente ou sobreviventes ser~o os unicos 
reconhecidos pela companhia eomo tendo direito a essas 
acções. 
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20. Toda a pessoa que vier a ter direito a uma acção em 
consequencia do rallecimento, quebra ou insolvencia de 
qualquer accionista, ou por motivo de casamento de qual
quer nccionista !lo sexo feminino, poderá, apresentando 
a prova que for exigida pelos directores, fazer-se registrar 
como accionista, para cujo registro a companhia poderá exigir 
o pagamento de uma taxa que não excederá de 2 s. 6 d., con
forme os directores em qualquer época determinarem ; ou 
poderá, sem estar assim regbtrada, fazer a transferencin em 
favor de qunlquer outra pessoa, a qual ficará registrada como 
transferido dessa acção, mas a companhia terá o mesmo 
arbitrio de recusar o registro dessa transferencia como o 
determinado em relação ás transfcrencias ordinarias. 

COMMISSO E RENUNCIA DE ACÇÕES 

21. Si qualquer accionista deixar de pagar alguma cha
mada até ao dia determinado para o seu pagamento, poderão 
os directores a todo o tempo dar ou mandar dar aviso a esse 
accionista, especilicando a sornma devida e exigindo o seu 
pagamento com juros e quaesquer despezas que possam ter-se 
originado pelo motivo dessa falta de pagamento dentro do 
prazo que os directore:; julgarem acertado, com tanto que não 
sejo menor de 21 dias da data do aviso e sob pena das acções 
cahirem em commisso, e no caso de não ser paga essa impor
tancia (juntamente com os juros e as despezas, si as houve
rem) dentro do prazo determinado poderão os directores em 
qualquer reunião da directoria declarar essas acções, relati
vamente ás qu:~es essa chnmada ou qualquer parte della se 
ache por pagar, cabidas em commisso e nessa conformidnde 
reverterão as ditas acções eahidas em commisso em beneticio 
da companhia. 

22. Quando se declararem quaesquer acções cabidas em 
commisso, dar-se-ha disso aviso ao possuidor fazendo·se desde 
logo, com a mesma data do aviso, o lançamento desse com
misso no respectivo registro. 

23. Qttalquer accionista cujas acções tenham cabido em 
commisso lica, não olJstante, obrigado a pagar ú companhia 
todas as chamadas que estiver devendo sobre essas acções 
na occasião do commisso, com o juro respectivo (si o houver) 
e tod<~s as despezas provenientes da falta de pagamento das 
chamadas. 

24. O commisso das acções envolverá, observadas as dis
posições dos artigos precedentes, a extincção na época do 
commisso de todas as reclamações e pretenções contra a com
panhia, relativas a essas acções e todos os mais direitos inci
dentes, salvo o direito a qualquer dividendo ou bmws já 
declarado. 

25. Os directores poderão remittir o commisso de quaes
quer acções mediante as condições que julgarem acertadas, 

PODEI: EXBCUTHO i883 f6 . 
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mas essa remissão não poderá ser reclamada como de di
reito. 

26. Os directores poderiio por conta da compnnhia aceitnr 
a renuncia a quaesquer acções por conta das quaes se tenham 
pago toJas as chamada~ até á época da renuncia, comtanto 
que a companhia não pague nem restitua somma alguma 
paga ou credit:1da sobre essas acções. 

'1.1. Qualquer acçf10 quo tiver cabido em commisso, ou á 
qual se tiver renunciado, será considerada como propriedade 
da comp;mhia e poderá ser vendida ou r.e-enuttida pela 
maneira que os dircctores jul~arem conveniente. 

:28. Quando etf,•ctnada pelos directores qualltuer venda de 
acções comprehendidas nas dispo,;il.'ões mcncionad.'IS, o com
prador será registrado comn propriet~•rio das ac<;ões e re,·e
berá um certificndn de propriedade dns mesmas e as possuirá 
livres de todas as chamadas feitas anteriormente á sua com
pra e não será obrigado a fiscalisar o emprego da importancia 
da compra. 

2\:J. Uma certidão passada sob o sello da companhia decla
rando que quaesquer acrões vendidas pela compnnhia foram 
regularmente declaradas Pm commisso ou nnunciadas e por 
esse motivo ou ror outro quallJuer vendidas segundo os 
estatutos, será prova concludente em favor do com(lrador, 
do~ factos nella mencionados contra todas as (lessoas com 
direito a essas acr,ões ; e o seu titulo ás ditns acções não será 
aft'ectado por qu11lqtier irregularidade no processo relativo ao 
mencionado commisso, renuneia ou venda e o reeurso do 
qualquer _pessoa prejudicad<~ será contra a companhia e por 
damnos somente. 

CONVERSÃO DE ACQÕES EM CAPITAL CONi!OLIDADO 

30. Os directores poderão com o assentimento da compa· 
nhia, préviamente votatlo em assembléa geral, converter 
quae~quer acções integralmente pa~as em c::tpit~l consolidado 
da mesma cl11sse das ;~cções que a,;,iw. for·em convertidas. 

31.. Quando qu:~esqu"r ac\Õl':> forem convertidas em capital 
consolidac1o, os d1versos pos<uidores desse capit11l consQ)idado 
poderão d'ahi em diante transrerrr os seus respectivos inte~ 
resses pela mesma maneir·a e sujeito ao mt>smo regulamento 
com que quaesquer acções do t·apital da l'omp:mhia podem 
ser transferidns ou tão approximadamente quanto as circum· 
stancins do caso o pt>rmittam, ~alvo que o capital consolidado 
não será transferível em quantta alguma que fôr menor 
de .f 5. 

32. O dito capital consolidado ficará mjeito á hypotheea 
tal'ila da companhia e a todos os demais reg-ulamentos da 
companhia, pela mesma fórma que as ac~,;ões integralmente 
pagas e os seus diversos proprietarios terão direito a partici
par dos dividendos e lucros da companhia, segundo a classo 
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de capital consolidndo e esses interesses na proporção da 
som ma que representarem conf ·rirão aos ~eus propriet:~rios 
re~pl:'ctivnmeote os mesmos privill~gios e vantagens quanto á 
votnçào nas assembléas geraes da eompanhia e para outros 
fins, como lhes seria conferido por ac~ões da mesma classe 
de igual valor do capital da companhia, mas de maneira que 
nenhum drsses privilegios ou vanta~ens, salvo o participarem 
nos dividen<los e lucros da companhia, será conferido por 
qualquer dessas sommas de capital consolidado que não seria 
conferido si consistisse em acções. 

GARANTES DE ACÇÕES AO PORTADOR 

33. Os directores poderão, si o julgarem conveniente, emit
tir garantes de arçõrs relativos ás acções integralmente pa· 
gas ou ao capital .consolidado e esses garantes serilo emitlidos 
com o sello da comp1mhia, assignados por dons directores e 
referend11dos pelo secretario. 

34. Torlo o garante de acções devení declnrar que o porta· 
dor tem direito ás ac~ões ou ao capital consolidado menciona
do no mPsmo garante c deverá rspecilicar a classe das ac!,"ões 
ou capital consolidado, e os nuweros distmctivos das 11cções. 
Poderá compr<•hender qualquer numero de r1cções ou qualtJUer 
som ma do capital consolidado da mesma cla~se. Todo o garante 
de acrões deverá ter um numero distinctivo e os garantes 
emillidos com relação a acções espeeilicarão o numero ori
ginal de cada acç:io com relação ás quae~ elles são emittidos. 

35. Os directores poderão emittir, adherentes aos ganmtes 
de acções, coupons pagnveis ao portador, p11ra servirem para 
o pagamento dos dividendos, bontls ou juros relativos ás 
ac~·ões ou capital consolitltldo cumprehendido no~ mesmos, e 
os direc.tores poderão em qualquer occasião fornecer novos 
coupons ao~ portadores de garantes de acções na occasiào, 
conforme as circumstancias requererem. 

36. Cada 1·oupon se distinguirá pelo numero do garante de 
acções a que pertenct'r e por outro numero indicando o seu 
Jogar na seric de coupom a que pertence esse garante. Não 
se torna nccessario especificarem os coupons a época deter· 
minada do seu pn!!amento, nem conterem declaração alguma 
a respeito da quantia a pagar relativa a dividendos, bonus ou 
juros. Poderão ser pagos no Jogar ou nos Iog-llres que os di
rectores na ocrasião entenderem conveniente. 

37. Os certificados ordinnrios que na occasião existirem 
das acções ou do capit:~l consolidado, que se pretende incluir 
nos garantes de acções que se quizer emittir, devem serres· 
tituidos para serem cancelladas antes da emissão dos garan
tes, salvo si os directorPs, sob as condições que julgarem 
convenientes, disjlensarem essa restitui~·ão. 

38. Toda a pessoa que requisitar um garante de acções ãe:--.... _ 
verá na occasião do fazer o pedido p:~gar a'«>&,director'es () · . 

'• \. . 

\ 
\ 

' 
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importe do scllo correspondente a es!'e garante de acções e 
tamhem a taxa, não excedendo um shilling por cada garante, 
que os rlirectores em qualquer occasião estipularem. 

:19. O portarlor em qu~lquer oec:tsião de um garJnte de 
acções será accionista da companhia r(1lativmnente ús acrõcs ou 
:~o capital consolidado e,;pccilicado no garante de ac~,;ões, su
jeito todavia ús disposições de8tes estatuto~ c súmente nn la
titude e sob ns condições nos me~lllos estabelecidas. 

40. Toda a vez que se dccl:lrar haver al~um dividendo, 
bonus ou juros a pagar sobre as acções ou capital consolidado 
especificado em qualquer ganmte de at:ções em circul<tç~o, os 
directores darão aviso por annunrio, como adiante se deter
mina, declarando a importamia por acç;io ou pur cento a pa
g:n, o dia e logar do pagamento c o numero da seric dn 
coup:m que se deve t~preseutar, si os !J;arantes de atções fo· 
rem emittidos com coupons e entuo qual!Juer pe8soa que 
fizer entrega de q ualq ne.r de,scs conpons no logt~r on em um 
dos Jogares indicados, terú úirmto a receber, decorrido rerlo 
numero de dias (Mio excLHlcndo a sele), tlcpoi;.- de feita e'sa 
entrega, conforme os Jireetores determinarem em qualquer 
époea, o dividendo, bonus ou juros pagaveis sobre as acções 
ou capital consolidado especificado no g~·.rante de ac~lies a 
que perteticer o coupon, e tratando-se de gnr:lfites de aeções 
sem coupons toda a pe~soa que apresentar um garante de 
acções no logar ou em um dos Jogares indicados e o depo
sitar para ser examinado, terá direito a receber o dividendo, 
bonu.~ ou juros ao terminar esse prazo, e o garante ser-lhe-ha 
devolvido. 

4l. O portador na uceasião de qu:t!qucr ganntc de acçõcs 
será considerado com direito absoluto ao me,mo c ~s 1\(:(;õcs 
ou ao capital consolidado nelle especifkado, :1ssim como :t to· 
dos os coupons que ao mesmo pertencerem ú excepção de 
quaesquer coupous que tiverem sido annnnci:tdos como paga
veis e o portador na occasião de quahjuer cout.on que tiver 
sido nnnunciado como pagavel serú consitlerado com !lireito 
absoluto ao mesm11 c ao dinheiro t1ue dlc representar. 

A companhin n~o serú alft'ctada por qualquet· aviso tlo di
reito de alguma outra ]lesson 11 qualquer garante de acções 
ou quaesquer ael'ões ou capital consolitlndu no mesmo espe
cific:tdo ou a qualquer coupon ou dinheiro que o me~ mo re· 
presente ou a qualquer {idei commisso ou cquidatle que atf\!
cte o mesmo respneli vamente. 

42. O portador de um gDrante de acções ter;í direito, logo 
que o restituir para St!r eaneellado, quer a um novo garante 
ou Mvos garantes de acções emittidos em troca, pagando o 
scllo e a taxa acima mencionados, quer a fazer inscrever o 
seu nome no registro como accionista, com rclacão ús a':cões 
()~capital consolidado espccifieado no garante de :tcrões, "in· 
d1eando por cscripto o scn nome, endereço c prollssào ou 
occupaç:io. 

43. Nenhuma pessoa pelo facto de ser portador de um ga
rante de acções estará haiJilitaua par<~ o cargo de dircctor da 
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companhia, nem t:~rá o direito rel:ltivamente ás acçues ou 
cnpilal consolidado nelle especificado, de assign::r qualquer 
requerimento para a eonvocação de uma assemhléa geral 
extraordinaria, nem o direito de aso;istir, votar ou exercer 
quaesquer allriLmtos de accionista em qualquer as~embléa 
gernl, ~alvo como em seguida se determina. 

g,TJ,_ No caso da perdn de um garantt' de acções, poder-se-ha 
emittir um novo á pessoa que o reclamar, ou essa pessoa 
poderá ser inscripta no registro de accionista , porém tiio 
sómente quamlo ella exhi!Jir ns provas do seu direito e da 
perda do garanto que os directores julgarem satisfactorias ou 
d:mdo á companhia a resalva com ou sem garantia, que re
quererem os directorcs. 

CAPITAL E AUGMENTO DE CAPITAL E EMISSÃO DE ACÇÕES 

PREFERENCIAES 

45. O capital da compnnhia é de. :1: t~UiOO dividido em 
H. :1.50 acções de :1: 10 cada uma, das quaes H. 250 são 
acções preferencines e 2.!JOO conting-rntes ou ordinarins. 

1!6. Os porttHiore~ das :H'<.:ões pr<"ferenci11es terão o direito 
de receber dos lucros dos negocio~ da compnnhia e de quaes
oum· juros pngaveiR em virtude de qu~cS<Jur.r conce~sões fei
tas á companhia e de qnaesquet· juros ou dividendos prove
nientes de cmprestimos ou outros cmprPgos dos fundos da 
eomp:mhin, onde qtwlqner rlinheiro de qualquer fúrma np
plienvcl no png-am<:11to de dividendos, um dividendo prefe
rencial na razão (n~o excedendo a de 7 °/. ao atmo) que os 
directores determinarem por occasião ou antes do dia da 
primeira emissão das dit:1s acções preforenciaes, sendo o dito 
pag-amento pagavel por semestres (si c quan<lo fôr pm:sivel) 
e de receber todos os atrnzados do mesmo dividendo, antes 
de em qut~lquer anuo ser pago qualquer dividendo sobre as 
acções contingnntes ou ordinari.'ls, como tamt.rm de partici
par dos dinhdros excedentes npplicaveis no pagamento de 
dividPndns, romo fien mencionado no ~rlif!O subsequente e 
tr.rão além dis'o o direito, no caso da liquidarão da compa
nhia, de receber do aetivo da companhi11, importancia inte
gr:ll do capital d~1s acrõrs antes dr. se fncr qualquer resti
tui<.~ão do capital aos portadores das acções eontingentes ou 
ordinarias. 

47. Os dinhfliros applicnveis ao p11gamento de dividendos 
em todo ou qm1lquer anno, oepois de pago o dividendo das 
acçõcs preferenciaes e todo8 os seus atrnzados, serão appli
cndos ao pagamento de um dividendo até :i mesma razão sobre 
as acções contingentes ou ordinarias nesse :mno P o ex<:edt>nto 
desses dinheiro,; Rerá empregado no pagamtmto de dividendos 
iguaes, sem pril•ridnde, sobre as ac<;ões de ambas as classes. 

~8. Os directores podem, por delibernção especial da com
panhia préviarnentu tomada, augmentar o capital da eompa-
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nhia pela emissão de nova~ aeções, sendo a totalidade dess
augmento da importancia e dividido em al'ções das respecti
vas quantias que a companhia determinar, e si não houver 
determinaç~o. conforme os directores julgarem conveniente. 
Sujeitos aos privilegios, prioridades ou condições que lhes 
sejam inherentes, todas as novas ncções ficarão sujeitas ás 
mesmas disposições, a todos os respeitos, como si tiverem for
mado partr do capital primitivo. 

6.9. Os directores podem (com as restricções em sP.guida) 
com o assentimento da companhia em assembléa geral emit
tir quaesquer acções novas ou orig-inaes com o direito prefe
reneial qu;mto a dividendos, e com a prioridade na distribui
ção dos haveres sociaes, sujeitas á postergação nos dividendos 
ou na di4ribuirão dos haveres socines que elles entenderem 
convl'nientes. E os directores podem ligar ou applicar os 
mesmos direitos de prerm·encia ou prioridade ou postergação 
a uma ou mais propriedades ou aos lucros das mesmas, ou a 
uma ou mais fontes da renda da companhia e não ás ou
tras propriedades ou fontes de rendimento da mesma com
panhia. 

Fica, porém, sempre entendido que nenhumas acções serão 
emittidas com direitos prererenciaes alr.:n ou com prejuízo 
dos direi tos preferenciaes do~ portadores das at~ções preferen
cbes, creadas de conrormidade com os artigos precedentes, 
sem a sancçào prévia de uma deliberação de uma nssembléa 
especinl dos I>Ortadores das ditas ac~ões, que serú convocada 
e celebrada pela mesma fórma que as assembléas geraes da 
companhia. 

Todas as novas acções serão distrihuidas e emittidas, pela 
fórma e sob as eondições que a companhia resolver !llll assem
bléa geral, ou na falta dessa resolução pela maneira que os 
directores julgarem conveniente. 

PARTE IIl 

ASSEMDLÉAH GERAES 

50. Dentro de quatro mezes, depois de reg-istrada a com
panhia, terá lo~ar uma assembléa geral e d'ahi em diante ha
verá uma assembléa geral nnnualmente. Estas assembléas 
gen1es SH reunirão nas épocas e nos Jogares que os directures 
determinarem. 

51. As sobreditas assembléas geraes denominar-se-hão • as
semblras geraes ordinarias-. e todas as mais assembléns ge
raes se denominarão • assembléas gernes extraordinarias •. 

52. Os directores podtm, toda a vez que o julgarem con
veniente, convocar uma assembléa geral extraordinaria e 
deveriío convocal·a sempre que um requerimento por es
cripto, assignado por um numero não inferior a um quinto 
dos accionistas registrados da companhia (inclusive os pos-
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suidores de acções ou capital consolidado de qualquer classe) 
que possuam acções ou capital consolidado de qualo1uer 
classe, do valor no•uinal pelo menos de uma qu:~rta parte do 
capital emitLido na occasião e dedarando o ubjecto da reu
nião que se propõe convocar, fór entregue no escriptorio re
gi,;trado da comp;mh•a ; porém nenhum aceionista que fôr 
devedor á companhia terá compctencia para fazer tucs re· 
querimentos; e ca'o os directoJ'es não convoquem a a~sem
bléa geral dentro de 2l dias, contados da data do requeri
meu to, os requerentes ou quaesqueJ' accionistas registJ·ados, 
prefazendo o numero exigido e possuidores da sommn de ca
pital exigida, podem por si mesmos convocar uma assembléa 
geral extraordinaria, 

MANEIRA DE PROCEDER NAS ASSEMHLÉAS GERAES 

53. Os avisos feitos aos accionistas nunca serão feitos com 
menos de sete dias de :~ntecedencia e deverão indicar o Jogar, 
o dil• e a hora da reunião, e quando se tratar de negocio es
pecial exporão a natureza desse negocio sujeito como e 
pela maneira em seguida mencionada, porém a falta de re
cebimento desse uviso por qualquer accionista não invalidará 
as deliberações de qualqu•Jr assembléa geral. 

5'L Todos os negocios serão considerado.; especiaes quando 
forem tratados em assernbléa geral extraordinaria, assim 
como os que tiverem lngar em uma assemiJiéa geral ordi
naria, com excepção da eleição de um presidente (quando ne
cessnrio), a ap1Hov:~ção de uut dividondo proposto pelos di
reclorPs, 11 nomeação de dirllctores e lisraes, a votaçfio da 
sua remuneração e a verilica~;ão de contas e dos bahmços e 
do rclatorio ordinnrio dos directores. 

55. N:lo se tratará de negocio algum em qualquer as~em
blé:t geral sem que haja um qw,rum ou numero leg:ol de ac
cionistas pessoalmente presentPS ou por procurnção na occa
sião em que a nssembléa geral proceder aos seus trnb:•lhos; 
o quo•um será de !5 dias, snlvo si o numero de ao·cionistas 
registrados na occasWo da reunião fôr menor d~ 70, cnso em 
que o quorum será reduzido na razão de i por cada 5 do nu
mero que seria necessnrio para preFazer o d~ 70, porém toda
via sempre que o numero de aecionistas registrados não ex
ceder a tO, o quorum SPI'á de tres. 

Fica sempre entendido que, quando cinco nccionistas esti • 
verem pessoalmente presentes ou por procuração, elles con
stituirão quorum, quaesquer que sejam as circumstancias, 
para a eleição de um presidente, para a approva~ão do re
latorio dos directores e das contas e para a declaração de 
dividendos propostos pelos directores, e (salve quando a as
sembléa tenha sido convot·ada por ou a requerimento dos ac
cionistas) para o adi•omento da asseml1léa geral. 

5li. Si dentro de meia hora depois da hora marcada para 
a reunião, não se achar presente o quorum, a assembléa será 
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dissolvida si tiver sido convocada a requerimento dos accio
nistas. Em todos os mais ca~os será adiada para o di:~ e Jo
gar que determinar o presidente, e si ~es~~ assemblé_a geral 
adi:~da não comparecer quorum ella sera nd1ada sme d1e. 

57. O presidente da directoria (quando o houver) será o 
presidente de todas as assembléas geraes dn companhia. Si 
não houver presidente, ou si em alguma assembléa elle não 
comparecer dentro de 15 minutos depois da hora marcada 
para a reunião d11 assembléa geral ou niio quizt•r funccionnr 
como tal, os directores presentes escolherão um d'entre si 
para presidir, c na falta disso os accionistas pre~entes com 
direito a votar escolherão d'entre si um para servtr de pre· 
si dente. 

58. O presidente poderá, com a approvação da assembléa, 
adiar qualquer reunião de um dia para outro e de um log:~r 
para outro, mas nenhum outro negocio será tratado em 
qualquer assembléa g-eral adiada, além do negocio que ficou 
por concluir na reunião ndiada. 

59. Em qualquer asscmhlóa geral a declaração do pre
sidente de ter sido votadn uma deliberação r o seu lança
mento no livro de actas da companhia será prova sufficiente 
do fncto, sem que spja necessario provar o numero ou pro
porção dos votos havidos ]Jr,l ou contra tal deliberação, salvo 
si o escmtinio fôr requerido por cinco accionistas presentes 
em pessoa ou por procuração. 

Nenhum escrutínio poderá ser pedido por motivo de adia
mento da assembléa geral. 

60. Si um escrutinio for requerido como se acha determi
nado no precedente artigo, proceder-se-hn a elle immerliata
mente ou em qualquer época dentro de 13 dias depois, no logm· 
e pela fórma que o presidente determinnr, e o resultado desse 
escrutínio será considerado deliberação da companhia em 
assembléa geral. O prlisidente poderá adiar a reunião para o 
dia e o Jogar por elle .fixados para a declaração do resultado 
no escrutínio e este póde ter Jogar na épor:a, durante esse 
adiamento que o presidente determin~r. Em qu:~lquer as
sembléa geral, dado o caso de empate de votos, o presidente 
terá direito a um voto addicional ou voto de qualidade. 

61. As netas d:~s :1ssem1Jiéas geraes ser~o lançada~ em um 
livro e~pecial creado para esse lim e serão assignauas .pelo 
presidente da assembléa geral e uma vez assim lançadas e as
sigiwdns serão tidas pelos accionistas como prova cGnclu
dente das deliberações e de que a pessoa que a;;signou como 
presidente estava devidamente constituída nessa qualidade, 
por eleição ou por outra fórrna. 

VOTAÇÃO DOS ACCIONISTAS 

62. To~o acci(JUi.~ta terá um voto por cada uma neção rJue 
el\e possUir, de qualrtue r classe, da r:ompanhia. 
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63. Nenhum tutor, curador, commissão, marido, testa
menteiro ou administrador de qualquer criança,lunatico,idiota, 
mulher ou de um acdonista fallecido terá o direito do toll!ar 
parte em qualquer assembléa geral. e de vot~r relativamente 
ás acções desse accionista, salvo si e quando elle se tenha 
constituído accionista da companhia em relação a essas 
acçõcs. 

6TJ:. Si duas ou mais pessoas tiverem direito em commum 
a algum:! acçiio, o accionista cujo nome se achar inscripto em 
primeiro logar no reg-istro dos accionistas como um dos pos
suidores dessas acções c ninguem mais terá o direito de 
tomar parte nas reuniões e de votar em rcla~ão ás mesmas 
acções. 

65. Nenhum 11ccionista terá o direito de votar em qualquer 
assembléa geral sem que tenha pago todas as chamadas por 
elle devidas. 

66. PódB-se votar pessoalmente ou por procuração. 
O instrumento de nomeação do procurador será por es

cripto pela fórma ordinaria, a~signada pelo outorgante ou 
pelo seu procurador devidamente constituído, ou tendo o 
outorgante uma procuração, sob o seu se !lo commum. Ne
nhuma pessoa poderá ser nomeada procurador não sendo 
accionista da companhia com o direito de tomur parte nas 
assr.mbléas geraes. 

67. O instrumento de procuração será d0positado no es
criptorio registrado da companhia pelo menos Ml horas antes 
do Llia lixado para a reunião da as~embléa geral, na qual a 
pessoa nomeada se propnzer a votar, mas nenhum instru
mento de procuração será vúlido depois de decorridos tres 
mezes a contar da data do seu outorgnmento, salvo para o fim 
de votar em qualquer nssem!Jléa geral adiada ou que tiver 
sido convocada dentro de tres mezes da data dessa procu
ração. 

68. Quando se descobrir que qunesquer votos dados ou 
contados foram irrcg ularmente dados ou contados, esses 
votos não affeetarão a validade de qualquer deliberação ou 
cou-;a que se tiver votado ou feito nessa assembléa g·eral, 
salvo sí antes de declarar o resultado da votação o presi
dente decidir que o erro é na sua opinião ass:1z grave para 
:1ffeetnr a validade dessa deliber~tção ou c ousa. 

69. Os portadores de garantes de acções terão direito, su
jeitos e de conformidade com as disposições do artigo sub;e
qucnte e nu11ca por outra fórma, de pesso:llmente ou por 
procuração assistir e votar, e exercer os direitos de aecio
nistas em qualquer a~semhléa geral com relação ás acções ou 
capital consolid<Jdo especificndo nos garantes de acções. 

70. Para que uma pessoa tenhn direito a comparecer ou 
votar n'uma assembléa gernl, pessoalmente on por procuração, 
como portador de um garante de acções, deverá o dito ga
rante ser po1· elle depositado no escriptorio registrado da 
companhia, :1comp:mhado de uma declaração por escripto 
do seu nome e endereço, 48 horas pelo menos antes do dia 
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fixado p3ra a renniiío, e deverá ficar assim depositado até se 
ter realiwdo a rennWo. 

Só se acPiWrá um nnme como dono ou portador de um 
mesmo g-m·anlo de aeções. Entregar·se·ha á pessoa que de
positar um garante de acções uma certidão indic:mdo o seu 
nome e endt~reço, o numero do gnr:mte e o nurnBro de acções 
ou a importancia dr~ capital con,olidado, e :t sua el;tssc iueluit!a 
no garante, llando:Jhe e:itn cer tidào o din•ilo a elle ou ao seu 
procurador· de assistir e vntar na assrmbléa g-eral do mesmo 
mo1lo como si elle fos>e acehlllista registradt~, relativamente ás 
nc~·ões ou no c:rpital con~olidndo cspecific~rdo na certidão. 

Ao restituir a ref~ritla ccrtidüo, scr-lbe·ha devolvido o 
g:mmte de :tcçõt•s. 

As procurarõos outorgadas pelns pessoas nomendns nessas 
certidões deverão ser i deu ti r· as na fúr;na e depositadas do 
mesmo modo que ns dos accionistns registrados. 

PAHTE IV 

DinECTOUES E OUTUOS OFFICIAES 

JJirectores 

71. O numero 1los directores niio será inferior a tres nem su
prrior a sete; nws esta clausul::. será interprt>t~da como re~ula· 
nwnlar stÍmentc e o~ di redores em elfediritl:ulc pll(lem exercer 
o seu Jllttntlnto, não obstante 11 cxis!Pnl'in de qunlqner vaga. 

7-t. A qnalilic;ll."iio parn 0 1·nrgo de direetor niio se1ulo os 
primeiros directore,, ou quaesquer outros que tenhJm de ser 
nomeados do at·côrdo COIII o arti;.(o sub<equente, ~erá ellc 
possuir .t 200 em act;ões ou rapitnl con~olidado da companhia, 
das qunes dever{! te1· ~ido po>suitlor pt·lo menos cout um mez 
de antecedencia á dt~La d3 •ma eleiçiro. 

73. Os primeiros directores d:t com;wnhia serão eleitos por 
escripto prlos sig-n;·t~tr·ios do "Ue1wmwdnm de associnção ou 
pela maioria dclle~. c emquanto os dircetores não forem 
eleitos, os sig-1wtario~ poden'to procctler I'Omo direct~tres e 
rxerceriio 05 lllt'SIIIOS podere~. A dircl"loria em exereiciu terá 
podt~re,;, )JOr deliber:rçiio tomada em sess<io da me,mn, P.t~ra 
no!IH:'.:rr· qu"c<quer outras pes,:mts ou pessoa p:rra servir de 
directo1· 011 director<'s t'lll quaJ,luer ép<~ca :mtnrior :i a,;sem
!Jiéa ~er~•l ortlirwria. que dt·ve tl'J' lognr no :mno de H!86, de 
nwnei r a que o :IUnwro total de directorcs n5o excederá em 
rpoc~t alguma o numero nwximo prcscri pto. 

PODERES DOS DIRECTltUES 

74. o~ negoeios da companhia serão grrirlos pelos dire
ctores, os 'lnaes potl1~rii'1 comEçar o negocio 11Uando elles 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 251 

julgarem conveniente, ainda quando todo o capital não esteja 
suliscriplo, e elles poderão pagar todas as correlagens, g:1stus 
e d<•spez:1s occasiunadas pela formação !la companllin e nego
ciações preliminares e incidentes á me~ ma. Os directores 
podem ex2rcer todos os poderes da companhin IJUIJ a lei ou 
este~ estatutos n:io dcd:ll'l'm deverem ser exerddos pela com
panhia em assembléa gcr:1l, gujcitos todavia :i :1pprov:11;ao da 
companhin ern assemuléa geral; porém nenhum reg·ulamento 
feito pela compJnhia em 3Ssemhfé;, geral poder:í inv:didar 
fjtwlquer aeto nnterior dos directores, c as dcterminnçües 
coutidas nestes estatutos, relativns a quaesqucr poderes nspe
ciaes dos directores, não ser;-IO eonsideradas como limitmtdo 
os poderes ger:ws aqui conrr.ridos. 

7t). Os directores terão esperinlmente poderes pnra fnzerem 
e prutif:arem, em nome e por cont·1 da companhia, os lliver5os 
netos e eou,;as em scguidn espl'cifir<Jdos, a sab,·r : 

(I) Comprar, tomar de arrendamento, alugar ou por outra 
fórma 11dquirir quaesquer terra,;, edificio$ ou outras pro
priedndes tJUe forem cousideratlas necessarias ou convenientes 
para os fins dn companhia, sua propriedade ou interesse, nos 
termos e contlições que os directorfis julgarem convenientes, 
com poderPs para comprart~m ou ndtruirirern qualquer pro
priedade por preço inferior ao seu v:1lur e para fazer ou pro
cur;Jr que seja re1to o traspasse, ou que St•ja alugnda ou que 
seja commettidn a um ou mais fiduci:ll·ios por conta da ~~om
panhin qualquer propriedade por ella comprnda ou :td<pliriilu. 

(ll) Construir, modificar ou melhorur, c reparar n eon
servai', cultivar e utilisar qunes11Uer edilieio-;, tramway.~ ou 
outr<~s obras, terrenos, propriedades e direito~, e Clllllprar ou 
prov .. r quaesquer machinas, accessorios, material rotlante ou 
de outr11 natureza, apparelhcs ou cousas qtw poss~m ser con
sidernd~s necessurias ou convenientes para os Iins da com
pauhia. 

(111) F11zer os emprestimos c adiantnmentos que se acham 
nutorizados ou mencionados no illemorandum de associação, 
mediante as garantias que julgarem convenientes ou sem ga
rantia e á taxa de juro, pelos prazos e nos termos e contli
ções que julgarem acertado e de accórdo com as conuirues da 
concessão mencionada no Jllemorandmn de associação, erear 
um fundo applicavel tiOS Ciuprcstimos ou adiantamentos nelle 
designados. 

(IV) Heqnerer, comprar ou adquirir qualquer concess:ío ou 
outorgamento do direito,; ou privilegias dentro dos limites do 
Memorandum de associaçiio. 

(V) Comprar ou all1Juirir as cmprezas on propriedades e 
haveres de qualquer eompanhia ou firma que ex.•·r,_:a qualquer 
neg-ocio comprellendido nos Iins dPstrt eomp~mhia, colHO se 
mencionn no Mt'morawlum de associa(·ão e (sujeito á eonlir
maçiio ele uma asselllbl(•;, geral) fazl'r e I~>YaJ' a elreito qualquer 
arranjo para amnlganllll'-se com outra qualquer rompunhia ou 
qualquer venda de tod11 a em!Jrí•za, propriedades e haveres 
da compnnhia como negocio corrente dentro dos poderes ou 
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previsões do Jlfrmorandum de associação, e fazer tudo quanto 
a isso for rehttivo c estiver autorizado pelos ditos poderes e 
dispo,ições. 

(VI) Pagar o preço de quaesquer bens ou direitos, quer 
inteira quer parcialmente, em acções d~ companhia, e dis
tribuir e emitlir, quer como ac~·ões liberadas ou com uma 
quota do capital creditado como realizado, conforme os di· 
rectores julgarem conveniente e na mesma fórma pagnr ou 
entregar qualquer dinheiro que fOr pagavel ou que a com· 
panhin tiver concordnrlo em ou tiver de pngar, e pagar ou 
satisfazer o dito dinheiro, creditando-o como pago sobre acções 
anteriormente cmittidas. 

(VII) Vender, alugar, trocar ou por outra fórma dispor 
nbsoluta ou condicionalmente ou por qualquer valor ou inte· 
re."se limitado, de todos ou qn:tlqnf'r pnrte d:ts terras, edi
licios, tmmways ou outras proprierl~dc~, direitos ou privi· 
lcgios da eomp~mhia ou quaesqner bens, direitos ou interesses 
em ou sobre qualquer propriedade nos termos e condições que 
os directores julgarem conrenientes. 

(VIII) Aceitat• em pagnmento ou satisfação int~>gral ou par
cial de qualquer dinheiro devido á companhia ou de qualquP.r 
rerlamação da comp:mhi:l, quer com relação a qualquer venda 
ou disposição de bens ou por outra fórma, ac<:ões, capital con
solidado, obrigações ou valores de qunlquer outra companhia. 

(IX) Nomenr qualquer pessoa ou JH'Ssons, quer d'entre elles 
mesmos, quer nlio, para o cargo de director ou directorrs-ge
reules, pnra ~ervir pPio espnr;o de tempo e sob as condições 
que elles possam julgar convenientes, e rcmovei··OS e deter
minar-lhes os seus deveres e remunerações, e lambem 
nomear (d'entre elles mesmos ou não), remm-mHlo-os c deter
min:mrlo-lhes os seus deveres e remurwr:l{'Ões, gerentes, 
sPcretario:;, caixeiros, solicitadores, baiHJueiros c empregados 
da companhia. 

(X) Sacar, passar, aceitar ou endossar ou autorizar quaesquer 
outras pessoas :1 sacar, pnssar, aceitar ou endossar quaesquer 
cheques, letras de cambio ou notas promissorins por conta da 
COIDJ•anhia. 

(XI) Tomar ou levantar por cmprestimo rm fJUa!quer oe
casii.io as sommas de dinheiro que os dircetores julguem 
necessarias para os fins da companhia. gar:mtidas por hypo· 
theca ou penhor de tGda ou de qualquer parte dos h'itveres 
da companhia e de qu:dquer capital que e si i ver por pagar 
sobre :1s acr;ões d:• companhin, charnadn ou niin de qualquer 
outro valot· e sob os termos relativamente ao pagamento, á 
taxa de juro, ao pn:ço da emissão ou ú venda de qu:;esquer 
ohrigar;ões, títulos preferenciaes ou garantias, ou por outra 
fúrma que elles julgarem conveniente, inclmive o direito 
aos portadores de obrignções, títulos preferenr.iaes ou ga
rantias. rle os trocarc111 por aeções da eomp~uhia de qual· 
quer cla~se, cuja t>missão tenha sido autorizada, e para com· 
metterem a fiduciarios quaesquer havPres da comJwnhia com 
o fim de garantir qnaesqner sommas de dinheiros assim 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 253 

obtidas por emprestimo ou levantadas, e no caso que quaes
quer chamadas ou capital niio realizado seja incluído em al
guma garantia, delegar a quaesquer liduciarios os poderes 
dos direetores de fazerem chamadas e rceeberem dos accio
nistas e compellil-os ao pagamento de quaesquer chamadas 
feit8s pelos direetorcs ou pelos liduciarios, e toda a elwmada 
feita ()elos ditos fidueiarios, em virtude desta delegação de 
poderes, será considerada como feita pelos direetores c, por 
comeguintc, será válida e obrigatoria. 

(XII) Dar garantia ao pagamento de qnacsquor sommas 
devidas pela companhia, pela mesma fórma applicada ao pa
gamento de quaesquer dinheiros obtidos por emprestimo ou 
lev:mtados pot· outra maneira. 

(XUI.l Pas~ar e dar ou :mtori::ar outra qualquer pe~soa a 
pnssar c dar recibo, quitações e outras r~salvas dos dinheiros 
pag-os á companhia e das reclamações c cxigcndas d:t eom
panhia. 

(XIV) Conferir a quaesquer gerentes, agentes ou empre
gados da companhia no Brazil ou em outra parte, os poderes 
e autoridade que os directores julgarem convenientes, afim 
de habilitai-os a gerir e levar a efl'eito os negocios, trnnsacções 
ou operações confiadas aos mesmos respectivamente, e para 
esse fim outorgar procurações, autorizando esses gerentes, 
agentes ou empregados a representarem a companhia e a 
praticarem todo e qualquer acto e cousa no nome e por conta 
da COlii(J3Uhia. 

(XV) Instaurar, conduzir, defender, transigir ou abandonar 
quaesquer processos legaes a favor ou contra a companhia 
ou seus olliciaes ou por outra fórma relativamente aos 
haveres ou aos negocios da companhia, e tambem transigir e 
conceder tempo para o pagmnento ou ~atisfação do quae,;quer 
dividas, reclamações ou exigencias a que a companhia tenha 
direito. 

(XVI) Exercer todos ou quaesquer dc;s poueres conferidos 
pela lei relativa aos sellos de companhias de 18M. 

(XVII) Entr:~r om todas as negociações e contratos c fazer 
e praticar todos os actos, acções e cousas no nome e por conta 
da companhia que ellesjulgnem convenient1:s para IJUae,qner 
dos referidos objectos, ou por outra fúrma, para os fins da 
companhia, e rescindir ou modiflc:1r quaesquer contratos. 

7G. os- directores não poderão empregar ou despender 
dinheiro algum da companhia, quer este tenha ou n~o sido 
levado ao fundo de reserva, na compra de acçõcs ou capital 
consolidado da companhia. 

77. A remuneração dos directorcs (excepto dos d.irer:torcs
gcrentes, si os houver) será a somma de :t 500 por annq e, 
além disso, a quantia de :t :wo, si ou quando a companhia 
tiver dir<·ito c estiver apta a lev:1r a effeito mais rle uma con
ces.,iio do Governo do Llrnzil, e, além das dit:1s quantias, mais 
uma som ma igual a um decimo dos lucros excedentes que 
possam ser :)pplicados á distribuição de um dividendo, de
pois de pago em !fUalquer anuo um dividendo nunca menor 
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de iO •;. sobre o capital da companhia entiío emittido e rea
lizado ou cnditado t•omo tal, ou qualquer outra somma que 
em qualquer occn!:dão rôr lixada por uma as~embléa da eom· 
panhia, e essa remuneração será dividida entre os directeres, 
na proporção que elles entre si combinarem. 

DESQUALIFICAÇÃO DOS DIRECTORES 

78. Nenhuma pessoa que exercer na companhia emprego 
remunerativo, excrpto o dirertor-gerente, gerente ou han· 
queiro, será eleito director, salvo por assentimento unanime 
dos directores. 

79. O car,'.!o de director ( sujeito ao que adiante se deter
mina) vagará: 

(I) Si elle entregar á dirertoria ou ao secrrtario da com· 
panhia um aviso por escripto da sua resignnção do cargo de 
direclor. 

(li) Si elle cessar de possuir de pleno direito seu a impor· 
taneia de acções ou de capital consolidado, exigido para ser 
qualilicado como elegível. 

(Ill) Si elle deixar do paJYar fJ\ialqurr quantia que elle 
deva á comptmhia dentro de H dias depois de lhe ser exigido 
o pag-nmento, por aviso por escripto assigMdo por dous di
rectores e encaminhado 1•elo Correio ao seu endereço, regis
trado. 

(IV) Si vier a fallir, fizer qualquer declaração de insol· 
venda, sus(wnrler pagnmPnto~. entrar ern composição com 
seus cn·dores, ou fôr cnndemn:•do por crime infamante. 

(V) Si se tornar doente lle espírito. 
(VI) Si deixar de comparecer ;ís reuniões dos directores 

durante i2 Ini'Zes consecutivos, salvo por cau~a de doença, 
caso imprevisto ou por outra causa que os directores consi· 
derare1n bnstant~. 

(VIl) Si tiver interesse ou participar dos lucros de qual· 
quer contrato com a companhia, sem ter declarado a natureza 
e o alconce do seu interesse, quando e pela maneira exigida 
na clausula ~ef!uinte. 

Fica, porém, entendido que deverá preceder uml!'delibe· 
ração para que a vaga pos~a ler Jogar, e os directores terão 
completa discri{'lio para votarem ou deixarem de votar essa 
dcl iheracão. 

80. Qualquer dirrctor, quer srja dirPctor ordinario ou 
directm-gerente, qne como accionista ou director de uma 
cr•m]Janhia rle capital assodnrlo fôr int~ressado ou participar 
dr,< lnr:rc,~ r]e qnalr1ur~r contr:1to com a cornpnnhia ~~~Ivo o 
contrato prr~limin~n) IJU tiH~r dirdto a qualrtner intere~se em 
quai•IU"r proprle•lnde qqe a cr•mpanhia prt>t••nda cr,mpr3r ou 
tomar de arr~nd~meuto, de>er~ na r•cra:<iãn, ou ante~ que 
es~e contr:•to, c•:mprn r•u trbn;;acçf.o tenha Ioga r ou seja con· 
tratodo por conta da companhia, revelar a n:nureza c exten· 
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são do seu interesse em qualquer contrato assim projectado 
ou na propriedade pretendida, e disso se lavrará um Jlemo· 
ra11dum no livro das li C tas da dirrcloria. 

Na falta de scmelh:mte declarat·ão ser devidamente feita no 
tempo e fórma requerida~. ltÍas n:io de outra fúrma, um di
rectur será reputado como sendo um llduchtrio da companhia 
até á extemão de qualquer lucro ou retribuição Qlll' possa 
ter ou obter por ou em raziio de semelhante contrnto, ou em 
razão de qualquer de~sas romprt~s ou arrendamentos, e si 
esse director fór a unica pessoa interessadtJ nesse contrtJto, 
ou na propriedade comprada ou arrendada, o contr:ttO ou 
compra ou arrendnmento poderá ser annulludo, no arbitro da 
companhia. Um dit r-eto r intPnssado ou partir i pnn te nos 
lucros de qualquer des~es contrntos ou tr:m~nc~ões não vo
tará com rl'laçào aos me~mos, não ob>tante o seu iDLt>resso 
ser meramente o de arcionista ou de director de urna compa· 
nhia de capital associado e ter devidamente declarado o seu 
interesse, e, si vota.r, o seu voto não será contado. 

TURNO DOS DIRECTORES 

Si. Os primeiros directores da companhia e os que forem 
eleitos peJ:t l'órma já express:tda continuarito no seu cargo, si 
niio fallecerem, se retirarem ou cessnrem de pstm· qualifi
eallos até á :•ssembléa g~>ral ordinaria, que terit Jogar no anno 
de tb86, e nesta assembléa ·geral ordinarin e d'ahi em diante 
na assembléa geral de cada anno, retirar·se-ha um terço dos 
directores ou o numero mais proximo a um terço. O turno 
dos primeiros directores e dos directores que forem desi· 
gnados I'Omo :teima dito para se retir:trern será pela ordem 
alphabetica;mas, dPpois da retirada de lodos esses d1rectores, 
os que tiverem estado mais tempo no cargo se retirarão. 

82. O directur que se retirar póde ser reeleito. 
8::1. A companhia, na occasião d:t assen.blf'a geral em que 

algum dos directores se n~tirar pPia maneira já referida, 
preenC'herá a~ vagas elegendo para eiJas outras tantas pes<o:ts. 
Si em qualquer reunião em que tiver de se procPder á ell'içiio 
de directores se não preencherem os Jogares vagos dM que 
sahirem, adinr·se-ha a assembléa geral para o din seguinte, á 
mesma hora e no mesmo Jogar ou par:• quaJIJuer outra hora 
e Jogar que fór determiuado pela a~~emblt•a geral, e si nessa 
assembléa geral se nito preencherem os Jogares dos directores 
que Fe ret1ram, eontinn:tr:io estes a exf·rcer os seus cargos, 
ou delles aqn~>lles cujos log:ues não estiverem preenchidos 
até :í ass>eutbléa geral ordinar'ia no anno seguinte, e assim 
por d1ante, t•m qn~lqner occnsião, até que os seus Jogares 
estl'jam preenchidos. 

81J,. Pessoa :tlguuw, excepto o director que se retira, póde 
ser eleito directOI' sem que o secretario tenha recebido aviso 
por escripto, pelo monos cinco dias antes do dia em que a 
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reunião deve ter logar ; expressando o nome e n morada da 
pessoa que se :~presenta ou que é proposta como candidato. 

85. A companhia pude em qualquer occasião, em assem· 
bléa geral, mediante uma deliberação especial, augmenta~ ou 
diminuir o numero dos directores e póde tambem determmar 
o turno em que esse numero augmentado ou reduzido se 
deve retirar do cargo. 

86. Qualquer vaga casual que occorrer na directoria po
derá ser preenchida pelos proprios directores ; porém qual
quer pessoa que fôr assim escolhida exercerá o cargo sómente 
pelo tempo que o director que deixou de o ser o teria exer
cido, si não tivesse cessado de exercer o cargo. 

87. A companhia, em :~ssemhléa geral, póde, por uma deli
beração especial, remover qualquer director antes de ter
minar o prazo do exercício de seu cargo, e póde, por delibe
ração ordinaria, nomear outra pessoa em seu Jogar. 

A pessoa !JUe assim fôr nomenda exercerá o cargo sómente 
pelo mesmo espa1.:o de tempo que o teria exercido o dircctor 
para o Jogar do qual elle fur nomeado, si não tivesse sido 
removido. 

FUNCÇUES DOS DinECTORES E COMMISSUES 

88. Os directores podem reunir-se para dar andnmento :.tos 
negocios da companhia, adiar c por outra fórma regular as 
suas reuniões como entenderem conveniente, e determinar o 
numero necessnrio para resolver· sobre os negocios. 

Até que seja de outro modo determinado, dous directores 
constituirão quorum. Qunlquer questão que se originar em 
alguma reunião sení resolvida pcln m:.tioria de votos, tendo o 
presidente um segundo voto ou voto de qualidade. 

Um director póde em qualquer occasião convocar uma 
reunião de directores, precedendo aviso de tres dias, pelo 
menos, e declarando o objecto da reunião. 

89. Os directores podem eleger um presidente para as suas 
reuniões e determinar o tempo que elle deverá exercer o 
cargo; porém, si mnhum presidente fôr eleito ou si em 
qualquer reunião o presidente n5o se achar presente á hora 
para a qual a mesmn fõrn convocnda, os directores que esti
verem presenlés escolherão um d\mtre si para presidente 
dessa reunião. 

90. Os directorcs podem dclr.gar !JU:tesqucr dos seus po
deres a commissões compostas de um ou mais membros esco
lhidos d'entre elles peln maneira que julgarem conveniente. 

9!. Todas ;1s commissões deveriio, no exercício dos poderes 
(jUC lhes forem deJ,.gados e no decurso lloo ncgoc.ios, con
formnr-se a qual!juer frírma de proceder e aos wgu lamentos 
que lhes forem impo,tos pelos directores, e sujeitos aos 
mesmos, poderão regular as suas funcções pelo mesmo modo 
que o fizerem os directorcs. 
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92. Os directores fnriio lançar, em livros apropriados, 
actas das seguintes materia~ : 

a) lle todas as nomc~çõcs, feitas pelos directores, de offi
ciaes, empregados c com missões, e dos seus s3larios c remu
ncra~ões. 

b) Dos nome:; dos direetorcs que comparecerem em cada 
reunião da directoria, d11s commissões o dos directores. 

c) UI:) todas as ordens c de li beraçõcs c das sessões de todas 
as assembléns geraes, dos directores o das conuui;;sões de 
di rectores. 

E qualquer dessas actas, como acima dilo, quando assigna
da peJa pessoa que tiver servido do presidente da reunião, á 
qual ella se refere, ou da reunião subsequente dos directores 
ou da mesma commissão, será admittida como ev-idencia do 
facto, sem necessidade de outn1 prova. 

93. Todo5 os a c tos praticados em reunião dos directores 
ou de uma commissão ou por qualquer pessoa que proceder 
como director serão, não obstante mais tarde se descobrir 
que houve algum defeito na nomeação de quaesquer daquel
les ou daquella que procederem como llca dito, ou que elle ou 
qualquer dclles estavam desqualilicados ou tinham por 
qualquer maneira deixado o seu cargo, serão tão válidos 
como si cada um delles tivesse sido devidamente nomeado e 
estivesse devidamente qualificado para director. 

INDEMNIZAÇÃO DOS OFFICIAES 

!l4. Todo o director, llduciario, llscnl, sccrrtario e outros 
ollici:Je~, seus herdeiro~, testamentc•ro:;, administr:1dorcs ou 
representnutes serão intlemnizados pela ,.ompanhia de quaes
quer perdas e despezas em qne tiverem incorrido por qual· 
quer motivo no desempenho de seus deveres, excepto os que 
tiverem logar por s~n,-. pro!'Jrill~ c voluntarios netos ou faltas. 

P.\HTE V 

DIV!OP.NDOS, GONT;I.~, SELLO, EXA~IE, AVISOS 

Dividendos. e fundos de reserva 

95. Os dircctores podem, com a sancção da companhia em 
assembléa geral e sujeitos aos direitos dos portadores de diffe
rentcs ei:Jsses de ncções, dcclnrar os divirlrndos q ne devem 
ser pagos aos accionistas, na proporç~o de su~s ncções, e 
esses dividenr!os serão pngos na uropor~;~o rln quantia reali· 
zada ou creditada como re:dizada sobre as acções, caso acon· 
teça em qualquer occasião achar· se paga ou cr · __ .. ~e. 
umas acções maior quantia do que sobre o ,,"'S.ij.jf:Ywrioda· 
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via ás disposições acima contidas com relação ao pagamento 
de juros soiJre o dinheiro p~go em aéli>1ntamento de chamadas, 
quando nssim nct·orJado. 

96. N:io se p:1~ará dividendn nlgum senão tirado do' lucros 
resultantes dos negoeios d;~ comp;,nhia ou dos juros receiJidos 
sob a garantia da tlita cunce;;s:io ou juro~ ou tlivitlendns re
cebidos de emprestimos ou outros empregos dos fundos da 
companhia. 

97. Os directore!'! podem em qualquer épol'a, antes de pro
porem qunlquet· tlivid•·nrlo, separm dos lucros e rendimentos 
da eou1panhia uma ]Jarle, niio ,e rlev:tndo em qu:.lquPr nnno 
a qu:mtia snpcriot n I 0 [, tia itnportarH'ia do cnpital n<'ssa 
oceasi;io rPalizatlo, ou eretlit:11lo eumo realizado, qu•· n sen 
juizo entendenHn neee,;,.:;,rio ou eunVl'UiPnte, com o fim de 
formar um fundu de re"'I'YII parn st·r applicndn, á di•rrir:io 
dos directores, a igu;~lar tlivi•lentlos ou a eonsnrvar, reparar, 
suiJ~tituir, melhorar, de,.:envol1er ou :1ugmentar quaesquer 
dos edificios, material ou me~;;~nisiiiO da eon.p:mhia ou para 
fazer face a reclama\·ões ou t·ompr·otnigsos conhecidos ou con
tingentes ou para outru;; Iins da cotnpauhia. 

98, Os din~cl.orPs t:IOillf'm rP~Prvarão e appl i carão em cada 
anuo ou em qualqu"r armo, quando llilja !urros ou rendns, a 
maior· que possttlll ter e~sa applic:1ç:io, as quantias ou as 
quotas especilicadas e detenninada' pl'!a eorH~l'ssiio. p:~rn, de 
conformidade com as ditas tli<posit:ões, formar 11111 fundo de 
amortiza~·ão c, para au~mentnr o fundo de re:.;crva, até que 
attinja li somma indicad;t IHJ nllndida coneessão. 

99. Todns as som mas de t)inheiro levadas :10 fundo de re
serva ou ao fundo de arn11rtizaç:to ~~lodo-< os m:tis diniH·iros 
dn companhia que niio tenham immediala applienção podl'riio 
ser collocados da m:,neira c1ue os di redores julgarem conve
niente, ou ser empregados pelos dire~;tores na compra de 
acções, títulos, fundos ou V11lores ( eomtanto que não sejam 
acções ou capital da c·ompanhia) que os directores em qual· 
quer occasião julguem aeertatlo. e ~empre que os directores 
a~sim o 11charem conveniente o dito depw•ilo ou emprego de 
d:nheiro poderá ser feito em nome de liduciarios. 

100. Os direc10res pot!Pm ter a cargo dos banquriros o salclo 
que em qualquer oec:tsii'io julg-:trl'm eonveniente, não oiJs~ante 
qualquer de,ses banqueiros Sl'r director d:t contp··nhia. , 

:lOl. Os directores podem tambL·m, em qualquer occasião, 
sem convocar uma assemiJiéa geral da contpanhin, declarar 
e p:q~ar aos accionistas um ou mais dividt~ndos provi~orios 
correspondente a época determi nad:~, á razão de 7 ·{o ao anuo 
e na proporção da irn portancia paga ou creditada como paga 
sobre as acções como acima dito, tendo em vista os direitos dos 
portadore,; das different•·s class~s de acções. 

lO::!. Todo dlvidPntlo pertencerá e ser:i rwp;o (sujeito á hy
potheca tal'ita da companhia) aos aceionisl:ts cujo,; nomes se 
acharem inscnptos no registro da data lixada para o paga
mento desse dividendo, não obstanle qualquer subsequente 
transferencia ou transmissão de acções. 
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103. Os directores podem deduzir dos dividendos que 
tiverem de ser pagos a qualquer accionista todas as quantias 
que elle deva á companhia por conta de chamadas ou por 
outro motivo. 

:1.01,. Dar-se-ha aos·accionistas a\'iso dt~ qualquer dividendo 
que se declarar, de conformidade com e pela maneira que 
adiante se indica. 

105. Nenhum dividendo vencerá juros a cargo da com
panhia. 

CONTABILIDADE 

106. 05 directores vel:1riio para •Jue 'e org;;nize uma oscri-
pturação exacta : 

Dus ne:.:ocios e contratos da colllpanhin. 
Dos bens e haver.~s da companhia. 
Oas sommas de dinheiro receuidas e dP~pendidas pela com

panhia e dos negocios que derem Jogar a esses recebimentos 
e paga,nentos, e dos crerlitos e respomnbilid:1des· da compa
nhia. A escripturação far-se-ha no escriptorio registrado da 
companhia. 

107. Os directores apresontar:1o á companhia em assembléa 
geral, uuw vr.z cada anno, pelo menos um relatorio da receita 
e dospeza e Ulh balanço do anno lindo, Pncerr:1do o mais 
apvroximadamente á data dessa reunião que for possível. 

108. O ref::Jrido relatorio deve demonstrar, sob os títulos 
mais convenientes, a importancia bruta da n~ceita e despeza, 
disting-uindo as despezas do estabelecimento, s3larios e outras 
verLJUs semelhnntes ; todas as VPrbas de desp1m1s que se ele
vam propriamente debitar ao rendimento desse anuo serão 
escripturadas de modo que se possa apresentar nn assembléa 
geral um balanço exacln de lucros e perdns, e quando acon
tecer que qu11lquer verba de despeza, que regularmente deve 
ser repartida por diver>os :mno~, tenha lido Jogar em um só 
anno, demonstrar-se-ha toda a importancia da dita verba, ex
pondo as rar.ões por que Ullla p:1rte sómente dessa despeza está 
lançada a dPuito da reeeila do anuo. 

109. O bal:mço deve conl1'r um summnrio activo e passivo 
tln companhia até á tl;~ta em que fór encerrado o relatorio 
nlludido no precedente ;•rtigo e sob os seus respectivos títulos. 
Uma cópia desse balanço est:1rá no escriptorio da companhia 
dur:mte todo o anno subsequente, franco ao exame por parte 
de qualquer accionista ou de qualquer rortador de garantes 
de acções, Jogo que exhiba o titulo. 

SELI.O COMMUM 

HO. Os directores devem immediatnmente crear para a 
companhia um sello commum e terão a faculdade de o inuti
lizar em qualquer occasião e substituil-o por um novo. 
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iH. O sello commnm cstarú depositado no escriplorio da 
companhia e nunca será affixado em qualquer documento 
senão na pre~enca de nn1 dircctor e de conformidade com a 
llelihcrnção da directoritl onde uma commissão da directoria, 
deddnmcnte autorizarb jl:lr<l e''c lim. 

U2. Os dircctores potlelli Lnmbcm crcar os sellos que forem 
considerados nrccss:trius on :l!l11'0Priados, de accúrdo com a 
lei dos sellus u:ts companhias, lH!i~. 

ESf:r.JPTU!lAS, Clll><)l;E~, !.ETnA!', lllLIIETES E llECI!lOS 

113. Tod:1s ascscripturas, oiHip;açõc;; c outros contratos sob 
sellos feitos por conl:t tia eompanhia, sellndo,; com o sello com
mum da eolllp:tnhi:t, .. stnn!lo :t.,,;ign:ulo,; JlOf lllll tios dircctores 
e referendado.' pPio ~wrct3riu ou pela 1w'soa que lizer as suas 
vezes, st•riio eon,itkrntlos eonw tlnvidamt·n{c outor~:lllos. 

il'l. Todos os chetpl•.•s, letrns <le ea1nbio t) !Jilhelt:s pro
missorios podem ser sm:c:1dos, neeilndos, feitos n endossados 
por conta da companhia, cstinHio assignados por dons dire· 
ctores e rcferend~dos (Jelo St;L-retnrio ou pela pessoa que esti
ver fnzen•lo :ts suas \·cze,, c, e,;tnndo a!'sim assignados, seriio 
consideratlos como devidamente sncc~dos, aceilados, feitos ou 
endossados. 

iH.i. Os recibos dos dinheiros pagos á companhia podem 
ser a;;sign~tLlns por um tlirC'etor ou (lt'lo secret:Jrio, ou pela 
pessoa que lizr.r aJ suas vezrs, ou por qualquer outra pessoa 
autorizada pelo:; (]ircctores p;tra receber dinheiro em geral ou 
qualquer somma determina !In por pnrtc da cornpanhin, e e;;ses 
recibos ~erào con,:itleratlos como Y~tlillos e qualquei' quantia 
paga com :mtorizé~ão dos ti i redores aos lwnqueiros da com
panhia por conta desta scrú considt•raJa como legalmente 
paga á companhia. 

H6. As clausulas precedentes niio aiTertarão todaYi~ a va
lidade de t'scripluras e contratos cclebrndos no estr3ngciro, 
ou em virtuue Llc [Jroeuraçõco. oa a valillnde de cheques, 
letr:1s de cambio ou bil hctrs promissorios >'at.:c:Hlos, aceitados, 
feitos ou cndos>adus lJOr conta du companhia pelos seus agen· 
tos ou por outra fórm3, por instrucçõcs dos dircctorcs, ainda 
que não sejam feitas ou assignadas cowo acima disposto., 

FISf'ALISAI.;ÃO 

H7. As contas dn rompanhin dever:io ser examinadas urna 
vez pelo mono~ em cadn anno. isto 1;. anteriormente á :Jssem
hll:a geral ordin:H'i;t, c n cxaetitl~o uo bal<•nr:o vcrilieada por 
um ou mais liscacs. 

H8. Os primeiros n~caes scriío nomeado> pelos directores e 
os que se seguirem o serão em (jtwlqnet· épucn pela compa· 
nhia em nsscmbka geral. 
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U9. Si rôr nomeado só um fiscal, todas as dispo;:içõcs atJUi 
contidas ser-lhe- hão applicaveis. 

i20. 0:; fiscaes podem ser accionistas da companhia, mas 
não é neccss:~rio que o sr,jam, porém nenhuma pessoa pode· 
rá ser eleita para llsea\ quando tiver alg-um interesse nos 
ncgoeio,; da companhia além do de accionist:1, c nenhum di· 
re(~tor ou outro oflicial da companhia pt.,de ser eleito cmq nanto 
exercer esse cargo. 

i2L A elciç:io dos fiscacs será feita pela companhia na 
asscmbléa geral ordinaria de rada annu. 

i22. A rcmunera1:ão do,; primeiros 1i:;1::ws sr:r;i fixada pelos 
directores, :1s !los liscaes suh,eqüenlrs pela companhia em 
:1ssembléa geral. 

!23. Todo o fiscal púde ser reeleito no terminar o seu en
cargo. Nenhuma unira pessoa além do liseal que se rdirar 
póde ser eleita sem que de,~a prctenr:\o tenha sido dado 
aviso pela maneira atllli doterminada, relntivarnentt~ á cleit;:·to 
!los ilirectorcs, da Jw;,soa que directamenlu se olferccer ou 
que fôr proposta como candidato. 

f2'J,, Si occorrer alguma vngn cnsual no cargo de !isca!, 
nomeado pela companhia, os directores a preencherão. 

!25. Si não se fizer a cleiçiio de fiscnes pela maneira acima 
referida, a junta do commercio (Board of' Trade) podcr:í, a 
requerimento de, pelo menos, cinco accionistas da compa· 
nhia, nomear um fiscal para o anno corrente e fixar a remu
nerar,ão que a companhia lhe deve pagar pelos seus ~:erviços. 

t21i. Entregar-sc-ha a cadn fiscal uma cópia tlo balanço, o 
cumpre-lhes examinar esse IJ<llanço, bem como :Js contas e 
documentos a clle relativos. 

!27. Entrcgar-se-ha a cada fiscal uma rela~iio do lodos os 
livros escripturados pela companhia, o qual poderá em qual
quer occasiào apropriada cxaminnr os livros e contas da com
panhia, e podcr6, ú eustn da companhia, empregar con
tadores, ou omras pt~ssuas parn o ajudarem no exame de,;sas 
contas, c em relação :ís mesmas poderá inquirir o:> directores 
ou quaesquer outros olficiaes da companhia. 

128. Os fiscacs deverüo npresentar aos :tccionislas um rela
taria sobre o balanço e contas, c expt'lr rm cada um desses 
relatol'ios, si na sua opini5o o lwlanço estil completo e exaeto 
e contém os promenores exigidos pelos estatutos, c si está 
feito de maneira que npresente c dil o vcrdadcir<~ c exacto 
e~tatlo !los ne:.:ocios da companhin, e no caso dt~ kl'L'IIl exigido 
dos directores qnaesquer esclarecimentos on informn~Õl's, si 
estas lhes foram forneeidas c si foram ~alisfnetorias, e esse 
relatorio será apresentado ú companhia em asscmbléa geral, 
juntamente com o relataria dos directores. 

AVISOS 

129. Os avisos podem ser dados pela companhia a qual
quer accionista, quer pessoalmente, quer pelo Correio em 
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carta franqueada, dirigida ao accionista, á sua moradia re
gistrada, ou a quali)Uer outro end~>r<>ço no. RPino Un!do .on.!e 
o accionista tenha, pnr escl'ipto entregue a companhia, mch
cado lhe sejam envi<~rlos o.; avisos. 

130. Os accionistas cujas muratlias registrndas niio forem 
no Reino Unido c que não tiverem dado :i companhia um en
dere(,'O para receber os aviso~ no Heino Unido, n~o ter~o .di
reito a receber aviso algum, qualquer que elle seJa ; os dlre
ctores, porém, si assim o en~enderem, poder:io enviar 
qualquer aviso aos accionistas pela maneira acima meneio
nada. 

i3i. Qualquer nviso ou ontro documento endereçado n um 
accionista, a sna moradia ou endflrt~!;O registrado para a sua 
entrega no Reino llnido SPr:í. si flir encnminlwdo prlo Cor
reio, considerado como f,•ito, ao mais tardar, ':H horas depois 
da sua entrpga no Cnrreio, e para prm·a de tl'r !<ido feito o 
aviso ser:i mffic1ente prov<~r quo a carta qne o continha foi 
convenientemente endereçada e pnst~ no Correio. N'outros 
casos o aviso ou documento sf'rá, si fór mandado pelo Cor
reio, considerado como t·ntreg-ue na occa,;ião Pll1 que a carta 
devia ter sido entregue na marclw ltrdinaria du serviço do 
Correio. 

U2. Todo~ o~ avisos qne s•~ derem aos nccioni~ta~ relati
vamente a qualqtwr acrão que pertencer a mnis rle uma 
pessoa em commum. '''riin dirigidos ;íquella dessas pessoas 
que se nchar inseript:1 em primeiro lognr n,1 rf'gislro de ac
cionistas, e um avisq nssim feito sc•rá aviso snlliciente para 
todos os port:~dores de~~a :.cç:in. 

133. A entregn de um :•vi>o no enderero rr;.:-i-tJ'atlo da mo
rarlia de nma pt·ssoa, r·njo notJW perBWilt'L."3 registrado como 
proprietario ou po,;suidor e•n r·omnJUIIt de qn::Jiqm·r acção. 
SPrá, niio obstanll' o s•m fallt·einJento, eonsiller:trla aviso suf
lidente para os seus l•·slmn•·ntoiros ou :tdtninistradon·s e Jmra 
o !'Obreviventn ou >ohr•~\·iv .. ntfl~ elo~ proprieh•rius r~m eom
mum e a tod:Js as mais pes,;oa.; •:om direito n e<sa :~cçiio ou 
acções. 

~3lJ,. Em qna~1to o entl~re~;o registrado de qualqttel' pessoa, 
CUJO nome !'ont1nuar rl'glstr~tdo como propriPtario oa o pri
meiro dos proprir~tarios Plll eomrnum de qn:>lquer :•cl'f•o, não 
für nn Reino Unido e não fr\r d:J•In :dgnm ondl'rer~o p~ra a en· 
trega dos avisos. eomo at:ima mencionado. nPnhnm testa
menteiro ou administrarlor dt·,~a pco;,oa c nenhum outro pi'o
prictario ent eommum t•:r:í direito de rec•dwr IJilalquer aviso, 
não ohslaniP o laliPt:iJn••nto rla dita p•~~;oa. 

t:l5. T1~dos. os aviso.; ser;'to ~onsid•:r:•dos •·omo entregues 
aos propr1etarws dos g~1·:mtes de <lf'ÇÕes si elks tivPrem sido 
publicado' em dous prriodicns d,~ Londres nu Middlesnx e a 
com p~n h i~ niio será obrigada n dar qualquer aviso aos 
Propnetarws de garantes d•: aeções por outra qualquer 
forma . 

. Os av!sos qu~, conforme~aJei, devemJser feitos por annun
Cio, serao publicados pelo mesmo modo. 
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NOMES, ENDEREÇOS E OCCUPAÇÃ@ DOS SUllSCniPTOllES 

Tliomas Dickson, Rirhmond House, S. Norwood, nego
ciante.- Edward Easton, t t Delah~y Street, Londres, en
genheiro civil. - .lamrs Goodson, 3! KPnsington G:mlens Sq., 
juiz de p~z.- JVilliam lfenry Tlarbet·. 2 l~lwell Vi lias, Ash
bournf1 Grove S. 1~ .. P>lenngrapho.- Dou!Jlll.~ A. Onslntv, 14 
Waverley Pl:1ce, St . .Tohn.' Wood N. \V., juiz de paz.- Fran
cis .1. 111•srltine, 1 Enst Jndi:1 Avenur E. C., proprietario.-
C. A. Linklatrr, 6 \V:ll·nford Court E. f:., propriet~rio. 

Datado no tli? 4 de Ontnhro de 1882. 
Testernnnha de todas as as;;i~natnras supra- (Assignado) 

Walt•·r IVI'bb, solieil:11lor, 2:1 Quo.•n Yidori.1 Slrt•et, E. C. 
E' cópia :mthrnti!~a- (Assígnado) W. 11. Consins, regis

trador de companhias de capital associado. 

Certi{ica.do de incorporação dl' umn companhia 

Pelo presente certifico que a Rio de Janeiro Central Su
gar f?actories, limitrd, foi incorporada de conformidade com 
as leis das companhias, 18ü2 a 1880, como ('.0111[J311hia limitada, 
no dia t~ de Outubro de iH'l2. 

Passado sob a minha firma 11m Lonilres no dia 5 de Outu
bro de 1882. - ( A;;signado) W. H. Cousins, registrador de 
romrmnhi11s de fnndo associ:;do. 

Eu infra~eripto Willi:1m Cnnvlry, dn cidarle de Londros, 
t;illilllii'IO publico por :mlorid:,de re:d e rlevidamPnte :Jdmit
tido e jur:Hlo, PXPrcenrlo na atmJIIcia do lab,.lliilo .Jolrn Hem·y 
Gr:lin.- Cerlilieo como sn~rw, a ;;alwr, t'll~. : 

Lo Que a :J~Si!.!'II:Jlnra !J'Il' diz ' W. 11. Cnusins • legali
sandn a cr'1pia ollicial, em id'oma inglez. do Mrmorand11m de 
a~soci:,ç;lo da Cnmpanhia d!'Bominnda Tile Rio rie .Janeiro Cen
tral S•u1ar Far;tories, linút('(l, aqui nnrH'X11 sob .\, a mesma 
as:.:ignatun1 que legaliza a cópia olli1'ial 0111 inglez dos esla
turos da 1lila c~<mpanhia, t;:.mllt'm a11nexa soiJ B, e a que se 
acha suhs1·ripta ua I'P-Itit!ão l'!ll in~ll':r: da incorpnn1~·~o da 
Ili<'Snla co111panhia. [tqni anni'Xa sob C, siio do proprio punho 
e letlr:J du Sr. William llenry Consins, registrador em Lon
dres d:1s companhi:JS por acrões e furam todas e:.:criptas por 
elle perante mim no dia d11 hoje. 

2. o Que a todas as !li:as cópi:1s officiaes e eertidãn de incor
pora~·ão a;;siru lcgaliz:Hlas sempre se dá toda fé e credito em e 
fóra de Juizo. 

3. 0 Que as folhas em idioma portuguez aqui annexas sob 
D E F r:onlêm a Lratlurçiio verdadein1" liel dos diversos do
cumentos em idioma inglez ncimn rnenci~<nados. 

E para constar oude convier dou a presente que a~signo e 
sello em Londres aos 5 dias do mez de Outubro de 1882. 
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In testimmúum verilatis.- (Assign:11lo) lVm. Crawlr•y, 
Nota rio publico. (L. S.) - Hcconhcr:o vcrdncleira a nssigna
tura rctco de Wdliam Crawley, talwlliiio publico desta ci
dade e para constar orulo coa vier a [H!dido do IUCSIIIO passei 
o presente que assif!:nei e fiz sellar eom o sello das imperiaes 
armas deste Consuludo Geral do Imperio d' nrnzil em Lon
dres aos 6 de Outnhro ck l~H::!.- (Assi;;n:1do) T.1ti::; iltt.IJHSlo 
dn Costa, Vice·Cousul. (L. S.) 

(Seguia-se o reconhecimento da firma supra do St·. Luiz 
Augusto dn Costa pr~lo Sr. Dirt·c·tor (;nr:d do .Minis!erio dos 
Estrangeiros nesta f~c\rl.e :H)O' ':!.7 de ~nvem!Jro correule, inn
tilisando einc.;o Pst:unpilhas lltl vn],l' ll•l I L%00.) 

Nnda mais eonlinl!:1 011 d.·:·l:1ra1:1 n dil.11 ;lft'IIIOJ'WHium de 
associac:iio c os estatuto,; da llio de .Jnueiro Ct'utral Suycw Fa
ctories, limited, os qnars hem e liclrnente traduzi do proprio 
original impresso ('lll iugll'l. ao 1(11:11 me I'L'(lOI'to. Em rei do 
I(IW ll:1S~l'i O (lrt~SOillc~ C}llt' :ls'i.~Jit'i !~ s..llei !'0111 O SP!In do 
meu ollicio nesta eidacle do llio ele Janeiro :w~ 28 tlo Novem
bro de 1882. -Carlos J01io K11nlumlt, tr:~cluetor publico e in
terprete commercial juramentado. 

DECRETO N. 8873- DE 10 DE FEYEREITIO DE 1883 

Crêa um Commanilo Superior do gnartlas nae.ion~\Cs na eom:uca. elo nom 
Jo;us dos ~!eira;, na Provinda da Bahia. 

Attendendo ao que !Ih repros')ntou o Presi·lr:mte •h Província 
da Bahia, Hei por h.:lm D'Jerctar o s••guinl0 : 

Art. :1. o Ficam t!0sligado' do Com mando SupGrior dG 
guardas nacionaCJ·' da comarca <111 !II:Lrae:is o G• esquadrão tlo 
cavall:tria, o 71i" u,tlalltão tio inJ';mtaria r: o 18o lt:thtlhão da 
reserva. 

Art. 2.• Fienm, do IJ!G':mo lll<Jclo, •lnslig:Hio>: do f:ommnntlo 
Superior da comarca •l~ CarJtoti· o \ll,, bat:;lhão <I" infantaria 
e a 24a sncção tio b 1 talhão rltt r.:s"rva. 

Art. 3.• E' cr."ado, com c>-: rcf•:ritlos corpos, já org.mi~ados, 
um CommandtJ Snp'lrior d0 guardas n.~eiona".'l na comarça 
do Bom Jcstls dos Mciras, da referida Provineü ria Bahia. 

Art. 4.° Ficam revogwlo~, nesta parl<'. os Drrrolos n~. 718\J 
e 7206, ambos datados d<l H tl•3 Março tl<11870. 

João Ferreira di"J Moura, tio Mrm Conselho, Ministro e Se
cretario do Estado tios Nogocios da .Tustir;a, assim o tonha 
entendido e faça exocnt~r. Pnlaeio do Rio tio .Janeiro 'llll 10 do 
Fevereiro de 1883, 62• da lndopenrlenein o do Impflrio. 

Com a rubrica do Sua Mag-estadfl o lmpora•lor. 

João Ferreira de Moura. 

d'ld'\:Af;f'\:I".:FV' 
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DECRETO N. 8874- DE 10 DE FEYEREIUO DE 1883 

Crêa um hatalhão •lo infantaria do scr,iço actho, na frcguczia do Li

moeiro, da comarra de .-\JL1•lia, na ProYinci::l tlas .\lag-f~as. 

Hei por bem Decret~r o segui nto: 
Art. 1. o E' cr,'ado na freg-uezia do Limooit·o. da counrca 

de Anadia, na Província das Alagôas, um batalh:to d•J in
fantaria, eom seis comp:mhias diJ serviço activo e a designação 
de 32. o 

Art. 2. o Fi~am I\' V 'f::\ hs as di~posi<:õe' rm contrario. 

João Ferreira 1l1 Moura. do Men Conselho, l\linistro o Se
cret~rio dG Estado dos Nezocios da Justiç.>, assim o trmha 
entendido e faça executar. Palacio elo Rio de Janeiro em 10 de 
Fevereiro de 1883, 62° da Inclepon lencia e d'' lmpr)rio. 

Com a rubrica do Sua Magest[lde o Impot\1dor. 

Jotío Fe1·reira de Moura. 

DECRETO N. 8875 -DE 10 DE FEvlmEmo llF. 18K:3 

Crêa uma soeção do ba!alhão do guardas nationacs 1lo scrvir.o da rc~crya 
no município do QuclJr .. wgulo, eomarca da Pa~meira dos Iutlios, na Pro· 
vincia das Alagôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. f. o E' creada no município de Quebrangulo, ela comarca 

<la Palmeir~ dos Inclios, na Província das Alagúac;, num ~<ccção 
de batalhão de guardas nacionacs, com quatt·o companhias e a 
designação de 4° do serviço ela reserva. 

Art. 2.° Ficam revogadas .1s disposições em cont1·ario. 
João Ferreira ele Moura., do Meu Cons~lho, Ministro e Secre

tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro orn 10 do 
Fevat•eiro de 1883; 62° da In .lependencia e do lmp.;rio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o lmp~rador . 

. loCío Ferreira de Moura. 
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DECRETO N. 8876 -DE 10 DE FEVEREIRO DE 1833 

Eleva á categoria do batalhão com seis companhias a 4• secção de batalhão 
da ro!erva da Guarda Nacional da comarca do Anadia, na Província das 
Alagôas. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. 1.• Fica elevad'1 á categoria de batalhão, com seis com

panhias e a designação de 4o do serviço da res2rva, a 4" secção 
de batalhão do mesmo serviço organizada no Comm·mdo 
Superior da Guarda. Nacional da comarca de Anadia, na Pro
vincia da11 Alagôa<. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposic:ões em contrario. 
João Ferreira de !\loura, do Me;r Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocias da Justiça, l'Bsim o tenha 
entendido e Í<\Ça executar. Paltch do Rio de Janeiro em 10 
de Fevereiro de 1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Ferreira de jl:[ oura. 

DECRETO N. 8878- DE 17~DE FEVEREIRO DE 1883 

Concedo á Bras.lian S11gar Pactories Comp1ny, limited, autorização para tran· 
sferir á 1.Vorth Brasili'liJ. S tga•· Ji'actorieA Compa1ty, limited, a concessão eom 
todos os direitos o obrigações, do engenho central •lo Coará-mirim, no 
município deste no mo, tia Província do Rio Gt·antle do Norto. · 

Attendendo ao r1ue M) requereu a Brasilirm Sugar Facto
ries Company, limited, H 'li por bem Conceder-lhe autoriza
ção para tra~tsf)rir á North Brasilian Sugar Factor1'e$ 
Company, limited, to los og dinitos e obrigaçõ's que lhe 
comp3tiram sobre a eonce~<;ão do engenho central rlo C1ará
mirim, no m·micipio deste nome, da Província do Rio Brande 
do Norte, de conformi iade eom o~ DJcreto~ n. 6146 de 10 de 
Março de 1876, n. 6356 ,!e 11 tle Outubro do mesmo anno, 
n. 6655 c!e 7 de Ago,tu de 1877 e n. i:l810 ele 23 de D)z ~mbro 
de t882, •leven lo ser a~<;ignado o r<Npectivo contrato dentro do 
prazo de um m9z, contado desta data. 

Henrique d'Avíb., do Meu Con,elho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, 

("j Com o n. 8R77 não houve aeto algum. 
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Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 
1883, 62• da Inrlependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henri9ue d'Avila. 

DECRETO N.l:!879- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1883 

.\pprova as .plantas, desenhos, proeessos e orçamentos apresentados pela 
C.ompanhi# Thei_BtJhitJ Central Sugar FtJclories, limiled, e coneede o prazo 
do quatro mezes para a nprosontar.ão tio todos os rontratos t'ara olforno
eimenlo de' eaona. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia, The Bahia 
Central Sugar Factories, limited, Hei por bem Approvar as 
plantas, desenhos, proceRsos e orçamentos apresentados pela 
mesma companhia e rubricados pelo ChGfe da Directoria da 
Agricultura, para a construcção dos oito engenhoq centraes a 
que Re referem os Decreto'~ ns. 8278 de 15 de Outubro de 1881 
e 8628 A de 28 de Julho de 1882, e Conce ler-lhe o prazo de 
quatro mezes, contados de>;ta data, afim de apres,ntar todos os 
contratos celebrados com os agricultores para o/fornecimento de) 
ciinna do. assuca:r, sem prejuizo do prazo marcado no art. 19, 
§ 3•, do Regu:raiD.ento approva:!o pelo Decreto n. 8357 d'l 24 de 
Dezembro de 1881, ficando assim determinada a epoca em que 
devem começar as obras das quatro primeiras fabricas, que a 
dita companhia se obrigou a con'!truir dentro do primeiro anno, 
sendo d11a<J com a ('apacidade de moagilm para quatrocentos mil 
kilos ou quatrocent·1s ton°ladas metrica<J, cada uma, e duas com 
a capacidade do tresento.~ mil kilos ou tresentas toneladafl me
tricas cada uma, devendo, no ~egnn<lo anno. con<>truir a'! qua
tro outra'!, nas mesmas con<lições, e não porhndo levantar, no 
primeiro anno, mais da m'ltade do capital garantido para a 
totalidade dos engenhos mencionados no'! r"feridos decretos de 
concessão, ous11rvando-se em tudo o Regulamento do 24 de 
Dezembro de.1881. 

H•mrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de E'!tado do' Negocios da Agricultura, 
Comm~rcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
e:recutar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro da 
1883, 62• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
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DECRETO N. 8880- DE 17 DE FEVEREIRO DE 188:3 

Proroga o prazo do pririlegio concedido a Gu~tavo Hugo Elste para o sou 
processo do fabricar farinha do ossos .destinada a estrumar a tona. 

Attendendo ao que Me requereu Gustavo Hugo Elste, c de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorog-ar por 10 
annos o prazo do privileg·io que lhe foi concedido pelo Decreto 
n. 7023 de 6 do Setembro de 1878 para o processo do sua in
venção destinado a fabricar farinha u•) os>os, afim do estrumar 
a terra. 

Henrique d'Avih, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha en
tendido e faça ~>xecutar. Palacio do Rio do Janeiro em 17 do 
Fevereiro de 1883, 62° da lndependencin e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8881- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1883 

Concedo a João Pereira Darriguc Faro e outros ou á companhia quo organi
zarem para a posca, salga o séeca de peixe, o• favores tio quo trata o 
Doereto n. 8338 de t7 de Dezembro do 1881. 

Attendendo ao que Me requereram João Pereira Darrigue 
Faro, Antonio Josó Alves .de Brito e Affonso do Paula e Albu
querque Maranhão, Hei por bem Concedm·-lhe~ ou á compa
nhia quo organizarem para a pesca, salga e sécca de peixe, 
na parte do districto do sul da costa do lmperio, •1ue se estende 
do Cabo de S. Thomé a S. Sebastião e Alcatrazes, na Provincia 
de S. Paulo, os favores especificados no art. 3• do Decreto 
n. 8338 de 17 de Dezembro de 1881, que baixou pam execução 
da Lei n. 876 de 10 de Setembro de 1856, observadas as demàis 
prescripções do citado decreto. 

Henrique d' A vila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio o Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 
1883, 62• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'At1ila. 

<AA:J'\:P.j'ld'\:AI' 
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DECRETO N. 8882 - DE 17 DE FEVEREIRO DE 1883 

Autoriza a T/w Norll• Brasilian Sugar Factorics, limitcd a fun~eionar no 
lmj.Orio. 

Attendcndo ao que 1\In requereu a l'h~ N orth B1·asiliaH 
Sugar Factorics, limited, devidamente representada , e do 
conformidade com a Minha lmmdiata Resolução de 10 do cor
rente m::>z, tomada ~ohre parecer da Seeçiío dos Nogoeios do 
lmpcrio do c,mselho de Eqfado, <'X,~r:t lo em Consulta <IC 12 .te 
Jan,,iro do corrcnt•J anuo, HGi ror bem Autol"izal-:t a func· 
cionar no lmpcrio, medhntB as clausulas rrue com est~ bai
:s:ani, assignadas por Henrique d',tvilc, do l\leu Cons·~llw, Se
naLhr do lmprrio, Ministro e Socretario ch' Estado dos Nc>go<'.io~ 
da Agricultura, Comnwrdo c Obras Publicas, que asúm o 
tenha entendido o faç.a es:ecutar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em 17 d<J Fevereiro de 1883, 62° da lnrlependencia e do 
l111pJrio. 

Com a rubricrt <le Sua 1\iagcstade o Imperador. 

H em·ique d'Avilli!,. 

Clausulas a que se re('ere o Decreto n. 8882 
desta data 

A companhüi é obrigada a ter um repre~entanto no Impo
rio, com plenos poderes para tratar e definitivamente resol
ver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer 
com os particulares. 

li 

Todos os actos quo praticar no Imperio ficarão sujeitos as 
respectivas leis e ri) gula mentos, e a jurisdicção do seus Tribu
naes judiciarios ou administrativos, sem que em tempo algum 
possa a referida companhia reclamar 'lualquer cxccpção, fun
dada orn seus estatutos. 
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lii 

As alterações feitas em seus e~tatutos serão communicada.s 
ao Governo Imperial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$ .e 
de lhe ser cassada esta concessão. 

IV 

No caso da companhia deliberar e:xecutar algum ou alguns 
dos fins de sua creação que não estiverem em completa con
nexão com o contrato que celebrou com o Governo Imperial, 
deverá primeiramente pedir permissão ao mesmo Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em i 7 da Fevereiro de 1883.
Henriqus d'A.,ila. 

ACTOS DE COMPANHIAS DE 1862 A 1880 

COMPANHIA LIMITADA POR ACÇÕES 

Me.rn.orandu:rn de associação da cN orth 
Brasilian Sugar Factories, lhnited.,. 

i. O nome da Companhia é North Brasilian Sugar Facto
ries, limited. 

2. O escriptori:J registrado da companhia será situado na 
Inglaterra. 

3. Os fins para que a companhia é estab·Jlecida são: 
A) A·lquirir, assumir, possuir e e:xercar : o; direitos, be

neficios e privil3gios tle um c~rto contrato de eonces~ão do Go
verno da Província <lo Rio Gran le do Norte, no Imperio do 
Brazil, dataJo <h 6 de Fevereiro de 1875, pelo qual, entre 'Ou
tras cousa~, é concedido o direito tle con~truir, sustentar, 
administrar e dirigir uma 'fabrica para a manufactura d_e' ~S_I!
t:ar de canna no município do Ceara-mirim na dita Provin
cia do Rio Grande do Norte, e tambem os direitos, bennficios e 
privilegios das subsequentes lei'! e r!ecretos do dito Governo 
Provincial e •lo Governo Geral do Brazil. 

s) Adquirir por p1tição inicial, por compra, conce'!são ou 
outra qualquer maneira na Província do Rio Grande do Nor
te, ou em outra qualtu•'r parte do lmperio do Brazil, quaes
que!' outras concessões, terra'!, herança~, dinitos, privile
gias, beneficios, em, sobre, ou relativos a qualquer terra; 
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tambem adquirir safras de a~sucar e outros productos, tambem 
machinismo, animaes de serviço, plantas, material rodante, 
navio~, botes e propriedade de qualquer natureza. 

c) Adoptar e etfectuar o~ ditos diversos contratos de con
cessão, quando fori'm asiilim ad,juiritlos, e os ditos decretos 
imperiaes e outros feitos em virtule do.; mesmos respectiva
mente, ou qualquer um dellcs, e tolas as modificações, alte
rações e ald1ções dos mesmo<, respectivamente, e solicitar as 
concessões e ,!er,r()tos aJ,licionaes, ou modificados, que forem 
nece~sarios ou uteis para qual1uer um dos fins da companhia. 

n) Celebrar, exocular e etfectuar inter alia com as altera
ções ou mo :ificações, si houverem, confo;·me fôr combinado, o 
a,'CÔrdo mnneionado nos arti';"os de associaçio d'l comp:1nhia, 
que tem Je ser feito "ntre Reed Bowcm & Comp. de um lado, 
e a companhia do outro lado, para a transf,rencia e venda á 
comp,J.nhia como e<t:i mencionado nos meKmos, do beneficio 
do dito eontrato de concesso1o de Fevereiro de i875, e para 
construcção e montagem ,;e engenhos centraes de fabricar 
assucar nas sobre li tas M:micipalidaJr.s, nos termos e condi
ções menciona los no dilo contrato. 

E) Exercer doutro do lmperio do Brazil, ou em qualquer 
parte o mister <!o plantadores, de fabricante~ e refin·1dores de 
a;sucar, e distilla !ores ,[e a'<"Uar,lente e todos o~ outros usual ou 
commumm1nte feitos em éonnexão tlaquell~s misteres. 

F) Con~truir, organizar ou fazer o'Jt•as ou operaçõ3s que 
forem nece•~aria~ ou pt•e ·i·~a·; para quaesquer fins da compa
nhia, e Darticuhrmente para eon~truir, e;tabelecer, snstentar 
e explorar quae,qu<•r caminho; de ferro, tramway., movido~ a 
vapor ou por outro qualquer mo.lo, e'tradas, linha~ tele;sra
phica~. telephones, canae~ ou outra~ quaesquer obras ou ope
rações que ella achar conveniente ou vantajoso estabelecer 
em conne:s:ão ás ditas fabricas ou outro' negocio~ <la companhia, 
ou com quae;quer tias mencionalas obras ou operaçõ3s, ou 
separadamente das me~m11s ; tam\Jem croar taxas sobre passa
geiros e carga, e entrar em toJos os contratos, ajustes e ar
ranjo,, quo forem necessario~ afim de fazer dl'ectiva~ as ma
teria~ acim~, ou qualquer dellas. 

G) Emprestar dinhAiro, com ou sem gar!tntia, e obrigar-se 
á execução de contrato~ feitos com qualquer pessoa ou pes~oas, 
e particularmente plantador•s de rannas e fabricantes de 
assucar e outro~, que possam se estabelAcer perto, ou na 
propriedade da companhia, ou que tenham relação com a 
me,ma. 

H) Adquirir e conservar ou vender e negociar os fundos, 
acções, obrL~açõ3s, bonds ou outros titulos de qualquer 
outra eompanhia, que ora exist'l, ou possa para o futuro ser 
org:mizada, e tendo no todo ou em parte fins similares aos Jesta 
companhia, ou que exerç1m qual'JUer mister que possa ser 
exerci.lo de maneira a beneficiar directa ou indirectamente 
esta companhia. 

1) Entrar em combinações de trabalhos dg todas as e•pecies 
com outraa companhias, aasociaçõee ou pessoas; tambem a 
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fazer e effectuar arranjos a respeito de união de interesses ou 
amalgamação no torlo ou em parte, com quaesquer outras com
panhias, associações ou pessoas. 

J) Fazer, aceitar, endossar e executar notas promissorias, 
letras de cambio e outros instrumentos negociaveis, e tomar 
dinheiro emprestado, por emissão de debentures, hypothecas ou 
outros titulos (negociaveis ou não) da companhia, garantidos 
no todo ou em parte da cmpre;m, receita e propriedade da 
companhia, incluindo o seu capital por pagar, ou de outro 
modo, ou sem essa garantia, conforme a companhia achar 
conveniente, e todos esses títulos poderão ser emittidos me
diante pt•emio ou dnsconto ou ao par, e com garantia e segu
rança addicionaes (si houverem), c r<)sgataveis nos termos, 
ou de diverso modo, da maneira que de tempos r•m tempos fór 
determinado pela companhia. 

K) Arrendar, permutar, tr:1nsfcrir, hypothecar, empe
nhar, vender, cedm· ou de outro mudo transigir e dispor 
absoluta ou condicionalmentl), ou por qualquer interesse li
mitado, de tod:t ou do qualquer parte da empreza, ou do 
negocio da companhia, o quac::qucr propriedades, direitos 
ou privilegies da companhia. 

1.) Collocar, reservat• ou distribuir como dividendo ou bonus 
pelos membros d<\ companhia ou de outro modo applicar, con
forme a companhia achar conveniente, qualquer dinheiro re
cebido por meio de premio sobre acçães ou titulos emittidos 
com premio pela companhia. 

M) Fazer todas a~ outras cousas que sejam incidelltes ou 
conducentes ao conseg-uimento dos fins acima. 

4. A responsabilid:1de dos membt•os é limitada. 
5. O capital da companhia é de ;t: 450.000dividido em i6.875 

acções prcferenciaes de ;f 20 cadft uma, e 5.625 acções or
dinarias de i 20 cada uma ; porém no caso de ser emittido 
um numero menor de acções preferenciaes, do que acções or
dinarias, estas poderão ser augmentadas na razão do num•Jro 
das prefercnciaes não emittid~s ; e no caso do ser emittido 
um numero menor de acções ordinarias, o numero das prefe
renciacs poderá ser augmontado naquella conformidade. 

Nós as divGrsas pessoas, cujos nomes e endereços vão abai-s:o 
mencionado.>. estando <losojosos do formar uma companhia 
de accõrdo com estG lo1 emorandum de assoc.iação, concor
damos respectivamente tomar o numero do acções do ca
pital. da companhi:1, marc:1do em seguida em nossos res
pectivos nome.~. 

NOIUO~, outlcroços o r.araetcr ~lo.; ~;uh~eriptor11:; Numero do arçõos 
do eada um 

CharlGs Henry \Vhitehurs t, gnarJa-livro.s, 
23 White Lion Sti'oet, Bi'lhopsgnte. Londres. i acção. 

Jami'JB Kellingsworth, gnar<!a-livros, 50 Rus-
so! Road, Finsbury, Park, N., Lo111lms.... ... 1 acção. 

William Alfred Dawson, eng.~nheiro civil, 
Norfolk Cottage, \<Vertcrroad, Pulnoy, Surrey. i acção. 
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Nomes, endereços c earactor dos su bseriptorcs Numero do aer.ões 
de cada uin 

Alft·el Tyson, engenheiro civil, 2 Pirland 
Villa ..•................. · •.... •. · · · · · · · · · · · 

James Leslie Wanklyn, sem occupação, 100 
Picca,lilly, W., Lon:lres ...•.......•........ 

Ernest Antltony Henley, engenheü·o civil, 1 
Chilworth Street, \Vestbourno Terrace, Lon-
dres ................................•.....• 

Jamcs Strict, negociau t3, SwanHca, Gla.-
morgon ..................•...............•. 

Datado om 26 <le M:üo de 1882. 

1 a.cção. 

1 acção. 

i acção. 

i acção. 

Testemunha dM assígnatura.s acima.- G. W. R. Wain
·wright, solicita.dor, Staple Iun. 

ACTOS DE COMPANHIAS DE 1862-1880 

COMPANHIA LIMITADA POR ACÇÕEB 

ARTIGOS DE ASSOCIAÇÃO DA North. Brasilian 
Sugar l:i'actories, lin1i ted 

CAPITULO l 

DA INTERPRETAÇÃO 

Art. f.o Na interpretação desta escriptura as seguintes pa
lavras e expres'iões têm aa seguintes significações, não estando 
exceptu:>das pelo assumpto ou pelo contexto: 

A) A companhia, quer <lizor a- N ori h Bras_ilian Sugar 
F actorics, limiterl. 

B) Reino Unido, quer dizer Reino Unido da Grã-Bretanha. 
e Irlanda. 

c) Brazil, significa o Imperio do Bt·azil. 
n) Estatuto.,, significam e incluem os « actos de companhias 

de 1862, 1867, 1877 e 1880 » e que~lquer um e cada. um dos 
outros aclos postos em vigor de tempos em tempos sobre 
companhins anonymas (Joint Stod>) e que necessariamente 
atl'ectem a companhia. 

E) Estes presentes, significam c incluem o - 1.! emorandum 
de associação da companhia, e estes artigos de associação e 03 

rcguhmentos da companhia, em vigor de tempos em tempO,! ; 
c forma.rão os estatutos da companhia, referidos nos decreLos 
im pm·iae~ e nos con traL ,s. 

POI>&R IIUCUtiVO l883 18 
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F) Concessões, incluem todos os contratos, decretos; con
cessões ou actos de qualqurrr legislatura mencionados e refe
ridos no - !11 emorantlu.n d·J asso~iação, ou que possam ser 
adquiridos pela coml?anhia, ou conc<Jdidvs a favor da m~sma. 

G) Resolução espectal, signific<> uma res llução espectal da 
companhia, tomada de accôrJo com a secção 51 do« acto de com
panhias d l 1862 » e « resolução extraordinari t ,. significa uma 
resolução extraordinarh da companhia tomada de accôrdo com 
a secção 129 do « acto de companhias do 1862 )). 

H) Acções de capital e debentures Rignificam respectiva
ment'l as acçõns de capital o debentures (obrigações da com
panhia, de tempos em t·lmpos omittitlas). 

r) Membros (accionistas), significam os possuidores de acções 
da companhia, reg-istrados, ou os p~Jrtadores de cauteh (war
rants) de acções. re.-pectivamente. 

J) Cautela tio acção, significa t•aut,~las <'mittidas a respeito 
de acções ou fundos lia companhia em virtud l do « acto de 
companhias, 1867, e destes presentes.» 

K) Directores, significam os direct1res temporarios da com
panhia, ou, conforme seja o caso, os directorcs reunidos em 
uma junta. 

L) Junta, significa uma reunião dos directores devidamente 
convocada e constituída, ou conformo possa ser o caso, os 
directores reunidos em junta. 

M) Fis'aes (auditorPs), deposit:1rios e secretario, significam 
os respectivos funccionarios da companhia. 

N) Reuniüo ordinaria e reunião extraordinaria, significam 
respectivam'lnte uma reunião geral o:·dinaria e uma assembléa 
geral extraordinaria da companhia devidamente convocada o 
constituída, e qualquer adiamento da mesma. 

o) Assembléa geral, significa uma ass3mbléa ordinaria ou 
uma assembléa extraordinaria. 

P) Escriptorio e sello, significam respectivamente, o cs
criptorio regist~ado c o sello commum da companhia tem
porariamente. 

Q) Mez, significa o mez calendario. 
R) Por escripto, significa escripto ou impresso, ou em pal'te 

escripto e em parte impresso. . 
s) As palavras significando sómente o numero singular, 

incluem o numero plur,\l e, vice-versa. , 
T) Palavras significando sómenle o genero masculino, in

cluem o genero feminino. 
u) Palavras significando somente pessoas incluem corpo

rações. 

CAPITULO li 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 2.• Os artigos da tabella A do« acto de companhia<; dJ 
1862 » não se applicarão á companhia., excepto sómente ,quando 
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os mesmos estejam repetidos ou contidos nestes artigos, porém 
em logar dos mesmos, os seguintes serão os regulamentos da 
companhia, porém sujeitos a toda revogação legal, alterações 
e additivos. 

CAPITUL0 Ili 

DO ACCÔRDO 

Art. 3.• A companhia adopta, o ficará obrigada a fazer El 
executar um accõrdo, que se h·1. de fazer entr.) Reed Bowen & 
Comp. de um Ja,!o e a companhia do outro (do fJUal se v& uma. 
cópia no appendieo a<] Ui junto); o a~ ncçõcs ou rlebentures (si 
houverem) a serem emittidos aos contratantes sob esse accôrdo, 
lhes &erão emitidos da maneira disposta no mesmo, e essas 
acções serão consideradas e tratadas como acçõe.q paga~ por 
inteiro. 

CAPITULO IY 

DOS FINS 

Art. 4.• O fim ela companhia comprehendera toJos os 
negocias e fins mencionados ou inclui dos no- M emorandum 
de associação ; tambem a ger.:Jncia, uso, emprego, disposição 
da propriedade e do cJpital da comp11.nhia e todas as ma
terias incid'lntes ao> mesmos, respectivamr>nt·•, porém a 
companhiB: não ter.\. o direito •lo comprar suas propria.;; acções. 
A junt" porém po:hra, usando de sua discrição, aceitar a 
renuncia de quaesquer acçõ3s, por qualquer m3m1Jro como 
pagamoJnto ou compromiqso, no total ou em parte de qualquer 
divi.la ou re'>ponsabilida le deqse membro para com a com
panhia. Quaesquer acções assim ronuncialas podllrão sCJr 
venrlida'l ou outra V<'Z emittidas da maneira adiante dispo-;Lt a 
respeito de acçõ~s confisca las. As funcçõJrs da companhia 
poderão s3r encetadas logo depois da incorporação da com
panhia, conforme a junta julgar conveniente, não obstante 
to.Io o e:1pital não tllr sido subscripto. 

Art. 5. 0 O;; trabalhos serão dirigidos pela ou soh a adminis
tração dos tlirectores, e conforme os regulamentos, que a junta 
de tempos em tempos estabrlecer, sujeito sómente a inspeeção 
da reunião geral, como esta disposto pelos estatutos e por 
estes presentes. 

Art. (i. • A administração principal e a superintendencia 
geral dos negocios da companhia serão em Londres ou em 
1\liddlesex, ou em outra qualquer parte da. Inglaterra, con-
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forme a junta de tempos em tempos determine' o po.le~·ão 
havor as agencias <lentro ou fóra do Reino Unido, como a 
juntà de temflOS em tempos designar. 
' Art. 7. o Nenhuma pessoa, excepto a junta e as pessoas devi
< lamente autorizatla' por ella, o fuuccionantlo dentro .los limites 
da autoridade assim conferida. terá qualquer autot•idade para 
fazer, aeeitat• ou en:!ossar qualquer nota promissoria. letra de 
caml>io ou qualquer outro instrumento negociava!, em nome ou 
pela com1>anhia ; e nenhuma pessoa, excepto expressamente 
autorizada pela junta. e funccionantlo dentro tios limites da 
autorização assim c,mferUa, tCI"~ autorização de c l<.1brar 
qualrtuer contrato de maneira, que irnJlOnha pelo mesmo 
qualq11er responsaiJilidado à compan .. ia, ou de outra sorte em
penhe o cre lito da companhia. 

Art. 8." Oescriptorio registrado S"rú no local em Londres, 
Mi,lollesex ou <•m outr.1 qual<p1e1· !'arte <la Inglaterra, quo li 

junta de tempos "m tetupos t:tarcar. 
Art. !) . o Podet·ão tambem haver escriptorios filiaes no .Rio de 

Janeiro ou em qualquor outra parte <lo Braúl, que n junta 
de tempos em t<'mpo.; ·!eterminar, o haverá sempre no Brazil 
um agente reconileciJo da companhia a:.~ qual tem de ser tran
smitti<los todQs os avi~os officiaes. 

CAPITULO V 

DOS PRINCIPAES FUNCCIONARIOS 

Art. 10. Os primeiros di!·ectores serão eleitos pelos subscri
ptores do- 'ltf emorandttm <le associação, por 1rwmoranrlwn 
escripto e as.~ignado por elles, ou pela maioritt ·.!elles e ato esb 
eiei<;ã.o os subscriptorcs <lo JI emoranrlum <ie associação COlll

porão a junta de <lireclores, porém elle-: não set·iio obriga• los a 
tflr a habilitação em acçõe-:, deixarão o cargo em seguida ú 
nomeação de directorlls, como fica disposto neste :utigo. 

CAPITULO Vl 

DO CAPITAl. 

Art. 11. O capital da companhia, ó Jo ;t 450.000, dividitlo 
om 16.87'> acçõos prefor.mciaes do t 20 cala uma, e 5.625 acçõea 
ordinarias d<> t 20 ca,Ja uma, com a facullar!e de f:tzor-so na 
:•ltcra_çõf"s que r>Rtiin previstas n<> -Jf amoranrlum d·• a<:sociação, 
Isto _o, no caso de se crnittir menor num >ro de acçõoR prefa
renelaes do <JUO J.: 450.000 a junta po.lora augmcntar o capital 
das acções orúinaría:i com a Jillerença entro a importancia das 
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acções preforenciacs não emitti<las e a importancia autorizada 
da emissão o podod emittir a difforença de tempos em tempos, 
da maneira que achar eonveniento. E no caso do ser emittir!o 
um menor numero de acçõ •s ordinarias do que 5.625, a junta 
poderá a11gmontar o eapital <lo aeções preferenciaes com a diffe
rença da import:mcia das acçõos ordinarias não nmittidas e das 
autm·izada·.; a ~or emittidas, e pod~rá emittir a differença <le 
tempos em tempos, da maneira q U') julgar conveniente. 

Art. 12. As acçõGs do capital da companhia estarão por 
emquanto sob a guarda dos directores, que poderão rate~r ou 
<lo out1·a maneira dispor das mesmas, seja com b•mus, co!ll 
desconto, premio ou ao pm·, e geralmrmto nos termos, condt
çõe~, o nos tempos que ella jnl:{ar conveniente, ás devidas 
pessoa~. 

Art. 13. Os possuidora< elas ditas arçõe-; prr'ferenciaes terão 
o direito de rr·c1~ber dos lu<·ros liquido:-< dt companhia, com 
prioridade do qunlqucr outro pa;:amenl" do divi<lou,[o, um 
dividendo pt·el'er,•ncial e cumulativo de 7 "/o ao anno, sobre a 
quantia que nesso t<'mpo estiver paga sobre as acções que p(l)s'
suem; 0 no caso de não haver lucro~ liquidos, ou esses lucros 
liqnidos não serem sufficientes para o pag-amento dessfl divi
dondo preferoncial, então s~~rá esse diviel•Jndo pago, ou a defi
cienci:t snrá preenchida dos dinheiros, que de to:cpos em tPmpos 
forem pagos a companhia pdo Governo lmp ~rial do Brazil, ou 
por qualqner <los Gover!ws Província·~~; e esse3 tlinhqiros 
sorão considerados a sernm em primPiro hgar apropriados ao 
fim acima ; e dnpois desse pagamo;:Jto cumulativo e pt•efe
renrial, c sujoito ao quo adiante se m~nciona, quaesqucr lucros 
líquidos não e-s:cedentes llfl 7 °/0 pertencerã'> aos possuidores 
das acçõ,).~ ordinari:1s da companhia, e quaesqurJr outt·os lucros 
líquidos remane;;centes s~r·ão em rateio divi·liclos entre todos os 
:tccionistM da companhia, porém sujeitos :ís disp·:sições das 
concessões. E quaesquer dinheiros que sohrurom, pt·ov<mientes 
de pagamentos feitos de conformi<la,ln com as ditas garantias 
existentes, set·ão conserva< los o applica:los da maneü·a que em 
seguida será explicarla. 

No caso do dissolução da companhia, os possuidores d'l 
acçõ~s preferenciaes, não send J ellas préviamente rl'midas 
conforme a autorização ncst1~ ~entirlo aqui adiante contirla, 
terão o direit'l d'l roeebcr por inteiro do activo a quantia paga 
Rohre as suas acçõ ·s, com pt•ioriclade das r3damaçõcs dos pos
suidoros rias at·çõos nr linarias para lhes ser re~mbol~:t·la 
qualquer B')mma relativamente ús suas ditas acçõcs ordinarias; 
porém aeçÕ•3S P!'eGwc'nciaes não SfJrão emitli ias em tempo algum 
pela companhia por <JIIantia nominal, maio!' do que a somma 
pa~{avnl e garanti·la l_lPlo Governo Ger·"l do lk~1zil; como juros, 
que tenha de dar um dividendo do 7 o/o· 

Art. 14. Certifi,•adoo; de arç.ões e ele fundos, cautelas do 
acçõ~s. bonds e debcntttres e se:.t dividendo ou juro, cautelas 
e cottpons, po.lerão Bet' elas rtuantias, na mor,da corrente dn 
qualquer p'liz, que a junta julgar o equivalente das 'luantia-1 
em moeda corrente de Inglaterra. 
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Art. 15. A companhia poderá da tempos em tempos, f(Uer 
todas as acções atrí essa tempo autol'izadas estejam emitt1das 
ou não, por especial resolução, augmentar o capital emittindo 
novas acções; o total de.'lse augmento deve ser da quantia, e 
dividido em acções das respectivas quantias emittidas, quer no 
todo ou parcialmenb, com ou sem qualquer garantia ou direito 
de preferencia, ou em igualdade com quaesquer acções e:s:is
tentes a esse tempo, seja a respeito de dividen1o ou resgate 
do capital, ou de ambos; com ou sem outros quaesquer direitos 
especiaes, privila~ios, prioridade ou vantagens, ou sujeitos a 
quaesquer disposições ou condições o geralmente nos termos 
que a companhia tenh:~ de, em virtude doss t resolução es
pecial, ordenar; comtanto que nenhuma acção nova seja emit
tida com quaesquer direitos prefer~nciaes ou prioridade sob!'e 
as ditas acções ordinal'ias, tanto a respeito de dividen:!o, como 
de rr!sg-ate dr) capital, salvo ntrí onde a companhia possa estar 
em posiçito de conferir esses direitos preferencia0s, ou pl·iori
dade em virtude de umrt garantia addicional dada p'do Governo 
Imperial do Brazil, e neste caso sómente na. extensão co
berta por essa garantia si não fôr com o consentimento de tres 
quartas partes, em valor, dos possuidores dessas acções ordi
narias. 

Art. 16. Qualquer capital levantado p:)r novas acçõ<Js, 
salvo ató onde na er•mção do mesmo a companhia pos~a de
terminar de outra maneira, será considerado como parta do 
capital primitivo, e ficará sujeito ás mesmas dispo~iÇÕQS a todos 
os respeitos, eeja com reterencia ao pagamento das chamadas 
ou prestações, transfer'ncia e transmissão, conthcação por 
falta de pagamento de chamadas, hypotheca, desistencia ou 
de outra. maneira, como si elle tives ;e sido parte do capitr.l 
primitivo. 

Art. 17. Duránte o tempo em quo o pagamento (pelos ditos 
Governos, Provincial e Geral, ou qualquer um delles) do juro 
garantido por elle.s respectivamente, sobre o capital etfecti
vamente levantarlo para o fim de ~onstruir a dita fahri~a e 
obras, fór demorHdo, porém, sómente omquanto assim demo
rado, podarão os dh·rctores de tempos em tGmpos, conforme 
fôr prociso, pagar dos dinheiros do capital da companhia os 
juros sobre todas as acções prefereneiaas emittidas, e que têm 
direito ao benefido da garantia. ou de garanths. E os 
dinhoiros retidos pelos Governos Geral e Provincial respecti
vamente, na extensão dos acliantamcmtos f3itos pela companhia 
por juros de conformid:1de com esta disposição, serão resti
tuídos á conta do capital, quando e logo que os mesmos forem 
recebidos dos ditos Governos, Geral e Provincial, respectiva
mente. 

CAPITULO VII 

DO RESGATE DE ACÇÕES PREFERENCIAES 

Art. i8. Todo o possuidor de qualquer acção preferencial, 
esteja essa acção lançada no registro em seu nome ou repre-
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s~ntada por uma cautela de acção, possuirá a mesma, sujeita 
a resgate ao par, por um fundo de amortização, que tem de 
ser formado, pela applicaçiio ao mesmo, do tempos em tempos, 
do tanto dos dinheiros re~obidos pr•la companhia do dito Go
verno Imperial, conforme seja e::~:igido por quaesquor con
cessões ou decretos do dito Governo Imperial. 

Art. 19. As acçõcs que têm de ser remidas, serão determi
nadas por meio de sorteios periodicos, que serão feitos na 
presença de um tabellião, e esses sorteios terão logat• toJ~~o a 
vez que a !JUantia a cre,Jilo do dito fundo do amortização 
alcançar á somrna de .t 10.000, e sJ fi!rão tambem f!orteio3 
em quaesquer outros tempos que a junta julgar conve
niente. 

Art. 20. O dia e logar do sorteio serão de tempos em 
tempos fixados pela junta , avisando-se di,to por alguma 
folha diaria de Londres, eom, pelo lltOllOS uma semana de 
anticipação, aos possuidores, afim de habilitai-os a compare
cer,·m, si o de~ejarem. 

Art. 21. lmmediatamente depois de qu·llquer sorteio se 
dará aviso por annuncio em uma folha di~ria de Londres, das 
acçõo' proferenciaes assim sort·3adas para resgate, o mencio
uando o dia em que o res~·at~ das acçõe~ assim sorteadas. terá 
logar, Hrndo esse dia nunca mais de tre~ semana< depois do dia 
elo sorteio, e o rr!sultado de c:tda um sorteio será registrado 
em um livro para rs<e fim a l'at·go Jo< tlircctores, <pte será 
livre ú inspecção do <Jualrpter possuidor de ac.;ilo preferencial, 
e si <Jualquer desses accioni~tas preferenciacs como acima dito 
o rerluerer, o tabellião presente nesse ~orteio passará uma 
certidão do resultado do mesmo. 

Art. 22. Como da data assim fixada para o resgate, as 
acções assim sorteadas cessarão do ter direito a qualquer divi
dendo, as acções assim sorteadas quando resgatada~ fic~rão 
absolutament~ extinctas e incapazes de serem outra vez 
crnittidas. 

Art. 23. Nenhum accionista preferennial terá o direito como 
tal de votar sobro qual:juer !'esolução pro, ou <'m relação ao 
resgate das acções profer._•nciaes, conforme e~ta disposto nas 
precedentes clausulas. 

Art. 24. Depois de todas as acçõe.'l preferenciaes terem 
sido resgatada-; ou sorteadas para resgate corno fica dito, qu 'os
quer dinheiros que ficarem a credito do dito fundo do amol·ti
zação, além dos que forem necrEsarios para resgatar quaesquer 
acções preferenciaes, cujos possuidores uãn tenham reclamado 
as importancias de suas acções quando sorteadas, e quaesquer 
dinheiros de tempos em tempos recebidos ao dop:Jis pr)la com
panhia, dos ditos Governos, Geral e Provincial, respectivamente, 
de conformidade com as ditas garantias e:s:istentes, p~'rtencerão 
á companhia, e }'Oderão ser tidos como lucros derivados da 
empreza d:t companhia. 

Art. 25. A junta poderá desde já, ou de tem!•os em tempos, 
sob sua discrição, tomar emprestado aos directores, membros 
ou do publico em geral; qualquer somma ou sommas de di-
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nhoiros para as nocessid •dos da c0mpanhia, porúm, de mandra 
que (salvo com sancçã0 da companhi' em I'•'nniiio geral) não 
sejam tomadas mais de 1: 20.000 de uma só vez. 

Art. 26. A junta pod,r:i levantar e garantü· o reembolso 
des~'es dinheit·os da maneira e sob os termos e con<liçüe.~ 
a todos os respeito.·:, conforme eiia julgar conveniente, e 
particularmente pela emissão de de!wntw·es, ou pela creação 
de debenlures Stock, ou dando on emittindo •tualquer outro titulo 
da companhia, ou por hypotheca, e esses dinheiros poJerão ser 
consideradr;s o primeiro en•~argo sohre a r>mpreza, propriedade, 
e receitas da companhia a escm tempo, incluindo qualquer 
concr~ssão ou garantia pelo Governo Geral e •turdrpwr Governo 
Provincial, que ainda não tenham sido nprop1•iados de outra 
manei1·a, ou qualquer parte dos mesmos. 

Esses debenturcs poderão ter a formula de b·cnls, hy!'o
thecas, letras de c rmbio on not<'s promiss >rias e podet·ão ser 
redigidos de tal maneit•a, <JllO os dinheiros pelos mesmos ga
rantidos possam ser tmnsfori,,nis liv•·es <lo '''Juidade entre 
a companhia e a pessoa a quem as me;mas tenham sido emit
tidas; e esses debenture, debenture Stuck, hypotheca o outros 
títulos, poderão ter a garantia a :rlicional ou segurança, e V''n
cerão os juros :h ttxa.s, serão resgataveis da m:m.,ira, e 
emittidos, re"gatad.,s 011 divnrsa•uen•e, com desconto, premio 
ou do outra maneira, nos teruws e condições e rlo modo que a 
junta dntermine1r. 

Art. 27. Aq chamadas por pagar poderão ser inr·luidns em 
qualquer titulo dado ou autorizado p l:t junta ou pela com
panhia, e nesto caso a junt 1 po lerá delegar aos possuidot·os 
desse titulo, ou a 'luaesquer pe-soas como seus procnradoJ·es, 
o seu direito para obrigat• os membros a s:ttisfazer as cha
madas; e du1·ante a existoncia do titulo, todas a; chamadas 
feitas pda junta serão exigíveis por esses possuidores ou 
procurD.dores, por con~eguintfl em nome da companhia, e 
quaesquGr debentures, hypothecas o•I bonds poderão ser feitos 
pagavois ao'portador, e pode1·iio tet· coupons annexos repre~en
tando os juros pa~aveis em respeito aos mesmos. 

Art. 28. A junta ]'oderá de tempo em tempo, si o julg·ar 
conveni.,nte, pagar e renovar, nos tnrmos que ell:t julgar 
proprio, on ratear quaesr1urH' das acções preferenciaes, ordi
narias ou outra; acções da companhia, a esse tempo, em 
satisfação de quansquer hypothecas, de!J •ntures on bomls auto
rizados a crear-se. 

A1•t. 29. A companhü1 pu lel':i dfl tempos em tempos ém 
l'osolução especial, modific:tr as condiçõ<1s contidas no M emo
t•andum de associação, tantJ qu,mto reduza. o seu capital na 
extensão e da maneira que a companhia detet·minar, ou do 
manflira que pela sub~ivisão ou consolid:tção de suas ~t:çües fie 
tempo:~ em tf'm,os exi~t<mt•Js, ou 'JUal<juer della' para dividir 
o seu capital (JU parto delle Qill ar·ções •le m-·nor ou maior 
quantia, como po-<sa ser o ca~o, do qae está fixa lo no Jf e
moranrlu,n •le a-<sociação, r'O!Il tanto que nc1 subdivisão das 
acçõ,-;s a proporção r:ntre a quantia <JUe está paga e a quantia 
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quo nã'' está paga (si houver) sobre qualquer acção <lo 
quantia reduzida, seja a mesma como ella foi no c~so das 
acções exü:tentes, de que a acção de quantia reduzida fór 
derivada. 

CAPITULO Vlli 

DAS ACÇÕES 

Art. 30. A companhia niio ser:í o!,ri~·ada por, nem reconhn
cei"á tjual<jtlet' interesse e•juitativo, contin'l'ento, futuro 011 

parcial em qual•1uer acção, ou qualquer outro dir•·ito a respeito 
do uma acçi'i·J, excepto um direito a 1Jsolut'J á mesma n~t pessoa, 
de tempos em tempos registrada, c~omo o possuidor d t mesma, 
o excepto tambern a respeito de pai, tutor, commisEão, marido, 
testamenteiro ou administrador ou cui"ador de f1l!encia, sous 
dit"eitos, pdos presentes a ser m<Jmbro de, ou á transfe
rencia de uma acção. 

Art. :H. A comp mhia tert\ um primeiro o perm:wente 
penhor o acç{io v.llida em .Juizo e O<JUÍda<-h sobr<l todas :Hl acções 
c fundos regi:;trados om nome de cada um m•'m::ro, e sobre 
todos. os dividendos, concementes a essas acções e 0sses fundos, 
por todos os dinheiro> devidos á companhia por ello só, ou 
conjuntamente com qual<1uer outra pesso;~, geja v•;ncido ou 
nã~'; e quando acçõ •s ou fundos ~ão possuidos por 1r.ais pessoa~ 
do que urna, a companhia t:·rá o mesmo penhor o acção sobro 
as mesmas respectivamente em r.chção a todos os dinheiros 
dr·ste modo a ella clevido~ por todos ou qualquer dos possuidores 
das mesmas. 

Art. 32. Esse prmhor poderá se fazer e[fectivo pela vend;\ 
de toda~ ou quaesr1uer daR ditas acçõcs ou fundos, comlanb 
que nenhuma da-< v.)ndas seja fcil a, excepto rneriiant' urna 
resolução da junta, e ornr1uant•) não se tivm· dado aviso por 
escripto ao mernbl'O •levedor. 011 a seu~ procuradot·e-< ou arlllli
nistradores, exigindo delle ou delh~ pag:tr o que estiverem 
então a d·wer á c Hhpauhia ; c d:m•!o-se faltas 1 or 28 dia~ 
depois a c"nt-Jr daquello aviso, ao pagamento das <J'Iil nths pelo 
mesmo e~igidas pa1•a S•'rem j•agas; ou a junta po·ier:i. si achar 
co;,v<'ni••nto, om logar de vnnd•'r as acções, ··onfi,cal-as sob 
a~ disposições a liaute uwncionadas. Vm ,..ertific.•.,lo por ,.s
cripto do proprio punho do nm dos clirectores P rubrirado pelo 
secretario, de que a f:truldade •lo VC'nda, ultimamento men
cion·lda, deriva-se e ó exL·quiv"I pll!a companhia confot•me os 
presentes, sor:'t prov:t conrludente dos factos entiio m"n
cionados, e esse certificado juntamente com a entrada ch 
nome do comprador no registro, como o possuidor dess:1s 
acções ou desses fundos, confedr:i ao comprad9r um titulo 
válido contra todas as pessoas que sejam, e il\e11.tará o com-
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prador de toda a responsabilidade de examinar a applicação do 
dinheiro da compra. 

Art. 33. No caso do>Ra venda, a junta terá o poder do, por 
escriptura como sello, tn\llsforir ao eomprador as ae<;.líes ou os 
fu:Jdos desta fórnw. vendidos, o :qoplicar o produclo li tnido 
do~sa venda, dopois do pag-amento do qnaesquor despi'Z<lS da 
mesma e para satisfaçiio do>S:l. divida, c o restant0, si 
houver, s·n·:i pago ao Illcmbro primitivo, a seus testamenteiros, 
administradores e procura<lorcs. 

CAPITULO IX 

DA TR.INSFEilE::\fl'l.\ m; c;,,:s 

Art. 34. Sujeito no cxorcicio pela companhia dos poderes 
de omittir cautelas de acção ao portador, e a quaesljller 
re~·ulamcll!os da companhia a esse respeito, a·< ucçõns e os 
fundos serão tra11sferiveis SÓlllellte por meio do illstruiiiC'ltO 
por escript•>, !•assado pelo tr;wsforidor ao lr,.nsfcritlo o devi
damente la11çado n·.> registr > de transforenciag. 

Art. 35. Nenhuma pessoa podcr:i sem o co•1sentim~nto d 1 

junta, o qual ell' [Oderú d1r ou dei:~:ar de dt~r sob sua dis
criçiio, t llllar-se ou s,.;. regi,tmdo como meml,ro a respeito 
d·• qunl<[UCr acção, Pujo valor n:1o terdu1 si·lo tolalmenle 
pago. 

Art. 3G. O rl'gistro do tra:1sferencia O<tará. a cargo do 
serretario sob a inspocç:1o da ju::ta, e podeni ser encerrado 
do tempoR em tempos o na época ou épocas (11ão excedendo ao 
todo dr, ;lO dias ent ea la an:ro), ctmform•) ajunta achar co:,vc
Hir•nte. 

Art. ;n. Nenhum menor sorti r.·gistrado como possuirlor do 
urna acção ou do fundos, " nf\nhnm:t nwlh·1r é<~s.tda ser:i re
gisti·ada como ntu!l tal possnidoJ•a, 1 enão d•) confonHicia:le com 
o « Aclo f'O',ro propri,.da les d:~s mul!t,,rcs c:.sadas, d·, 1870 '' 
(]o[ ariedc w0men's JH"Oflm·ty act, 1810) on t[ualrpwr modifi
cação reg:dam••ntal·i:t r:xistento; ··· nenhuma J>essoa sera rneo
nhecida pnla conq•anhia corno ten !o di oito a acções ou fundo~, 
regisll·ados em nome de um memut·o fallirlo ( não S<JH:lo uru 
dos rliversos po;<Uit!Ol'"S em !"OlllllllliB), OXCO[ to OS tos[alllCJ}
teiros ou admini,tradore' de;<se m·'mbro. 

Art. :lll. O pni, tutor, , ommiss:io, lllarido, t<•stnmenteiro ou 
a<irninistr·at!ur rcsp"divarnent•, do um Jnonor·, idiota, bn•·o, 
mulher· ou ele pesso[l. fa!lecid:t, que não possua um·t acção ou 
fundos registra!· >s, não ser:i como tal considerado membl'O, 
porém, ::pres<'ntnndo :i jnnb o B''ll titnl0, p·•derú ~er regis
ti'<tdn como poss·1idor ,ja acção ou do' fundos, ou 'o.ler:"t trans
f ·rir a acção ou os fnnr!os :t 'l'ml•jur•J" pcss <a appro1·ada peln. 
j11nta. O curador d' Ullla fallcn,,:a do Ulll membro r•,gistrado 
não será corno tal consirlerado membro, porém apt·esentanrlo à 
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junta o seu titulo poderá da mesma man0ira transferir a 
ucção. 

Art. 30. Nenhuma transferencia de qualquer acção ou de 
fundos sara feita sem pagar-se 2 schillings e () pennys de 
emolumentos, ou qualrp!et· menor somma sobre cada acção, 
conforme a junta determinar. 

Art .. 40. Nenhuma pessoa ><erá registra<la como o tran
srerido dr) uma acção ou de fundos, 8'111 que o iustrumento d•) 
transferonch, devichmen to r·xecutado, teuha sido Olltr<'gue ao 
secretario para ser conservado nos archivos da companhia 
(porém para ser pro luzido a qu:drJUer r'''Juisiç(t'' razoavel) o 
os omolumontos d() tra11sferoucia tenh:uu sido pagos, con
forute se acha disposto, ou do accórdo com o ultimo artigo, 
porém em '{!Wlquer caso em que, a jnizo da junta, não se 
deva insistir sobre este artigo, poderá elle ser dispol!sado. 

C:\PITULO X 

DOS CERTIFICADOS DE ACÇÕES 

Art. 41. Os certifi~ad.ls 
seliados n assignmlos pelo 
Lricados pelo secretari(). 

de acçõe~ ou do fundos sorão 
monos por um diroctor e ru-

Art. 42. Cnda membro terá direito a um certific:-trio para 
tori:-ts as suas acções 011 fnndos, ou a diversos certificados, cada 
um l'or nma parte do suas ac<;.Õr'S ou fundos. Caritt ma c··r
tifieado espocificanrio a qua11 tia. <los fn11d11s ou o numr~ro <h 
acções e :-ts quantias p:1g-as sobre as mesmas. 

Art. 43. Si fJU 1lqucr certificado H e inutilizar ou so per,ler, 
poderá ser renovado :i vi~ta do pr,Jva <]U'l satisfaça n. junta, 
apresentaria a ella, de ter-se inntili;mdo on P"rriirlo a m0snm ; 
e na falta deRsa prova, mndiante a indou111ização como a 
junta achar ::deqnado <Jue seja dada, essa rrovn. o inclemni
zação serão lançarias na~ respect.iv:Js actns. 

Art. 44. Todo o memhro primitivo em r:~t~~io ter:i dir<'ito 
a seu.> certificados de arçõos gratis ; porém em qmll<jU~r 
outrr> caso em ']li" a junta julg-ar co,,yeniollt", pag-ará um 
schilliHg :i <'ompanhirt pilr cada certifiraclo. 01'1 certificado~ de 
acções ou de fundo.", reg-istnvlos nos lJonws de duas ou mais 
pessoas, serão entregues :i pessoa primeiramente mencionada 
no registro. 

CAPITULO XI 

DAS CAUTELAS DE ACÇÕES 

Art. 45. Cautelas de acções poderão, soh c confoJ·me os 
termos, condições o disposiçüos quo ~ companhia porlnrá d'aqui 
em dianto por especial resolução baixar, o Je conformidade 
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com os estatutos, sei' emittidns pela cOIHp:•nhia a respeito de 
quaesttuor acçÕt!B ou f11ndo,; pagos po1• inteiro, e as m'·smas 
mencionarão que o portarlor da cautela tem direito as acções 
ou aos fundos mencionados nas mes11us. 

CAPITULO XII 

ATt. 4!i. A irnporbncia pa':l'avel sobre as accões do <'npital 
!lerá realizada aos ban<JUoiros da companhia, ou em qualquer 
outro logar, como a junb tlet :rmina:·, com o deposit•> e em 
prestações e da rn~meira '' ao tempo, como sej 1 determinado de 
tempos em tempos pela junta, que podera, ach:llldo conve
niente, lazer uma chaiiLtda ou ch:u:.adas antes da emissão 
das mesmas. 

Art. 47. A junta pode1·;\ de tempos em tempos, si julgar 
conveniente ( comt:tnto 11 ue a op~'<1o sej 1 offe1·ecida primeit·a
mente a todos os ruembnN sem pro!'eroncia), rnceber de t[Ual
quor dos membros dispostos a ossos a,[iantam•>~llos, no todo 
ou em parto, os dinheit·os devidos ,obre as suns ro8pectivas 
acções, além das •1uanlias e:1edivamonlo .. humadas, e a impor
taucia então paga em adiantamento de ch:~madas vencerá 
juroB ú razão que fôr tieterminado pela junta, não nxcedendo 
de 5°/o ao anno. Ficando semp1·e entendido qur,, si nfio houYer 
contr.t to expresso em contrario, será leg:tl para a junta de 
tempos nm temy:os reembols·tr a qnalque~· m"mbro todo ou parte 
elos dinh iros por elles pagos, •·m e'cesso da quantia clas 
chamadas feitas a esse tempo sobro :rs ac,õos; e depois 
desse reembolso set•:, obriga lo a pa·~·ar, e essa.; acçõos f'erão 
sujeitas ao p~tgamento das futuras chamadas, como si esso 
a<lianlamento nunca tivess'' nido feito. 

Art. 48. A junta poderá da mesma maneira e S·'tn pl·e
jnizo de qunl,{uer outra fac11lcla<le confori·la ú me•ma pelos 
estatuto>~ ou pelos preH··ntes, fazor clual:1uer unm ou ambas 
as seguinte< cousas: 

1.° Faze;· :trranjos so11J'e a emis8:to •le acções por umn. ,Jiffe
rença, :)ntre os possuidores de taes a .. ções na i:nportancia •las 
chaPtadas a ser paga,, e no tempo do paganwnto das cha
matlas. 

2. 0 Pagar ,[ivi<l"n los na proporção das qnanti:ts pn
didas e pagas so',re qn:ll<pter aeção, nos casos em que uma 
maior quantia é pe :ida e p·•ga sobre algumas acções do qne 
sobre' outras. 

Art. 4\J. ToclaR as ~·hamadas a respeito de acçõês jnl
gam-s·: to1·em sido feit,ts ao tempo em tj uo as reHoluçõos auto
rizando as mesmas baixaJ':trn dn. junta. 

AI't. 50. Os possuidores a;<sociados em nma :1cçito seriio 
'eparada on coqjuntamente responsavl:is pelo pagamento d~ 
toda~ a; chamadas a respeito da mestlla. 
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Art. 51. A junta poderá por urna su!Jsequente resolução 
determinar um novo praz<> e Jogar para pagamento de uma 
chamada ou prestação a respeito das posso:ts que não tr3-
nham pago as mesmas. 

Art. 52. Quando qualttuer chamada a respeit1 de acções 
fór feita de outro modo qu<l nilo ratuio, se dará a cada membro 
sujeito ao pagamento da mesma, n<:ssa época ou em qualquer 
otltt•a depois dü feita a chamada, aviso de 21 dias do t(•mp • 
e Ioga r primeiramente ou por qualquer subs ·qucntn reHo
lução designados, para o pagamento da me'Hna; comtanto que 
no C:tso d · mais pessoas do que Ui!W, serem conjuntamente 
inte1·ess.1 !as, o aviso dado ;t pessoa, cujo JJOme estiver primeiro 
no t•egiostro dos membro~, seja cousi<lerad, c"n111 ;,viso a to: los os 
possui<lores a 'Sociados. 

Art. 5~L No cac:o <!e falta de pagamento por sete .tias depois 
do dia marc:tdo ;1or ess<J aviso ou de outra maneira, para o 
pagamr>nto de y_ual't'<et· chamt.d:t ou prestação, se dará um 
S<Jgundo aviso, irnmedi:t tamenttJ ou em akum tempo subse
tpwnie, ao omisso, pediu lo o pr;nnpto pag-amento, e no ''aso 
de falt:t de pa:~·am,.nto da m•,sma po1· sete dias dopeis de.ise 
segunilo aviso, a compan 11ia jto,ler:, (~em pt•ejuizo :!os direitos 
da compan:cia de confiscar aa acções) demandar o membro omi~:;so 
peh qu:mtia não pagt, •1ue veneerú, si não fur decidido o 
contrario pela junta, juros :i razão de 10 ''/o ao anuo, <lesde o 
dia determinaclo pelo primeiro aviso ou do sot·teio para paga
mento das mnsmas. A junta po.lel'á tamuem, quando qual,luer 
charna,la ou prestação não tenha sido paga ao tempo marcado 
pelo aviso primitivo pal':t pagamento das mesmas, depois de 
aviso de 14 dias ao membro em falta, ront •r juros sobro essa 
chamada ou prestação ú razão nunca superio• a 10 °/0 ao anno, 
dos h o tempo primitivanwnte determinado para o pagamento, 
atú á realização desso pagamento, o a impot·tancia dessa c~<a
ma la ou prvstação com o jut•o, oomo fica dito acima, fierão 
dinheiros devidos á companhia por força <l~"stes pre'lentes. 

Art. 54. Nenhum memüro volar't OiJ es:ercor.'t ClloltO membro 
qnalr1uor privilegio. a respr•ito de qualqut!r acção possuida por 
elle só ou conjuntamente, omquanlo qual<JUOr clmmada ou 
prestação, de,•ida por elle, seja sobre uma acç:1o ou sobro tltn 

dcbenture, esteja por pagar. 

CAPITULO Xlll 

DA CO:>VERSÃO DE ACÇÕES F:~I FUNDOS 

Art. 55. A junta porlerá com a saJH·ção da companltia, pré
viamente <ia<ia em as.:ombló,,. geral, converter 01!1 f11n tos 
(stock) quaesqu~;r u·çõos ~ogistt•a,i:Js o pa,•'a', por inteiro. 

Art. 5G. Qtiando <Juaeqquer acçõos tenh:11n sido eonvertid<\S 
em fundos, os divet·sos po~Huidorc'B desses fnn<ios poderão d'ahi 
etn diante transferir iieus respectivos interesses nos mesmos, 
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ou qualquer parte desses interesses, não sendo menor do valor 
nominal de ;f 10, d:t mesma maneira o sujeitos ao'! mesmos 
regulamentos, sob os quaes quaesquer ucções do capital da. 
companhia pod1•rão Rm' transfm·idas, on hío approximadas a 
cllr$, conforme as circumstancias permittirem. 

Art. 57. Os diversos possuidores de fundos terão o direito 
de pat·ticipar dos dividendos e lucros da companhia, conformo 
a importancia d; seus respectivos interesses nossos fundos, e 
esses int2rosses <'m proporção ao valor, conferirão a seus 
pDssuidore'l, respectivamente, os mesmo' privilegios e vaRta
gens para o fim de votarem em reuniõo'l d:t companhia, e para 
outros fin;, como ~eria conferido pelas acções de igual impor
taneia do c.1pit:tl da companhia, porém d·) maneira qu" nenhum 
des;os pririlegios ou vantae!·cns, com exccpt;ão da partioipaçiio 
nos di\'itlendns ou lnl'ros d:t companhia, ser:i con,·crido por 
tpmlquer d·,ssas parte> ali<plOla.-; de fundos consolidados, como 
não confeririam, si estivesselll "Hl :tcçõ ~fl, es;os privilegies o 
essas vantagens. 

CAPITULO XIV 

D.~ CONFISCAÇÃO 

Art. 58. Si qualquer chamada ou prestação fica!' por pagar 
durante sote di:1s dot·ois do segundo aviso, anteriorment0 men
cionado, a junta pod!Jrá, depois de um terr·eiro aviso de sete 
dias ao rnemb;·o, <!oclarat• eos~t acção confiscada em beneficio 
tb cmupanhia. 

Art. 59. Quantlo r1ual<juer pe.ssoa, com direito a reclamar 
uma acc;ão, e não so ton·lo lmbilittdo de conl(Jrmirb:lo eom os 
presentes, p:tr.t "er registr:~do c JlllO o po-.suidor da mesma, 
deixar d~. por 12 nPz~s d0po:s d) para isso sGr o:s:igido por 
aviso da junta. como habilitar-se, a junta pod·"Jrá desde logo, 
depois de 0xpirar aquelle prazo, declarar cada urna dessas 
aeções confiscadas em IJeneficio dct companhi:•. 

Art. 60. Em qualqn"r tempo qu0 os dinheiros, a re-:peito 
dos tj naes a comp >nhirt i em j ns, ou ae<;ão soht•e quaesquc·r acçõ •s 
registradas em virtude do 'lualqu0r artigo ar1ui mon<"ionado, 
mb forem pagos dentro de 28 dias depois de ter-s·· da lo aviso 
por escripto ao membro devedor, ou a setu testament .. iros ou 
admiuistrtdores, exigindo rldk, ou rlellos, a importancia, que 
dle a esse tempo soja devedor :'t comp tnhia, a junta poder:\, em 
tfual<Juer tem1·0 depois, cmquanlo esses dinheiros ou qu>lqucr 
partf) delles ficarem por pag:u, confiscar as ditfls acções, e 
creditat•ão em seguida o valor, que es,as acçõcs confisca:ias ti
verem a ess' tempo no mercado, contra r·sses ditos dinheiros, 
e pag-arão ao f•rimitiyo m"mbro <pwlquer cxc•'sso do dito valor 
al•)m tio~ ditos dinhnirrm. i I valor do tucrcado em caso do t!ille
rença 8orá <lecirlido por arbitragem. 

Art. 61. A confiscação de uma acção envolverá, ao tempo 
da confiscação, a extincção do todos os interess0s, rtéclamações 
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e demandas contra a companhia, a respeito da acção e de 
todos os direitos inherentes a acçõ •s, excepto sómente daquelll\s 
direitos, qu" por nHtes presentes são expressamente resalvadoB. 

Art. 62. A confiscação de uma ac•:ão s~rá snjuita, e sem 
prejuizo, a tot! LS as reclLJn:tções e e:xigenci.as d:L companhia 
par·a chamadas em atrazo soure a mosma, ~1 houvorem, o po:· 
juros sujeita, e sem prqjnizo, a todas as r•·clamações n exigen
cias da comn:mhia contt''\ o possuidor da acção ou desses di
reito,, com~ fica dito, quando ella for confi,cada, e ao direito 
da companhia d•J demandar a respeito da mesma; a compa
nhia, J·Orém, nio cham:u·:i a juizo ~enão quando ella primei
ramnnte verificar, e da maneira que a junta jul.:;·ar r·azoavel, 
o valo:· da acção no ruer,·ado, por venda ou aruitragem, como 
anteriorment·• ficou estipulado, n tpiO o dito valor fiO mercad l 
é menos do •tne :•. import:>nci:l. de Hna reclam:u;ão, e ent,1o ch:t· 
marà :1 juizo st'Huento pelo saldo p•Jr s:üisf:1zer. 

Arl. 03. A confiscaç;1o do qu:LLJLlCr ac<;.iio poderá, em qual
quer tempo dentt·o de 1~ mezes d ·pois da confisca<;ão da mesma 
sor declm·ado, si a dibt acç:1o niio for no entrelauto novamente 
emiltida a qual<JUer outra pessoa, fiet• remi !a pela junta :;ou 
sua discrição, lllOtliante rJ· pagamento pelo devedor, de todas 
as ROmmas d3 que ,j dev•·dor :'t eomp:mhia, e t"das as <lespezas 
causadas pela falta d:J mesmo ]mgamonto, e da multa que a 
junh julgar razoavd, por•;m a remiss1o não set·.l redamada 
como uma materia d,, direito. 

Art. 6 L A confisc:1.çiio de um:t ac(io, cxeepto por falla de 
pagau:ento de charuada ou prestação soiJr,• a mes•wt, o a eonfi'i
cação de fundos, não prejudicarüo o direito a q11aesqn··r divi
<lend 'sou tjuahtuer dividen lo por conta j't dr>darados soure os 
moamos, por•Ím no caso .h iitlta de p •gamento c! 1 uma cha
lll:tfb, ou pro<tação, a eonfls:·aç:io in•·luir;'t to los OH <lividendos 
por conta niio pagos e o~ jt1ros vencidos e por voncer sour·e essa 
acção. 

Art. 65. As vendas e outras disposições de acções 0 fundo> 
confiscados, po<lcrJo snr feita~ pela junta na-; épocts e sob as 
con·lições <[lle olla julgar· conveni"nte. 

AL't. Gü. Um cTtificado por eseripto, sellado c ::ssignado por 
um director e rubr·icado pelo secretario, d:3 que um:1. ac<,• i o ou 
um». soa1ma de fundo.-; fôra cotlfi,ca:la de conformidadB com 
estns presentes, e nH•ncionr;ndo a •'•poea om '!ue fura confiscada, 
S"rú prova coa!' lu -:i v a dos factos as.~itu certifieados, :t favor de 
qualfjUer p()~Soa postoriormente red:uwmto do ser possuidor da 
arçiio ou fundos, e se fará na acta do expodient'3 <la junta mon
Ç<tO da ••missão de todos esses certificado-:. 

Art. 67. As acr;ões o o~ funr!os confiscados em beneficio 
da companhia poderão, ú discrição da junta, ser vendidos ou 
dispo~tos pela mesma, ou totalmente extincto-; ; conforrnf• ell:t 
nclur mais v:1nt:ljoso :'t companhia, e "ll1'[1lanto nã<J fore111 
vendidos ou disposlos, sor:to reg·istraflos e1u no1r11' da. CIJinpnnhia, 
ou do alg-uma pessoa ou pesso:ts nomeadas por olla, em con
fianç:!, e com os divitleudos, bonus e juros formarão parte do 
activo da companhia. 
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CAPITULO XV 

DOS MEMBROS REGISTRADOS E DOS REGISTROS 

Art. 68. O registro dos membros sorá feito pelo secretario 
soiJ a inspecção úa junta. 

Art. 6'.). To.!o o m•Jmbro registr .. do dará ao secretario de 
tempos em tompos o logar do en.lereço ua lngl.terra, 'lue será 
regi~ traJo cotno o logat• Je :<ua resid·•11cia; o logar, assim rogiB
trado do tempos om L·rnpo.>, será considera lo p.tra os fins dos 
o.~tatutos ·~ de,;te'i prrJ·;entes, o logur dn sua resiJencia. Si 
qualquor membro doix 1r dn dar o.~se logar Je endereço na 
lnglaterr:t, não terá o direito de rcceb•.1r aviso úo qualquer das 
assemiJlóas giJraes ou outros trab.tlhos da companhia, e nenhu
m~; a a~'embleas o·1 outro> trabalhos serão invalida•los em 
razão de yu.tllju 'r mfl!o.bro não ter recebido e~se aviso, como 
fica dito. 

Art. 70. O secretario permittira entre as 10 horas e meio
dirt, ou em outro qualquer tempo que fôr deRignado pela 
junta, a iuspecção do registro dos mentbrus ou de outro 
registro, como dispoem os estatutos, porem, de maneira que, 
'lualquer momhro ou nutra prssoa antn,; dn inspeccionar qnal
q•wr t•egistro, assigne o seu nome em um liVI'o <Jne haverá 
para esse fim, e o sncrelario permitlirá, antes de qualquer as
sembléa ordinaria, nas occasiõos <l sob as r'·stricções, que a 
junta tuarcar a <JUalquer membro que i;;so solicito, urna inspec
ção de qual4uer dos livros de contas da companhia, que a jur:.ta 
ord~nar; porrim, não permittü·à Rem expressa autorização da 
junta, 4ualquer outra inspccção dos archivos, livros e papois. 

CAPITULO XVI 

DOS DIRECTORES 

Art. 7i. O numero de directores não serú (sujeito á altera
ção pela assembl.'·a geral) menos de f;J, nem mais Je nove. 

Art. 72. O rer1&isito em acções para Jireetor (sujeito á alte
ração pela as~nmi>léa geral) será estar elle :·egistrado corno 
pus>midor de nunca menos d•J iO acçües da companhia, de 5:: 2() 
cada uma, ou de nunca menos de ~ ~00 de fundos. 

Art. 73. Os direetores ~erão sómento responsaveis pelos 
actos que elles proprios tenham ex;~cutadc~, ou em quo tenham 
tomado parte. 

Art. 71. Todo o di rodo:·, excepto a rospei to dos membros pri
milivos, e os mernb:·os l'lJeomnwnda·los pchjunla para a eleição, 
ou nomeados pela junta p::r.t preencher uma vaga casual, dove 
ter si..lo o po -:suidor doJ 'eu numero qualitieativo de acçõos, ou 
úa somma do fundos, polo menos por seis lllezcs. 
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Art. 75. Na reunião oruinaria de 1885 e n~s reuniões ordina
rias de C[td~t anuo subsequente, um terço dos direclores, ou 
aquelles em seguida monos YohJos, tem de rrtirar-se do car
go, o a assembléa os reele:;era , si estiverem h:tbilitados, ou 
elegerá merniJro~ habilitados para preenchernn seus cargos. 

Art. 76. A ord<~m <lo succr\ssão par.t a rrJtira !a dos primei
ros diroetores será terminad~t por accôrclo entre dle~ proprios, 
e si não chegar0m a um :~ecôrdo, os directoros que tem de 
retirar-se serão es<'olhi<los por sorte. 

Art. 77. Quando su~citar-se qualquer qu2stão solJrc a r()ti
r:H!.t suc•"csáv.t ele qualquer director, ser.'t drJei.lid~t pela junta. 

Art. 78. Os directores que se retiram, ostan:lo habilitados, 
pJ<ier.to s:1r reeleitos. 

Art. 7\J. Um mombro, n:io sondo dircctor que .se retira, 
nã1~ est:~rà <{Unlilicat!o para dir,Jctor si não for rt'commendado 
pelajunLL para a eleição, si não cler ao s.;cretario <JU deixar no 
escriptorio nunca monos de 14 <!ias, nem mai.; de rlous mezes 
antes elo dia d:t eleiç.iio, aviso por escripto do s3u proprio punho, 
uo seu consentimento para ser eleito director. 

Art. 80. Toda a voz que a assembléa Otodinaria deixar em 
qualquer anuo de elegor um dil'eetor ·em sotbstituição do director 
que RO retira, o dil'octor que t<Jrn de retirar-se serit considerado 
como reeleito o 

Art. 81. T"rlo o clit•eclol' dever:, largar o sem c:trgo desde 
que cessar de possuit· o numero de aeçõ.o.; ou a r1u:tnlia de 
fundos de habilitação, ou tornan:lo-se fallido, ou su~pendendo 
os suus pagamentos, ou compondo-se cotil os seus c1 odores, ou 
achando-se louco ou sofli·endo mentalmente, ou (si ajunta não 
resolver d' outro mudo) deixando do compal'eeer á junta seis 
mezes consecutivos. 

Art. 82. Um <lirec•or podet·á, individualmente ou como 
membro de uma SO<Jierlade, companhia 011 corporação, ainda 'lue 
haja qualquer reg,·a em direito ou de equidade ao contrario, 
ser interessado 0111 qualquer opm·ação, empreza, negocio ou 
coutmto Clltpr,Jhetlliido, auxiliado, ou feito pela companhia, ou 
nos quarJS a companltia tenha intet·es~e, comtanto que a 
natul'.,;.;a e a oxtensão desse interes;e sejam manifestadas á 
junta, ou po•lerú ser um dos solicitadores da companhia, e po
det·á set· nomeado para qualr1uer cargo s:~b a dil'eeç:lo dajunta 
com ou sem remuner.tção. 

Art. 8'3 o N.mhum dil'ector ficará inh11,ilitar1o de ser uirector 
pelo facto de ser :~ssim int<Jres"ado, emp•·egaclo, ou nomeado, 
pol'<Ím, não volar:ot sobre quaesquer matol'ias relativamente a 
qualquer opentçfio, emprego, nc:gocio ou con tmto, em que 
seja individttalmente intetoessado, ou como membro de uma so
cil.\d :de, ou como director ou funccionario ue qua).luer com
panhia ou corpm•açãn. 

Art. 8!. Todos os actos pr;tti•':ldos por 'l11ah1uer reunião da 
junt[t dos directores, ou l:or qnalquet• commissiio de directoros, 
ou por qualquet• directot• ou por seus agentes, ainda que ao 
depois se diJscuiJra, que havia algum defeito lll<Lo~!!llim~:'lh~~ 
<'J.Ualquer des~es dit·ectore'l ou dessar; pe.ss <'\\ o• )O,Q-1i~ttl}Asrff C J ~ ~ ~ 

r o""'' R\ R<:<\TI\'0 {RR3 V')_ \J \-\lffl "l'f "f;T. 

I ')~ ~ 

~\ ~; 
'•,, 



290 ACTOS DO PODER EXF.Ct:Tl\"0 

qualquer delles não eram habilitado>, serão tão válidos, como 
si es~a pessoa tives~o sido devidamente nomearia, e estivesse 
habilitada a ser director ou agente. E nenllUma pessoa ou 
nenhum director incorrerá na re.~ponsauilidade de pagat• 
chamadas sobre acçõe~ a respeito dél sua habilitação ou por 
outra cousa, em razão de ser ou ter exercido o poder e as 
fnncções de um director, ou executado qualquer acto ou quaes
quer acto~ como uirect01·, antes de ter-se uevid:unento habi
litado, si elle ao depois fôr ou tornar-se possuidor t•egistrado 
tl.e ac~õ·'s cu de fundos necessarios a habilitar-se como di
rector. 

Art. 85. Qualquer director podlJrá com a approva<_;ão da 
junt>l, per um docum~'nto de sua a'signatura ontre:.nw no es
criptorio, nomear q11alquer outro dir<'ctor ou outro membro, 
que possua o numero do acçõt!s on fun los necess:uios par • o 
qualificar director, para votar por si em todas as reunião; da 
junt<:~, durante a sua ausencia de L melro< ; o poderá de tempos 
em tempos revogar, e com a ffi(~sma approvação renovar e~sa 
nomeaç:lo; e toda a po~ oa a~sim nomf1ada depositará em poder 
do secretnrio o seu cnderec;o, ao qcml so mandarão os avisos. 

Art. 86. Um dircctur podfll'á em qualquer tempo dar aviso 
por escripto de seu d0sejo <!e resignar, entregando es-e avi'io 
ao sBcretario, ou deixanlo-o no escri,1torio da companhia, e 
com a aceitação de sua resignação pela junta, c não antes, 
ficará o seu Ioga r vago. 

Art. 87. Qualquervaga camal, no logarrlo director, pol~rá 
ser preonchi.la pela junta pela nomeação de um membro habi
litado, que ficará a todos os respeitos em logar d<J seu preie
cessur. Os directores restantes poderão funceionar não obstante 
qual1uer vaga ou vng'ts na junta. 

Art. 88. A rernull!Jração da junta será de~ 1.000 ['Or anno 
e mais outras sommas, que serão ao depois fi:s:adas por uma 
assemuléa geral, e será dividi.Ia JHllos tlirectores nas proporções 
que ajunta detorminat• de tClmpo~ em tempos; porém si fot• 
exigido do qual1uer director fazer servi~os extraor<linarios 
em negocio da companhia, a junta po !orá arranjl>r com e<se 
diroctor para remun ·ral-o por ess0s fPrviços por llleio dn sala1·io, 
commiss:lo ou pelo pa~·arnento rle uma somma redonda de 
di.nheiro, conforme ella achar eonveni•~nto conceder, além do 
sua quota na remuneração geral á junta. 

CAPITULO XYII 

DAS JU:"!TAS E DAS CO~Dl!SSÕES 

Art. 89. A junta se reunirá quando o aonde os direetores 
julgarem conveninntg, porém nenhuma reunião da junta terá 
Jogar fóra da Inglaterra sem consentimento dado em reunião 
da junta da Inglaterra. 
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Art. 90. Uma junta cxtraordinaria poder:i em qualquer tempo 
ser convocada por um director, dando cllo dous dias de aviso 
aos outros diJ"ac toro>. 

Art. 91. O quor-um. de cada janta sera de tres directores 
presentes em pessoa ou p •t• proc,Jração, dos quaes pelo men'!l.q 
dous devem comparecer em pesso:1. 

Art. 92. A junta elegera do tempos em bmpos de sua cor
poração, um pro~itlento, e si julgar conveniente um vice
presidente, por um anno ou por qualquer per iodo menor. 

Art. 93. Em qualquer caso de auseneia do prllsidente ou 
do vice-presidente da junta, será nomeado pela junta um sub
stituto temporario p·1ra pr0sidentr1. 

Art. 94. Os actos da junta ser.'io regulados, até onde as 
ordens existentes da junt1 determinam, por suaq ordens vi
gentes, e a out··os respeitos, confot·me os directores presentes 
julgarem convenient'l. 

Art. 95. Qualquer· questão em uma junta será resolvida pela 
maioria da votos los dir.wtores presentes em pes<oa ou por 
procuração, cada director tenclo um voto. Uma re.'lül•Jção por 
escJ•ipto e as~ignada por todos os directores, s1rá tão válida 
o efficiente, corno si tivesse sido tomJda em uma junta devida
mente convocada e reunida. 

Art. 96. Em caso d•} empate d1 votos em uma. jnnta, o 
presidente, que presirh a me·mm, terá o voto d finitivo o 

Art. 97. o . ., dir·eetores em um1. junta po lerão delegar qual
quer eles 1m1 po leres a com missões, consistind' dos membros 
de sua propria corporação, que j11l~arem conveniente, e po.Ierão 
detnrminar e regular o numero le~al, doveres o conducta clos'a 
com missão. 

Art. 98. Toda a commissão ftrá act1s de seus trabalhos e as 
communicar:i de tempos em tempos á junta. 

Art. 99. As actas dos trabalhos de ca.la junta, e do compare
cim'lnto dos directores na mesma respectivamente, serão nessa 
occ ·sião ou com tod! presteza possível registraJas pelo socre
t.irio em um livro que haverá para es'e fim, assig-uadas polo 
presi lente da reunião a rJUO ~n referem, ou daquella em que 
forem lidHs. 

Art. 100. Cala uma de~sas actas, assim registradas e assi
gna bs, será na :tu~enri·' dr1 prova,q de erros na mesma, consi
derada co,uo um fiel t'lstomnnho do ·1cto primitivo. 

Art. 101. A junta po.Jerá s T acliada á vontade para o tempo 
e Jogar que o.s directores detr)rminarem. 

CAPITULO XVIII 

DOS PODERE' E DOS DEVERES DA JUNTA 

Art. 102. A junta poderá fazer, affiJt<tr o sello, e executar 
com as modificações, si houver, como ella achar a proposito, 
o accôrdo a que EO refere o .M em.orandum. de associação, como 
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jii. preparado em relação a compra e á a('qnisi9ão de certas 
con~essões para os trabalhos dr) plant:1çõcs e fabriCas de assucar 
no lmperio do Brazil e para a conslrucção de fabricas e obras 
respcctivamonte, e do qual accórdo se vê uma cópia no appen
dice annoxo. E ajunta terá o poder de executa!' e fazer todos 
esses actos, escripturas, instrumentos e cousas como olla possa 
achar conveniente ou necessario, afim de l'Ór em execução esse 
accórdo. 

Art. i03. A junta dirigirá e administrará, sob a cen~ura 
da assemblóa geral (porém não o!o maneira a invalidar qual
quer acto feito peb junta antr•s de uma r')soluç:1o da as~embléa 
geral) todo o negocio e todas as transacçõfls da companhia, e 
exercerá todos os poderos e todas as autorizações e gs)slões da 
companhia, e obtef:i I orlas a~ cone •ssõos, dect·etos, privilegios c 
actos legislativos e autorizações <lo qualqu ~r govel'no ou auto
riclad'ls, e praticará todo~ os outros actos e cousas, couformr} 
possam ser necessr>rios para dil'igir os negocios da companhi11. 
no R'3ino Unido o no Brazil e em outras partes, excepto somente 
aquell<Js que pelos estatuto~ e por Pstes presentns são exprcs
samant~) determinados 'l''e sr1jam exercidos por assemblóas 
gf'!raes. 

Art. i04. A junta nonwará, sob as condições af[ui contidas, 
o s ;cretario, o gerent~'. os banr1neiros, os advogados e outros 
funccionarios, nO'l termos e condiç(),)s qu" julgar convenientes 
e concordar, e po lerá d1J tempos em tempos removnt• ou destituir 
C[Ualr1ucr um rlelles e (tnmparat•iamente ou d'J outra maneira) 
nomear outros em ss,u logar, e tambem fixar qua'1squer garan
tias (si houver ) qun ts•nham d' se receber dellos para fiel 
desempenho de seus d 'V"rL•s, conforme a junta achar con
veniente. 

Art. i05. A junta pod"rá nomear e r~~movct• commissões 
locaes em qualquer paiz ou logat·, consistindo dessas pesso,•s, 
sejam directoros, mr;mbros, ou não, como a junta julgar 
acertado. 

Art. i06. A junta poderá determinar e regulai' o quo1·um, 
os deveres, os actos e a relllunera<cão de qualr1uer commissão 
constituída ou nomeada em face do ultimo artigo, e qnalr1uer 
dessas commissões estar:i a tochs os respeitos sujeita :'t direeção 
d't junta. 

Art. i07. A junta roderá de tempos em t<'mpos nomear 
qual•tullr pessoa p1ra ser a:;,ente ou I'epres0ntante da compa
nhia em qualqur;r paiz e loq-ar, e porls•r:i nome1r todos os s~·r
ventuarios o funccionarios necr•ssa1·ios pnra o:eaempenh:tr as 
funcções da companhia em termos taes e com a remuner.<çrlo 
que a junta julgar conv,•niente, " poder:í de tempos em 
tempos remover es~as pessoas, serventuarios e funccionarios, 
ou quaesquer dellr;s, e nomear outros em seus lagares res-
pectivament~'. " 

Art. i08. A junta podllrá de tempos em hmpos delegar 
a qualquer commissão local, ag-ente ou represent:mte, sor
ventuario ou funccionario, todos ou parte dos poderes e das 
faculdades da junta. 
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Art. 109. A junta poderá verificar, concordar e pagar 
todas as despezas do promover, formar e in~ugurar a compa
nhia e inhnrr:nle a isto, e tia emissão e colloc tção de quaes
q uer acções e tleb~Zntw·es quo elb. julgar conveniente. 

Art. 110. A junt:J. podnni exercer os poderes do « Acto de 
sellos de companhias de 1864 » cujos polere~ a compnhia é 
pelo pros(l!lte expressamentfl autorizada a exercer. 

Art. 111. O secretario affixara o sello com a autorização da 
junta e na presenç t de, pelo menos, um t!irector, em todos 
os documentos que procis:uem de sello ; e todo-; esses do
cumentos serão as~ignados por esse director e rubricados pelo 
secretario. Qual•! uer sello us:tdo no estrangeiro sob as dispo
sições do «Acto Je companhias de 1864 » será fi:xado por auto
riz'lção f! Ha presença da pessoa ou <las pesso:1s que a junta 
determinar, e o doeumnuto s•->llado co'u o mesmo será assignado 
pelas pPssoas que a junta lambr~m d:>terminar. 

Art. 112. A junta poderá, sujeita ao r1ue antes fica men
cionado, exercer os poderes da companhi'l de tomllr dinheiro 
por cmprestimo. 

Art. 113. Tolas as letras de cambio e notas promissorias 
serão acBitas, sacca·las ou 0ndo<sadas por dous directorcs d·J
vidamente autoriz.~dos pela. junta e rubricadas pelo secretario, 
ou serão saceadas, aceitas ou endossadas pela ou por parte 
da companhia ou por dm\s ou m:ti·< pe,soas, uma das quaes 
deve ser um directot•, obrr.ndo co:n utua. procuração o"pe
cial ou autorização concodida sob o sello da companhia e 
em virt!tde Je um:~ r.·salução d1 junta. 

Art. 114. A junta fará e:'.cripturar todas as sommas rece
bidas e gastas p:.•la companhia, e todos os objectos a respeito 
dos quaes esses reccbimontos o dospezas tiveram logar, e os 
creditas e responsabilidades da companhia e de todas as 
outras materias necessarias, para mostrar o verdadeiro ostado 
o condição da companhia ; e a escripturação deverá ser feita 
em livros e da maneira, os livros·da escripturação guardados 
no logar ou nos logares de so·~·urança, que a junta achar con
veninntes; e todas as contas da junta, d ~pois do glozaclas o 
approvadas por u:ua nssemhléa geral, serão conclu,ivas, ex
cepto omquanto a quaesr1 u•'r erros descobertos nas mesmas d•m
tro d•1 tlous mezes depois da approvação das mesmas. 

Art. 115. Erros descohortos dontro daquelle periodo serão 
logo corrigidos, c a dita conta no fim desse pcriodo será 
conclu>iva. 

Art. HG. A junta podorá em qmtl<JUCr caso em qu•J tenha 
de ser feito por ella o pagam ·nto de uma somm L do dinheiro 
por qualquer conta <JUC seja, e não obstante o limite anterior
mente a ella imposto, a respeito de exr1rcicio dos pcderes da 
companhia, pat·a tomar dinheiro por emprestimo, emittir a 
companhia, corporação, autoridade ou pessoa quo a isto tenha 
direito, por accordo ou por arranjo com essa companhia, corpo
l'ação, autoridade ou pessoa, acções pagas no todo ou em parte, 
ou debentu,res da companhia, em lagar de fazer tal pagamento 
em dinheiro, e poder:\. cmittir e registrar essas acções e deben-
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tures nessa. conformidade, e ratear acções ou debentures 
pagos em parte ou no todo, Pm sa.tisfaç.ão ou reducção de 
qual:1uer reclamação sobre esta com1•anhia, ou de qualquer 
respon•abilidade da me•m:1, ou de qualquer comp onhia, cujos 
compromissos e responsabilidades estejam, ou possam ser as
sumidos por esta. companhia, e o dinh·•iro cr,•ditado como 
pago sobre essas acções respectivamente, deve tomar-se e con
sid•Jrar-se como pagamento em dinheiro da quantia das 
mesmas. 

Art. H7. Com a sancção de uma assembléa e:s:traordinaria, 
e sujeita aos direitos do Governo Imperial do Brazil ou de qual
quer Governo Provincial, em virtude de qualquer conces -ão, a 
junta. poderá empregar qualquer parte do> dinheiros da 
companhia na. compra, ou ncquiúção da em preza ou do activo 
de 'lualquer outra companhia ou corporação,ou rle qualquer socie
dad · ou pessoa neg-ociaudo om objectos semelhantes -,ot~ fins da 
companhia. ou qual! ner doll"s. ou de '! nalquer pa:·to dessas 
em prezas ou activo'; e porlerá celehrar, fazet· e executar por 
pat·t' da companhia qu,dqner <·sc1·iptm·a, contrato 011 escriptura 
de transferr•ncia em rei •çào aos mesmos. 

Art. 118. Nenhuma compra, veJHia, contr·ato. ou contrato de 
trans 'et•Pncia. a qn·' o ass ·nt imento d;t companhia em a'sembléa 
geral tenha si lo dado, serão impug-nados ou ohjeet:l(!os sobre 
o fundamento que os m··s•nos não estejam comprebendidos, ou 
se opponham aos obj )C tos e fins da companhia, ou aos podrres 
da companhia em assemblea geral, ou por qualquer outro 
fundamento que seja. 

CAPITULO XIX 

DO DIRECrOR-GERENTE 

Art. 11\J. A junta poder:\., si julgar conveniente, nomear 
temporariamente um ou mais dir'lctores para gerente ou 
gerentes da companhia, ou por um periorlo fixo ou sem l'mi
tação de tempo, no qual elle ou elles tem de conservar tHl 
cargo, "poderá d l tem os em tempo' rrmover on destituir de 
seu cargo qu:tlquer ge·ente n nomear um outro em seu Jogar 
e poderá fixar a remuneração de um gerente ou gerente3,_ que 
poderá ser por meio de salat·io, ou commissão ou partici
pação de lucros, ou por todos ou qu:~lquer um destes 
modos. 

Art. i20. Urn director-gerente não estará, durante o exer
cício de seu cargo, sujeito á retirada por ordem de successão, 
e elle não será in<'luido, •tuando se determ;nar a retirada 
por turno; p1rém ficará sujeito ás m()smas disposiçõe'l, em
quanb á resignaçi'ío e rf)moçã'l, com os outros diredores da 
companhia si olle cessar lh exercer o cargo de director por 
qual4uer causa, ces~ará, ipso facto, immcdiatamente de ser 
gerente. 



At:TUS DU I'UIJlm EXECUTI\"0 2U5 

Art. 121. A junta poderá de tempos em tempos confiar 
e confArir ao director- gerente em exercicio, os pode1·es que 
lhe eaibam pelos pres~ntes, conforme a junta julgar conve
nirmte e porterá confer·ir esses podores pelo tempo c para 
serem exercidos para os objectos e fins, . o sob cs te:mos e 
condições, o com as real ricções que ollt JUlgai' proprws; e 
pode1·:i conferir es~cs poder••s collateralrnento com, 011 em _sub
stituição de todos ou de qualqunr parte dos po(lcres da JUnta 
áquelle respeito; e podará de tempos em tempos revogar, 
restringir, alterar ou V11riar todos ou qualquer um desses po
deres. 

Art. 122. Um gerente nãl) terá on exercc!':i qnaesquer po
deres. maiores ou mais amplos, do r1ue pela' disposições destes 
presentes sejam exerciveis pela junta, e elle ficará sujeito no 
exercicio desses poderes a todas as mesmas condições e restric
ções, a que a juntn. se acharia sujeita nas mesmas circum
stancias. 

CAPITULO XX. 

DOS Fl~CAES 

Art. 123. Uma vez, pelo menos, em cada anuo serão as con~ 
tas da companhia üXaminarlas, e a Pxactidão do rclatorio e do 
balanço aprescnt:ulo pela junta será verificada por um ou mais 
fiscaes, que não n ·cr•ssitam ser membros, e qno seriio nomea
dos pela assemblóa ordinaria em ··ada anno pa1•a o anno se
guinte. Até á. primeira assembléa ortlinaria, a junta nom·'ar:i 
os fiscaes. Todo o fis('al que se retira ó elegi vel para a re
eleição, e qualquer vaga casual no cargo de fiwal poderá ser 
preenchid 1 pela junta, sujeita á. confirmaçr1o da seguinte as
sGmbléa g-cral. 

Art. 124. A l'omuneração dos fiscacs será fixada pela as
sembléa, c elles glozarão as contas da companhia conforme os 
estatutos e estes preientes. 

Ar·t. 125. A c.1da fiscal se fornecerá uma li. ta dos liv!'os 
da esct·ipturação da companhia, e elle terá em todas as oc
casiões razoavois, accesso aos livros o contas da companhia. 
Podera a custa da companhia empr<'gar coutador('S ou outras 
pessoas pa,ra o ajudar no exame das contas, pedir esclareci
mentos dos dir:•ctores ou de funccionarins da companhia. 

Art. 126. Pelo menos 21 dias antes do dia para cada as
sembléa ordinaria, a junta entregará aos fiscacs o r,>labrio 
annual das cont~>: e o balanço que tem de apresentar á ass •m· 
bléa, e os fiscaes receberão e examinarão O> mesmos com as 
contas e documentos relativos o in~peccionarão pessoalmente 
os títulos da corn'lanhia. . 

Art. 127. Dentro de 10 dias depois do roceb'!.i~m~~~~=--
latorio das contas e do balanço, os fiscaes os !llJl!Ar,'io, 0,4 · -- . 
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não, si julgarem conv•'HÍCtt!e confirntal-os, rl~ri'io nma in
formação e~p.,cütl ,,obre os Jwsm••~, e entregarão :'t juttf.a o 
seu parecf)r de exam~s de conl::s ,. do balan<:o co .. t o rdatori<>, 
qun meneinnara " r:•s•Jltado •!a in•:p•~cç:1o d" titulo;. 

Art. 128. Seto dias ut•)is attlc.Y rle qttal<jll()r as, .. mbl:·a or
dinaria sera romotl ida uma cópia impre-:sa pdo Cot·reio 011 de 
outra maneira, das contas c •lo hal:.tttço cxanlinarlo-', o do rc· 
latorio dos fi..;cans, pela junta, a todo o poRsuidor de ;~cções 
c de fundos registra.!os confurm' o ~eu euJet·eço re·-~·istra<lo. 

Art. 1~'-l. Em c1da :tRsemblóa ordinat•ia, o relat01·irJ do fis
cal ~er:'t li,Io perant•• a reuni:1o com o rehtorio :h jnnta. 

Art. 1:l0. ".'illnhum v.1lot' do fnudo :!e re,crva ou rlc qu:ws
qullr outros empr.•gos "er.'t <Ii.p•ts!.o p~h juttta, Ctn-Juant:J ess.1s 
valores nã•• tenham sido exaw i nados peloc; fisct•.c.> c por ellos 
<leclarados de estarem correctus. 

Co\PITCLO XXI 

DOI:l D!RECTORES, ngPOSIT.tRIOS E OUTROS 1-'UNCCIO:--IAR:OS 

Art. 1:11.. (~uando a junta ach:u· COitYeniente, haverá t:tntos 
d0positario-; para qualquer dos lin-; da comi•attll'ia, •planto; a 
junta deterr11inar, e R-~r,1o nollte:,olos () 1'·'1110\'i los p,-b ju11ta, e 
teriio a r··nmnera<;iio e os pode;·rs, •·xeculari'i·• os dev<'I'C< c 
serão sujeitos aos r ·g-t:hulletltllS 'I no a jnnta determinar. 

Art. 1:l2. Os dir.·dor•·s, g-e,·entcs (si houver). deposita
rios, fisca<)H, advogado '• secrntario c Olttro..; f11ncciollarios RO

rão indemnizadoR pela companhia de todos os pt·~jnizos o todas 
as dr-spczas em qne inconatu ou conccrn 'ntes ao desr·mpenho 
do ;:;eu;; respeetiyos dnverEJs, e:;:r:<'pto aqndlas 'lu' possam 
occorre1· por sua respectiva f.,!ta ou acto Yolunlario. 

Art. 1:33. A jtmla p•.dct•à p:~gai' Ulll ag<'nte, :-11h·ogdo ou 
funceionari:~ da c tmpanhia pm· J·OreentagiJm, ou por outra 
com missão, seja ellt calculad~' no todo ou em p Htn dos lu
cros liquidos da compn nhia, ou solll'e transac<;õ·.;s esreciaes. 

Art. 1:!4. Nenhum dir,ctor, deposil:n·io ou funccional'io 
sera responsavol J<Ol' qnahtnr•r outro direl't.or, <lepoHitario ou 
funccionario, ou por tm· ticlo parto em ([Ualq'l''t' l'l'('ebimento 
ou outro qualquer aeto por confot·mida•le, ou por qual<[U<'r pre
juízo ou despeza ([il'' occ<Jrror ú companhia, ou a qualquer 
outra pessoa, soLrevindos do a• tos ou do proeedi1110nto da com
panh in. salvo si e"H''B pr0jnizos ou despr•zas fcJrem cau.,ados 
por falta ou acto volunlarin dell•'· 

Art. l:l5. As conll.is ,[,, qualrtu<•r deposita1·i·• ou de qualqunr 
funecionario po !erib s··r li<pJiLttlas, at'eila-; on n:1o, no todo 
ou em parte p•·la junta. 

Art. 136. Um directnr, dcpositario on outro fnnccionario, 
vindo a fallir, liquidaJH!o ~ou:; negocios por arrauj•Js ou pu-
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J,licn.mentc conchavan<lo-sc coJ<J sr'us credM'C''• fic~lr:i por iss·1 
inh[l.bililn.<lo para oiH·aJ' co1uo fnuccionario Cf'Cssar.lo 'na~ atlri
lmições, comlanto qne ató ,·er f•ita a decl ,r,•ção de sua mha
bilitação na~ actas d~t junbt o> ado-; do sett cargo sl'rão tão 
válidos como exeJ·ci·lo~ por nm f11nccionario hccbililado. 

CAPiTULO XXU 

DAS ASSE)IBLEAS GERAES 

Art. 1:37. A primc•ira ass •mhlúa geral ler:i logar em Lon
dres dentro dn q11alro rncz•·s depois do registro do Jl emoran
dHm do rtssoci:Jção da compan!tia. 

Art. 1:i8. Uma "ssctnbJéa ordinari~l terá logar p·•lo m~no~ 
urna vez por anuo, ·.o Jogar, :1a hora,, 110 <lÍ:l. e1n ea<l:t anno, 
como a junta dn tcmp:>s em tumpos dcL,rminar. 

Art. 13D. Uma aH~ernhléa <'Xtrarll'llinaria no·lcrá ser, <'lll 

qualqur'r t0mpo, c:onv<•cada pela jtmia, d ' 'eu proprio aJvitr•>, '' 
será convocada p ·la ,i11nla to !a Y"Z <Jne fôr e•1trngne ao secr<l
tario ou deixada n" o~cript.orio, uma petição :, j•1nta, de <Jual
qtwr nurn•'l''' ch mr·mbros, llll!IC:t lllCiiOS •.k vi til·, c po:'Stlintlo 
acções ou fun<lm• JIO vaJm· conjtu.to JIOlHÍ!1al ch nnne:1. lll''Tl s 
de uma <Jnarl::t puto do •~apit ,J, tJX[JO•;d' minuciosamente o 
objr,cto da assr>.nbha, n assigiJa,Ja pelos rertner"ntes. 

Art. i lO. T•Jda a vez que a junta nn:.;iigenciar por 14 <lias 
depois de r1nalqncr <!essa~ pet.içõcs, o convDcar n!nrt as>emblóa 
do ac~ór,Jo com a mesma, os peticionario-< ou '[U.tlrt>tnr numnr 1 
do membros, 11 unca mrnns de 20, possuindo o c a; i tal neces
sario, poderão c:mvocar mn:\ a<~~mbléa. 

Art. 1-H. Tod ta assembló.1, geral S•)l'Ú reuniria no logar r) 

corno a júnta <lo terminal'_ 
Art. 142. Cinco lllCJmhl'os pesroaJrnentr) pres•mtes e com di

roito a votar, forrnai'iio mu nunl()rO legal P"l':t UJlU assernbl<h 
gPral pa1·a tolos os fins, exc·pto pat'a a olciç;\o do JH'e,id<•ntn, 
declaração de divi 1cndo o o adiamnn\.o d:t ""'"'mhlr>n. geral, 
para cujoR fins trcs membro'; pc:;,.,oalnwnt•) lH'es·,ntr~ fornmt·ão 
numero legal. 

Art. 14:L Ex.·epto as rlisposições em contrario estabele
cidas pelos pres'3ntcs, nenhum nngocio sor:'1 tratado nm qual
qu~Jl' assemblóa geral, si não estiver p:·esente o numet·o legal 
relativo ao neg-ocio. no principio dos trahalhos, na dnclaração 
de um •livideado reco;nmendaclo pela junta não terú Jogar 
senão 15 minutos depois do tempo marca'lo para a reunião. 

Art. 144. Si cl·,ntro de umrt hora depois <lo t•lmpo m:uc1do 
JlR.ra a ass·:mblóa, soj 1 lll'iginal ou adir;d;t, n:io hotiVeJ• llllllll'l'O 
1. gal pros ·nto p·1ra qual1uer negocio, a nss"mbléa. si foi con
vocaria a roque;·imeuto Jo membros, :;er;·l rlissolvida. '~ em 
qualrlucr outro caso, ficat·á adiad 1 para o mesmo di~~ da se
mana seguinte, no m<>smo lo.~·ar o hora como fora dntnr
mi.c.<t•lo para a as~;cmbló.t primitiva. 
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Art. 145. Em qnalquor assomuléa adiada, os membros pre
sentes o com direito a vot~r. quaJ,!ucr quo soja o num·•r1 ou a 
quantia las ac<;ões ou dos fundo.~ por· ellos possuidos, terão o 
porler do d cidir sobre todaq as mat··rias, qw1 podiam propria
mente ter sido resolvidas na assembléa rm quo o adiam,•nto 
teve locrar, no easo do haver ostado presente numero sufli-
eicnte do membros n:. mesma. · 

lut. 14G. O presidente, com o consentimento •la assem· 
lJloa, poderá a,!i"r flualquer assemblea geral, para outra 
occasião e para outro log-:<r; e negocio nenhum será tratado 
em uma assembléa adiada, ~lúm dos negocias que ficaram 
r;or acabar na assmnhléa ~~m qn · tev11 Jogar o aJiamento, o 
que podi[l.m ter· sido tratarlos uaqnella :ls~emhlr'!a. 

Art. 147. l'es,oa ne11huma terá como prrtador de uma 
c·mtela de ac<;ão, direito a comparecer o votar, ou o:s:ercer 
qualquer dos direitos do urn membro em <[lUtlf]u<:r assi'Jrnbléa 
geral da companhia, ou assignar qual1nnr potiç,1o convocando 
uma assom',Jo:~ gnral, si tres dias pelo menos, antes do dia 
mn.rcaJo para a assomi>lóa no primeiro caso, e si ante3 da pc
tição s~r entregue no escriptorio nos outros casos, ello não 
tiv··r depositado [1. tlita cautela dn acç:1o no cscriptorio oa 
qualquer outro lo~ar, ou em um dos Jogares IJUG a junta rloter
minar de tempos nm tempos, jnnt nnento com uma d ·ela ração 
por oscripto de seu nome o en•l 'fOÇil, e si essa cautela de 
ac<;ãll não ficar assim t\eposi!.ada ato depois da assJmbléa geral 
ter tido Jogar. Os nomes de mais pAsso:1s do quo uma, como 
po;;sui.lores em commmn do uma cauteh de acção, não ser:1o 
r<'cebidos. 

Art. 148. Entregar-so-h:t ú pCls.'<oa qne assim tl<'positar uma 
cautela de acção, um eertific >do monc1onan lo o B'm nome e 
('ll !r~r·nço o numero de acções ou a impol'lancia de fundos 
incluid:1 na cauteLt de a<·çilo dup •sita<h por e !lo, o qual eerti
ficado lhe dar:t direito a comparr:ccr o velar n:\ :1ss Jm'Jléa da 
mesma maneira, como si olle fo,se um membi'O, a r•Jspeito 
das acçõos o rlos funrlos cspecific •dos no dito certificado. Com a 
entr·•,ga do •lito c •rlificarl '• a caut,,la de acçno, a ro peito da 
qual o mesmo havia si ~o da!o, lhe ser:t restituida. 

Art. 1-!\). A junta, convocanrlo qnalqu •r assnmbléa gemi, e 
os m"mbro~. convol'anrlo uma ass·Jm!Jl,;a extraordinaria, d:1r:'io 
respectivamente aviso d:l assembléa p'~lo menos sete dias, e 
nunca mais de 15 previas ; porém n falta do recebimento tle 
aviso por qualquer m<Jmbr·o, s'lja por· caus~ d3 não ter e1le 
logar dJ end :r•eço na lngbterra rogistt·ado ou por outra 
causa, n~o in v 'lidará os actos de qu~lquer assen~bléa. gorai. 

Art bO. Quando qu:1lquer a;-sem >l!Ja ger.•l for nd1ada por 
mais drJ sete dias a junta d:u•ct aviso, pdo menos do quatro 
Jias, d t à~sembléa adirda. 

Art. 151. O aviso convocando uma asqemhlé:J. geral s9rá 
caleulado excluindo o di,t do aviso, porem incluindo o dia da 
reuni:io. 

Art. 152. Avisos convocando assembléas geraes ou os 
seus adiamentos, serão dados por circulares aos membros re• 
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gistrados, mencionando o tempo o Jogar da reunião, e a junta 
ou os membros, convocando uum reuni:1o, darão tambern aviso 
por annuncios, ,;j houvet·em em exi:;tencia cautelas de 
acçiio. 

Art. 15:3. Não se tratará de negocio algum em ns,ombléa 
o:s:traordinaria, ex epto da.<Juelles 'JilO !oram mencionados no 
aviso convocando-a. Em todo o caso <JU<~, por estes prcsent·•s, 
tenha de se d 1r aviso dn qualquer negocio a tratar-so em as
sembléa geral, a circular e o annuncio, si houver, terão de 
especificar o negocio. 

CAPITULO XXlii 

DOS PODERES DAS ASSE!IIBLÉAS GERAES 

Art. 154. A companhia podct·ú com a sanc~ão de <JUalquer 
ass·lmbléa <'xtraordmaria, e sujeita a quans,luer condições 
impostas pela assemblé:t de tempos em tempos, exercer qual
quer dos poder s conferidos pelos estatutos a companhias 
limitadas por acções. 

Art. 155. Qualquer assembléa geral, qum<lo se tenha dado 
aviso a esse rospeitu, potierà, por um:1 resolução romunPraria, 
r:•mover qual"luer dit· ·ctor "" fis('al, c podera por uma 
simples maioria pr.)rmch"r qnal,Juer yaga n<J Jogar de director 
ou de fiscal. 

Art. 15G. Qualquet• assemhléa or linarb, s~m aviso a psse 
respeito, podc1rà deg•Jr director e fiscaes, e poderá rnceber, e, 
ou no todo ou em parte, rejeitar ou adoptar e approvat· as 
contas, balanços e relatorios d t junta o 1iscaes respectiva
mente, e poderá, sujeito ia disposiçõe.o; destes present~s, decidir 
sobro qualquet.: rccommcndação da junta de qualquar divi
den:lo, ou relatlvamenle ao mesmo. 

Art. 157. Nenhuma r ·solução para o augmento de capital, 
nem qualquer rosoluçãe rof"rcnte à gmi~são de novas acções, 
ser:i passa•la sem a prévia rec •mmendação da junta. 

Art. 158. QualJU!lr resolu<:.ão por nscripto, uão sendo exi
gida p"los est:1.tuto5, qu'l seja tom t<!a de qual:1ue<' maneira 
particular, si fór r0commendada pela junta, e dep is de aviso 
da mesma a todos os accionistas re:;istrad JS do aecórdo com 
os seus respectivos endcr•3ços, sancciouada o adopta<h por 
escripto, pelo menos por tros quintos em valor rios membros, 
ser:i ti o vúliJa 11 etfecliva como um'\ resolut;ão de uma as
sembléa geral. 

Art. 
ou, na 

CAPITULO XXIV 

DAS A'f'fRI!lUIÇÕES DA AS>EMBLl~A GERAL 
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a ausencia <lell'3~, um director eleito pelos <lir()ctores presentes, 
assumira a presi,Jnncia, e si não houver dirf\clor prc>mutCI, on si 
b<lo-; os diroctore.; prc,:entes recu~arcm assumi l-a, um membro 
elcit'l pel 1s rn"mhros presentes tomara a presir!encia. 

Art. 160. Em toda a assomble t ordinarh, na qual quaesquer 
directores tenham de se retirar do cargo, conservar-se-hão elles 
em exercício até á dissolução da a'<:;embléa, quando se retirarão 
do cargo. 

Art. 161. O primeiro acto de cada assemblea geral, depois 
do presidente a<;sumir a J:H''~sidencia, set•ú a leitura da acta rta 
ultima asRcmbléa geral, e si a acta não par<~c~r á asscmbléa ter 
sido assig·nada de conformidade com os est tl.utos ou estes 
presentes, ser:i, depois de c.,. rigida, assignnda pelo presidente 
da a"se•ubléa em que fór I iria. 

Art. 162. Sujeit:> a ser P"dirla votação ror escrntinio, como 
está mencionado adiante, a toda •r·estão que tnm de ser decidida 
pot• um:t assrmblé 1 geral, salvo si assim fór decirlido sem um 
dissidont0, ser:i resolvida pelo levantam·,nto das mãos, pela 
simples maioria do~ memiJros pe':soalmente pres;mtes na 
mesma, n f[Ualific~.dos a votar conforme estes presentes. 

Art. 163. Em uma assem!Jl<ia geral. ;;i um e·crutinio não 
fór pedido immediatamente dopois da declaração do presidente 
do resultado do lev:•ntamento das mão~. pelo menos por tres 
membros, ou por um n:embro possuindo ou repres 'ntando por 
procuração, ou com direito a votar a respeit11 do p:)lo nnnos 
um quinto do <~apitai ropresent:ldO na asseatbltía, '[Ue uma 
resolução foi tomada, passou ou f,Ji prejudicada por nma certa 
maioria, o uma dechr'lç:1:J a oste respeito fór feit-t na acta 
dos trabalh :s da assrJmbka, s wà conclusiva prova do f:tcto asHim 
dPclarad8, sem prova do numero ou da proporção do~ votos 
<lados prd ou contra a resolução. 

Art. 164. Si fór exigid'l um esct·utinio, se proceder:i a el10 
da maneira e no Jogar, n ou imm,.diatamente ou no tempo, 
dentro de sete dias d·'pois disso, conforme o presidente da 
a~sem',]óa ordenar; e a re>nlução determinada pdo r •sull.ac!o 
rlo eHCI'Utinio sor:i considerada como a L'csolução da a"sem
blea,em qu(J o esrrutinio foi p·:dido; porém nr•nhum escrutínio 
ser:i pedido sobre a el<Jiçib do presidente do uma assom
blea, nem sobre qualqw:r quostão de adiamrmto. 

CAPITULO XXV 

DA VOTAÇÃO 1·~~1 ASSE~l!lLJ~.\S GERAES 

Art. 165. Sobre qualqu<w qne-<tito a decidir por escrutínio, 
todo o membt·o uresente, po.,soalmen lo ou por pror~uração 
na assembléa, qu:mdo so pt•nceder ao escrutínio, " com rli
reito a votar, terá por cada acção q"e po~suit• um voto. 

Art. 166. Si mais pessoas do que uma têm conjuntamente 
direito a uma acção rogistt·ada ou a fundos registrados, a pes· 
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soa cujo nome estiver primeiro no re.!~·istro dos membros, 
como um dos poRsui·lor·es do acção ou do~ fundos, " nenhum 
outro ter a o dmüto de votar a respeito da mesma. 

Art. 167. Quando pai, tutor, com missão, mar 1do, test•1men
teiro ou administrador respectivamente de um IllfJilOI", louco 
ou idiota, mulher casada ou membro fallccido, desejar votar 
a ro<pnito da acção ou do fundo do mmnbro incapacitado ou 
fallocido, ellr) poderá vir a ser, conforme dispoem os presen
tes, um membt•o a respeito da acção ou do~ fundos e conse
guintemente votar. 

Art. 1G8. Um membro pessoalmente presente em uma ns
seml,léa geral, poderá deixar de votar na mesma sobre qual
quer questão, portim por assim deixar de votar não será 
considerado ausente <la ass•,mbl,;a, neru a sua presença in
valid:~t•á qualquer procuração por elln dovirlamen:e dada, ex
cepto emquanto a qualquer que ;tão em que elle possa pes
soalmente votr\r. 

Art. 169. Um membro com direito a votar, poderá de tem
pos em t ~mpos nomear qualquer outro membro como seu pro
curador para votar em <l •crutinio. 

Art. 170. Todo o instrumento d·) procuração será f,·,ito por 
e~cripto nos seguintes termos, ou o mais appr ,xirnadamente 
que as circumstancins o p~rmittirem, o Sr)rà as<igna•!o pelo 
constituinte e depositado no escriptorio peh menos 48 horas 
antes do tem]'O nnrcado para a assembl<.,:J. geral se reunir: 

« Eu, A. B., memJ,ro da 1Vo1·th Brasili11n Stt!Jal' Fãcto
ries, li:mited, pelo prnsente nomeio a (C. D.) ou na sna 
ausencia (E. F.) ambos membros da companhia, par.t obrat• 
como meu procurador na assemblóa gr>ral da companhia, 
que ter:i logar no dia de de 18 e em qual
quer adiamento da me3ma. 
« Em testC'Jlunho de verdade me assigno, aos de 

de 18 
(Assign'ltura. )>> 

Art. 171. O presidente de uma assombl•'.a geral, em qual
quer caso ele igualdade de votos em uma vot·1ção por· n~cru
tinin, ou de oulra sorte, terà o voto dofiHitivo. 

Art. 172. 0.~ advogados da companhia serão os unicos juizes 
absolutos da valid>tde do qualquer voto dado 0m 'lualquet• 
assembléa, ou em um oscrutinio exigi· lo om •tualquer assem
bléa, e poderão approvar ou d•.:ixar <ln approvar os voto~ 
dados, ··onforme elles iorem d., opinião quG ··!los sejam ou 
não válidos. 

CAPITULO XXVI 

DAS ACTAS D.\S AI'SE~IBLEAS GERAES 

Art. 17:L Toda a declaração no livro do actas da ''ssom
bléa geral, que tenha de ser lanç.tdv. e assignada de conformi-
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dade com os estatutos e ()qteq presentes, snrú, na nuslncia do 
prova em contrat·io, considr\ra la um testemunho fir>l c um acto 
genuino da companhia, por conseguinte, e em todo o caso, o 
onus da prova de erro recahirá inteiramente sobro a pessoa 
r1 no fi:1.er objecção ao lançamon to. 

CAPITULO XXVII 

DOS FUNDOS DE I\NSERVA E AMORTIZAÇÃO 

Art. 174. A junta poderá de tempos em tempos, além 
r!o fundo de nmortizaç:lo pam o r ·sgato dHs acçõ ·s preferen
ciao>, que já foi 'li[ ui rli,po,to, porr··m (sujo i to aos direitos 
do Governo brazil ~iro o do qualrJU r Governo Provineial, ror 
fo:·ç • de decnlto, concessão ou c.ontrato), res :rvar ou por d() 
p 1rte dos dinheiros d:t companhia, as sommas, que t\ juizo seu 
fúr necessario on conveniente serem applicadas, a discrição 
rht jltnta, a igualat• os dividendos. ou para f. zer fac o a pre
jui?.os, ou para obras nova,, con,trucçõ ,s, m:\tol'ial rodante, 
plantas, machinismos, e para outra pi'Dprierlade, sujeita a d'l
pnciação 011 a estragos, ou para fazer face a reclamações sobre 
a companhia ou a suas responsabilidades, ou ]•ara serem 
usadas como fundo cl0 amortizaç:lo pam pagar quacsq•ter de
bentttres, hypothncas, bonrls 011 encargos da companhin., ou 
p:tra qualrjlter fim d·1 companhia ou par<t qualquet' fim men
cionado om fJnalrJnCr concess:lo foit t :'t companhia. 

CAPITULO XXVIII 

DO EMP!lS!10 DO.> DINIIE!I\OS 

At•t. 1Tí. Qnaesrl'tcr dinheiros lcva<los a credito de rptalquor 
fundo de res-'r''a ou amtwtiza~:1o e todos os outr,ls dinh•Jil•os 
da companhia 'JUO não sejam immet!iatamente ~pplicav•,is 
para qu >eSrJller pagamentos, 'jllC a cmupanhia t~>nha de f zer, 
e qun não s ',jam lll'ecisos como capit:ll 'letivo 0m qu tl<JU ·r 
i•poca, po:lerão, sujeitos aos termos, condiçõos o restricções (~i 
houver) a e-;se resp~ito contidas om q>wlquer decreto ou con: 
cessão, s<'rrecolhidos em deposito om qualquer Joint Stock 
Bank, de Londres ou do Rio dél .Janeiro, ou poderão (sujeitos c •mo 
acima dito) Rer empr<'gados em titnlos do g-overno ou do Estado 
re:1e;; on pessoaes. oLi em outros titnlos e ompt·ogos (outros 'JUO 
não se.iam a compra ,Je acções da companhia) conforme a j1mta 
po~sa de tempo~ em t··mpos a~har convenient<J, e a junta ]•O
d •r:i de te·npos em t•:mpo;; variar e~se~ empregos como jul
gnr acertado. 

Art. 17G. Ern qnalquer caso 0111 que a junt:t jul~ar conve· 
niente, ONes empregos, ou qualqu~r parb delhs, poderão 
(snjeito~ como :wima dito) sor f0ito,o; nos IIOmr>~ do depo~itarios. 
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CAPITULO XXIX 

DOS DIYIDENDO~ 

Art. 177. Os lucros liquirlos da companhia em cada anno 
serão a somm:c doclar,tda como bl pela junta, depois da deduc
ção das quantias, que deverão por qualquer tloci"nlo ou conces
silo sei" lava,las a fuwlo tlf'\ r<lsei"va ou do amortização, ou con
foi·me a junta possa, suj1ito~ a toJos os dir,itos rosMva•lo'l e 
obrigações impostas por qualquM •lccrdo ou conco~-<ão, jul)~ar 
nee<•s8ario e convonionte l"var a qualquei" fundo do ro~Ot'\'a 
ou de amortização; o O"S'~ lucro-> li•tui ios sei·ão pag-os (su
jeito' a tolos os dii·~itos o obriga<;Õ·s ,[-·st~ 1110.lo re<orvadas e 
imp stas, e ao pag,~mento do juro, si hoav0t', ven<'ido 'obi"o 
as obrigc~çõo.'l <llt cotnpanltia n ·s<e tompo) como nm divi
clondo sobre as lfllltlltias de lompos em telllpos pagas snbt·e 
o capital em acçõ•Js d 1 companhia, eonfot•me a prioridade (si 
houvnr) das di.loi"cntes poi"ções desse c.apital, ou ser<io usados 
<!Cl outro modo, couw fór dntm·minado rwla nssemblóa g-oi"al. 

Art. 17.';. Nenhum m lior di vil •ndo serc'l de:·lararlo dll qne o 
recommendado pela junta; ncnhura dividon :o sor(t pagayeJ 
senão dos lucros liquido,. 

Art. 179. A junta J!Odcrú fl'clarar um dividendo intenno
diario a respeito de qn:tlquei' porr;ão de um anno, 'l"ando na 
sua opinião os luaos li<pti lo~ ,la <'ornpanhia o permittirem. 

Art. 180. Todo o divi len<lo ultr>rior.logo depois do s0r •!ecla
I';Ido, será pago :'ts pessoas com dirnito :1 clle. do mo<!.> qttn a 
junta de tempos em l •m 11os determinai"; e si houve!" mais de 
uma pessoa rogistrada~ como possuidoras de uma 11cç:lo ou de 
fundos, o l·agamento f.•ito ú~ P''>SO,Is, cujo nom~ r>l"Lejn em 
primeiro hga r, ser:í snffi,~ionto. Fic:tndo sent'lre ert ten.li<lo 
LJU', si qualquoi" dividflnclo fôr pago por moio de ehcqne ou de 
outro modo, e fór ontr0gue ou remettirlo pelo Correio. ser:l 
assim entre~ue e I"euJeltido poi" conta o riseo do membro com 
dii"eito a esse dividendo. 

Art. 181. Q·tan lo um aecioniot:t ou qualquer um de dons ou 
de mais possui iores associado~ em lllllll a"ÇHO ou om f11n los, 
estiver devendo;-, companhia, to,loq os div.idcndos pag-w"i~ sobre 
o~s.1 acção ou esqes fun !os, ou urna parto sutiiciente, poderão 
ser applicados neb companhia na satislação daquella divida. 

Art. 182. Torloq os diYirlendos ~obr01 'lual•pler :wção ou 
qua<'squor fundos re.c;-islrado<, sP-rão pagavoi~ somente ú pes~oa 
registrada como po<~sui·.lora do~sa aeçilo ou d<'sses fundos, no 
dia p,m que a I"d~olnção tiver baixado, doclarando esse divi
dendo tor sido approva•lo ou a rep1·es'lntante Ioga! dessa pe,soa. 

Art. 188. Aviso r!o tlecl1r.tção do qu:ll•tnet· ,[ivi<lenrlo, sqja 
intermediaria ou orttro quaJqqer, sr;rà •la lo ao< po,suidorcs dCJ 
acções on de fundos regist:·ados da m'1n~ira a liant~ disposta, 
() tamb'lm (no ca~o rio na 1uell13 tempo haver cautelas de aeçõ-~s 
fóra) pOI" annuneios. Dividendos po!' pagar .. ~ 

jui"osda eompanhia. ~/~~\\[C~ n~ c4,;-;-,, 
' ('\\ ' '7 "'~ __ , 

o~" - ''·r~ ~ 
' ~ 
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CAPITULO XXX 

nor, Avrsn,; 

Art. 184. Todo.<s os aviso-; exigidos por estes p1·esentes. ou 
pelos estatLLtos par:~ se dat• aos membros, serão assignados 
pelo secr(ltario, oLL terão o B:Jil no mo illlpres-;o por ba i:s:o dos 
me~mo~, ou :l'l qualquer ou I r a pess:la om H eu Jogar, •~o1no a 
junta <lotnrminar, os:c~pto no cn~o de utua a;selnbl•}a ronvoca:la 
por membrLH :!e eoufortHi:h•le c >lll estes presentes, e ne.~le . .; 
caso.; serão as.;ignado..; pel•Js mDm'>r:>s, q••e a convoc·atn, ou 
terão os s ;Ú,; nomoil itu pnssos por bais:o. 

Art. 185. Ess"~ avisos, como ja foi dito, serão ontregues 
ao; membros registrado', p•·ssoalmeate ou manJando-se pelo 
Correio com o :<nllo pago, ~~m envoltorios dirigido' a esse'! 
mom1)l"os no log.tr de seLLs en·l"roços registrado.;, e no caso de 
havor lüra qwtl•t•ter ··autel '·elo ac<;.lo ao temro de dar-se qual
qnct· des~es avillos, o:>..;e avi..;o c;cr:·t lambem dado po1· annuncio, 
pelo meno·; em uma folha diaria pu'Jlieatla pela manhã em 
Londre~>. 

Art. 186. Qualquer d•s<o~ avi,o<, a..;sim romettido pelo Cor
rei'> ao onc!er.~ço conslant'l do registt·o de membros, de qual
ri uet' Ill')miJro registrado, será eonsi l"rado corno ten•lo sido feito 
ao mesmo pelo curso Oi'dinario do Cort"eio, e para provar ter-se 
f·il<l o aviso, snrã sullleient,, p:·ovar que o nnv lopp~ 0stava 
dovidarnenle endel'e<;ado n •tlle rom bot'tdo no Correio. (Jual<Iuer 
sviso ao" portadore..; de cantela~ .[•) ac<;.ão sera co:t.<siclura<lo 
conto feito aoR mo>tnos no dh •tue nm annnncio a osso rw;
peilo appar.:-c.cr no..; jornae;, como fie~1. cli.<poslo nestes 
artigos. 

Art. 187. To los o;; avisos a membro> rc•gistrados pm• qual
quer ac<;ão ou quà~'sr1uer fun los a qne ontms pe..;~>oa'l tnnham 
conjnntameute direito, set·ão dados a qnaltnl"lr dessas p'1ssoas 
em pl'Ímeiro Jogar inscriptas nu r:'gi>t•·o, o um aviAo d)L<lo por 
est'l modo <C'rit avi :o s•tfficienlrl par:t todos os pos:midoreo; dGssa 
acçãr) on rl<>·•ses ruudos .. 

Art. 188. Qualquer t ·stamentoit··,, arlministl'lc!OI·, p:ü. tutor, 
commissão ou curador da fallrnci·•, rospectivarncnt.J de um 
rnenot·, morto, louco, idiot:t ou falli•lo, rno;llbt·o re•üstr:cdo, e o 
marido do q:~alqtv:r mulher easa<l:t, registrada como membro, 
e qualquer outra pessoa ten<lo ou recL:mando •tnalquer inte
resse e.tuitativo. ou outros, nas acções ou 1'unrlos do qmtl<[LLer 
mornbro re·óstrado, fical':t absolntnnont•• obrigado pot· qualquer 
aviso da<lo como acima dito. si fór dil'igido ao ultimo endereço 
r<>gist1·ado closs'J membro, não obstante a comoanhi.a rhver t8r 
do qnai<1u 'r maneim avis'l da mart.e, d:~. mlln~ri<lade, rla lou
cura, do idiotismo, da fall••ncia ou do cnsamento dess: membro 
registrado, on desse int<>resso equitüivo ou de outra es
pecie. 
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CAPITULO XXXI 

DA Al\BITilAOEM 

Art. 189. <Jnamlo Ku~citat·-so qualqncr dillerença entro a 
companhia de um lado e <JU<~lqu"r dos membro;. seus testa
menteiros, administradore~ 011 procuradores do outro l:tdo, 1"

f,,r,,nt') :i verdadeira intellig,Jncia, ou pensam••nto, inddentfl 
ou das cons,'quoncia~ de.~tes presentes ou dos ost<ltutos, ou a 
respeito dn qn:tLJll<\1" cousa ent<lo, ou depois feit.a, executada, 
om! tti<la ou pe,•mittida cm virtude dost"s presentr•s e dos esta
tutos, ou relativamente a •4u liqll''r violaçfio, ou allegada vio
laç:1o destes P"''sent:·s, ou <le qualqnm· rechmação pot• causa de 
qu:.l<JU<~r violação, ou alhgada violação, ou de outro modo, 
relativamente ús ]•remissas ou a estc,s present0~ ou aos esta
tutos, ou a quars·1uer transacçõe~ da companhia, qu<tlquer 
dessas dilferenças serà submettida á decis:1o 'e um arbitro, que 
fled nomeado pela~ partes dissidente.g, ou si ellas não concor
dai·em em um unico arbitro. {1 rkci~ão de do11s arl.1itros, dos 
q~taes c:\da uma da~ pnrt!l'l dis-<idrmte' nomearú o SC'U, ou a um 
d·~sempabdm· que W'r,i nome:~ do pelos do11~ a1·bitros. 

Art. 190. As rle.-<peza~ d.,s~o louv:uuento o dcs~:t al'llitra.~em 
ficarão fi di~crição do arbitro, arbitL"os ou d·> des,~mpatador 
respilctiv,lmente, q•1e porlerão det ·rmina1· a importancia das 
mesma~, on ordenar que as mesma~ srjam taxadas cnmo entre 
advogado e client!l, ou :!e outro modo, c porl,rão a1·bitrat' por 
fJU"m c a quem, e de qnc m:mcir:> as mesmas se1·:io fluppor
tadas e pagas. 

Art. 191. A submissão ú arbitragem será sujeita á~ disposi
ções do « acto rr•l:l ti vo ao proresso d'~ lo i commum de 1854 >) 

(con>mon lmo p1·ocede.·e act 1854) ou a 'JUalquer modificação 
regulamentar do m<'srno ent:io esist·•nte, c valerá como orrle
naçiio 0'1 ordr!m do supremo tribnnal dll j11sti<;a do Sua Mages
tade, por pntição de qualquer das part.,s, e ~'SSa parte poderá 
instruir o conselho a ('Onscntir nisso pGlas outras partes. 

CAPITULO XXXII 

DA LJQIJIDAÇ~O 

Art. 192. No caso da companhia ser liquidad:l, o activo quo 
sobrar serú applicado primeil'amonte ao reembolso, z1ari 
passu, de todos os dinheiros pagos a respeito de chamadas fei
tas na liquidação, e "m s()gundo log::r ao pagamento, pm·i 
passH, de todo o outro capital pago, porém esta clausula será 
sem prejuizo dos direitos dos poRRuidores de ncções emittidas 
com 1•rivilegios pt•eferenciaes sob1·e o activo Illi:iã~ lJtr 
sobre quaesquer outras condições especia -r \l Çl\ flA CA 'f A '· 

., \f\ \ n - _Jo " ·'"I L) J•onr.n r.xv.r:<:n \O 1883 _.. 
0

\. '-\ 'I.;.f 
'.....,_ ) .... ' 
'I.) 

L 
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Art. Hl3. Si a comp1 nhia fôr liquidada, os !iquidatarios 
(sejam voluntarios ou olficiaes ) poderão, com a sanl'çiio de 
uma resolução nxtraordinaria, dividir entr los contribuinte;, 
em dinheiro, qualquer parte do aclivo da companhia a depo.'li
tai·io.s, com as Hegm•anças nm beneficio dos contdlmintcs, que 
os lirtuidal'lrios, com identiea sanc(io, ar.·harc•m conv••nionte. 

Art. 194. Si em qualtruer tempo os lir]Uidat;trios da (;Ompa
nhia fizerem qualquer venda, ou celobt•.\rom qnal<Juer accõrdo 
dn conf"oc•midado crJm a<< secção 161 d•J ado do comp:~nhias do 
1862 )), um meaahi'O dis,idento, no sentido da')uelle << acto )), 
não torú por isso os direitos dados a ollc, pot•óm em Jogar 
disto, ello ]JO:lori por ~wiso escripto, dirigido aos liquidatarios 
e entregue no escl'iptorio, nunca m tis t~u·de do quo U dias 
depois da clata da rouni:io lllll qn•J a rcsoluç:Io especial autori
zando essa vonda ou accõrdo foi tomada, requeror-lh"s v.mder 
as acções, fun !os ou outra propl'iodade, opção ou privilegio, a 
que pelo accõrdo elle viesse do outro modo a ter rlireito, e a pa
gar-lho o producto, e es~a venrla e pa ~amcnto Rerão por con
seguinte feitos. Essa venda ultimamente menciona l L podet·:i 
ser feita como os licjui•latario1 jnlg:Lrem convoni,mte. . 

Art. 19:;. As tli..;posir;ties acim:t, a t•espoito rla lirJIÚdação, 
estão sujoit:~s a torlos os rc 'P li tos, aos direitos do Goyerno Im
JH•rial do Brazil e de qnalquer Governo Provincial, em ftce 
de q ualqnnr concessão outorgada. :i companhia, e das l'!is 
g1)raes do Brazil. 

NO~!ES, ENDEUEÇOS E ~.\UACTE!l D0S SUilSC!liPTORES 

Charles Henry Whitehurst, 23 \Vhite Lion Stt·eet, Bishop
Hgate, l.ondre,,, escriptm·ario. 

James Kollingsworth, 5\.l Russd Road, Finshury, Park, N., 
Londres, escripturario. 

\Villiam Alfrnd Da wson, Norfolk Cottage, \Vertcrroad, 
Pulnoy, Sura·ey, ong0nheiro civil. 

Alfred Tyson, 2 Pyrlanrl Vilb, Richmonrl, S. \V, Snrrr•y, 
engenheiro ci1·il. 

James Leslie \Vanklyn, 100 Piccaclilly, Londres, \V., sem 
occupação. 

Ernest Anthony Hcnley, 1 Chilworth Strent, \Vestbourno 
Terrace, Londres, 0n ~~·enhoii·o civil. 

.Jamos Strict, Swansr)a, ntamor.~·on, negociante. 
Datado em 26 de l\laio do 1882.- TestAm unha das assigna

turas acima - G. 1Y. R. 1Vaimvright, Sta]Jle lun, ar! vogado. 
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DECRETO N. 8883- DE 17 DE FEVEREIUO DE 188:~ 

Concedo ao Daeharol Francisco José da Roeha ou á rompanhia IJUC organizar 
par·a a pesca, salga o séeea dopoixc, o< f<tYoros do Decreto n. 8~38 do t7 
do Jlezemhro de t8SI. 

Attendondo ao que Me I'equeren o Bacha~·el Francisco José 
da llocha, e de confoi'midade com o parecrn· da Secção dos 
Negor.ios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta do 23 do Set0mbro elo anno passado, H·li )'OI' bem Conce
der-lhe ou á companhia que organizar para a pesca, s:tlga o 
sécca de prJixe no districto <lo centro da costa do Imperio, 
que se estende do Cabo de S. Roque ao 'do S. Thomé, os 
üvores especificados no art. 3° do Decreto n. 8j38 de 17 de 
Dezembro de 1881, quo baixou para execução da Lei n. 876 de 
10 de Setembro do 185G, observadas as demais prescripçõ 'S 

do citado decreto. 
Hcm·iqurJ d'Avila, do Men Conselho, Senado!' do Imperio, 

Ministro o Secretal'io de Estado dos Negoci!J< da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o trmha entenrlido e faça 
executar. Palacio do Rio r),, .Jtneiro em 17 do Fevereiro de 
Hl83, G2·> da lndcpondencia e do Impni·io. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Ilenl'ique d'Atlila. 

DECRETO N. 8884- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1883 

f.onMrlo á omproza da ostra da do fci'I'O rio Barra 1\lansa ao extremo nor·te do 

lorritorio da freguozia do S. Joa,Jnim, da Proiincia do llio do Janeiro, os 

favores constantes dos§~ 2o a /o da dansula 3a do llc<'rcto n. 699:í do tO 

do Ago,lo do tSí8. 

Attrmdrmão ao que Me requereu o Eng,'nheiro Victor Desiré 
Pujol, emprezario da estrada do ferro de Barra 1\fansa ao ex
ti·emo norte do territorio dt fi·ng11ezia do S .. Joaquim, da. Pro
víncia do Rio de Janeiro, H•~i por bem Conceder á empreza da 
mesma estrarla de f 'rro, de conformirlade com o Re.'.("ulamento 
approvado pelo Decroto n. 5561 de 28 dn Feverei•·o de 1874, 
os favores const tntes dos§§ 2' a 7° •la clans tla :3a do Decreto 
n. 6995 de 10 d' Agosto de 1878, ficando a referida em preza 
sujeita, em tudo que lhe fór applicavel, ás mai-; disposições do 
mesmo Decreto n. 6995. 
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Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Mi
nistro e ~ecretario de Estado dos Negocios da Agl'icultura, 
Commercio e Obras Public:~s. assim o tenhn. entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de .Janeiro em 17 de Fevereiro de 
1883, 62° da Indapeudencia e <lo lmpcrio. 

Com a rubric:< de Sua l\Iagastade o Imperador. 

Henri'lue d'.tfvila. 

DECRETO N. 8885- DE 17 !>E FEVEREIRO DE 1883 

Prorot~a. por mais nm anno o pr:1Z1l da rlansnl:t 2a d:1.s anHO'< :I~ ao Derreto 
11. í~92 rlo :i dr~ Fe\r~rciroJ 1lc lS-iL 

Attand()ndo ao que Me re11uereram Jose Al\'es Barbosa Junior, 
Antonio l'lorg-es da Silvei•·a Lobo e Alfredo Cat·doso Pereira, 
Hoi por bem Prorogar por mais um anno o pr1tzo marcado 
na clausula 2a das annoxas ao DecJ•eto n. 7992 U•) 5 de Fove· 
reiro de 1881 para a organização da companhia que tem de 
levar a elfeito a constt•ucçfw da estt•ada de ferro da 1\lam:m
guape á villa de Acary, de qne silo concessionarios, ficando 
sujeito.; d. pena de caducidade th sna conc•·ssão, si dentro do 
prazo da 30 dias, contados d:J. pnblicação deste decreto, não sa
tisfizerem o dis: •osto nas clausula, 37" o 38" das annexas ao 
mencionado Decreto n. 7\J92. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Sr'crdario de K;tado do3 Negocios d 1 Ag-ricul
tura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
fac; a executar. Palacio do Rio de Janeit·o em 17 <le Fevereiro 
dr} 1883, G2° da lndopendrmcia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\I::~gestatlc o Imper:-tdl)r. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 888(j- DE 17 DE FEYEREIRO DE 1881 

Approm os planos tlelinitivos para a constmcrão <le iG kilomotros ~no faltam 

para completar a oxtcnsão da e'trarla do ferro Central da Dahia. 

Hei por bem Approvar os planos definitivos apresentado~ pela 
Brosilian Imperial Centl·al Bahir• Rail,.ay Company. 
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limited, de conformid[ldn com a cl:tusula 10' das que bai
xaram com o Dec1·et:~ n. 0637 de 31 de Julho de 1877, para a. 
construcção do 7ô kilometros que faltam para completar a ex
tensão da estrada de f•,m·o Central da Bahia de que trata o 
mosmo dee.reto. 

Henrique d'Avih, do Mnn Conselho, Senador do lmperio, Mi
nistro e Secret:.rio de Estado dos Negocios da Agricultor.~, Com
mercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido o faça exe
cutar. Palacio du ltio d·) Janeiro em 17 do Fevoreiro de 1883, 
nzo da Indcpowl·nci<t o du Imporio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iag-oslado o Imperador. 

Hem·ique rl'Avila. 

DIWRETO N. 8887- DE 17 DE J'EYEHEIRO DI~ 1883 

Antorjza a fusão da Campay11ie lmpcria!e du, Chcmin tlc Fer de Rw Grandl.! dtJ 
Sul com a Soutltem Bras'lian R•:o Grande do Sul Rrlilway Çompany, limitcd, 
uos termos !la dausula 46• !lo IJocrcto u. 8Jt.6 do 2> do D~zombro do 188i. 

Attcndenrl" ao quo Me requereu a Compr•gnie Imp131·iale clu 
Chemin de Fer de Rio Grande do Snl, Hei vor bem Autorizar 
a fus:Io d<\ mosrn:t companhia com a South·•rn Brasilian Rio 
Grande do Sul Ruilway Company, limiterJ, nos trmnos da 
clausula 4tja do De<~reto 11. 8:~46 de 24 de Delembro de 1881. 

llenritpw ü'Avila, do .Meu Conselho, Senadot· do Imp,rio, 
1\linistro o Srlcr8tario d,, Estado do« N,·gocios da Agricultura, 
Counnercio e Obras Publicas, assim o tenh~ entendido e faça 
executar. Pa!acio do Rio de Janeiro em 17 de I?cvereiro de 
1883, 62° d l lndopondencia c d'-1 I mperio. 

Com a rubrica do Sua Magesta,le o lmp0rador. 

Henrique cl'Avila. 
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DECRETO N. 8888- DE 17 DE FEVEREIRO DE 1883 

Concedo ã Companhia da estrada do ferro Mogyana autorização para pro

longar a mesma estrada, dd j)onto mais convonle;•lo até á margem osquorda 

do rio Grande em dirocção á eiúado do Uboraha, com um ramal pat·a 

os Poços do Caldas, na Provineia de Minas Goraos, o ga_r~!l.t!õl .. !'~ 
juros do 6% ao anno, polo prazo do 20 annos, alú ao maximo capital do 

7 .ôoõ:õoon; júua a eonstrucção do mesmo prolongamento o sou ramal. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada de 
ferro Mogyana, Hei por bem Conceder-lhe autorização pBra 
prolongar a mesma edtmd:l do ponto mais conveniente até á 
margem esquerda do rio Grande, em direcção a cidade de 
Ullnraba, com um ramal p tra o.'! Poços de Cald:1s, na Provincia 
de Minas Gemes; e bem assiut, do conformidade com a Lei 
n. 31:l\;l de 21 de Outubro do ann·• passado, a garantia ue juros 
de 6 "/o ao anno, pelo prazo de 20 annos, sobre o capitai ftue 
fór effectivamente emprega,[o na construcção do r.·fendo 
prolongamento e ram 1l, até ao 111axim'J de 7.000:000$, mr·diante 
as cbusulas que com este baixam, a>signarla~ por Henrique 
d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias <!a Agricultura, Commercio 
e. Obras Publicas, gue assim o t'"nh<~. entendiuo e faça exe
cutar. Palacio do Rw de Janeiro em 17 ue Fevereiro de 18~3, 
62° da Independencia e rlo imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

Clausulas a <tu.e se ref'ere o Decreto 
n. 8888 desta data 

E' concedido á Companhia da estrc1da de ferro Mogy:ma, na· 
fórma da Lei n. 3139 de 21 de Outubro de 1882, privilegio 
por 50 annos para a construcção, uso e gozo uo prolongamento 
da mesma estrada de ferro dr!sdo o ponto mais conveniente até 
á margem esquerda do rio Gran:le, na Província de S. Paulo, 
e bem assim de um ramal par,t os Poços de Caldas, na Provinda 
de Minas Geraes. 

Além do privilegio, o Governo concede os seguintes fa
vores: 

1.° Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e 
bem assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto 
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as indemniznções que forem de direito, para o leito da estrada, 
estações, armazens e outras obras especificadas no respectivo 
contrato. 

2. o Direito de d·;sapropriar, na fórma do Decreto n. 816 
de 10 de Julho de 1t;55, os terrenos de dominio particular, 
prodios e bemfeitorias, que forem precisos para as obras de '!ue 
trata o paragrapho antecedente. 

3. 0 Uso das madoiras e outros materiaGs existentes nos 
terreno-; devolutos e nacionaes, indisponsaveis rara a con
strucção da estrada. 

4.• Isenção do direitos de importação sobre os trilhos, ma
chinas, instrumontos e mais objectos d'lstina'ios á construcção, 
bem como sobre o carvão de pedra indispensavel para as offi
cinas 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 objectos, 
espr!cificant!o a resp~ctiva quantidad'3 e qualidade, que aquellas 
repartições fixarão annualmonte, conform) as instrucçõcs do 
Ministerio da l<'azcmda. 

Cessara o fwor, ficando a companhia sujeita á re.,tituição 
dos direitos que teria de pagar o tt mult:t do dobro des,e.~ 
direitos imposta pelo Ministerio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, on pelo da Fazenda, si se provar que ella 
alienou, por qualquer titulo, obje>ctos importados, sem que pre
cedesse licença dar]ue!le~ l\1ini~t0rios, ou da Pre,idencia da 
província, o pagamento dos respectivos direitos. 

5. o l''referencia em igualdade do circums tancias, par<l la v r a. 
de minas na zona privilegiada, sendo expresso em contrato 
especial o num·,ro de d 1tas !l''e o Governo julgue conveniente 
conceder, bem como as condições a q ne deve ficar sujeita a 
em preza. 

6.o Prcfm·encia p:1ra aCrjuisição rlc terrrmos tl0volutos e:s:is
tPntcs á margem <la PStrada; efi'ectuando-so a vcnrla em lotes 
alternados, de maneira que, sendo o primeiro da companhh, 
o segando ficará pertencendo ao Estado, e a~sim por diante, e 
pelo preço minimo da Lei de 18 de Setembro de 1850 si a 
companhia os dist1·ibuir por immigrantes ou colonos que im
portar e estabelecer, nã'l podendo, porém, vendei-os a estes, 
devidamente medidos e demarcados, por preço exceu•'nte ao que 
fór marcado pelo Govr;rno. 

Es-;a preferencia só tel"á logar dur 1nte a con~trucção da 
estrada. Si, decorridos cinco annos depois de concluída a 
estrada, não tiverem os terrenos sido distribuídos a immi
grantes, a companhia os adquirira a razão do preço maximo da 
lei, indemnizanr!o o Estado dt differença que estiver por pagar. 

li 

A companhia terá r;'presentante junto ao Go1·erno Imperial 
para tratar do que diss'r respeito á execução do contrato que 
com o mesmo Governo celebrar em virtude da presente concessão. 



A f. TO>' IJO l'l>lli·:H E\ Et:rTI I O 

Todas as duvida~ e questões qnn se suscitarem ROrão re
solvidas ue accôrdo com a legislação brazileira o pelos Tribunaes 
braziloiros. 

lli 

Dentro do prazo de 12 mezes, a conta1· da data da publica
ção de>te decr<Jto, a companhia aprosentara o~ estudos pn,li
minares para a determinação dos pontos iuiciae·; o t<~rminaes, 
bem como do melhor traçado do prolootgamento c do ramal de 
CaLI::ts. 

Esse estudo preliminar consistiri no reconhecimento geral 
de toda a extemão do prolons-,<ment.o da linha principal e 
ramal de Cal las, tendo por fim :\ fixação dos pontos inicial e 
terminal o Jos principar,s pontos intermedios. 

Como rcJsultado dos m 'Smos estudos serão apresentados ao 
Governo: 

1. 0 Uma planta geral n:J. esc:th de 1 por 20.000, indic&n,Jo 
approximadatueutc os principaes pontos obrigados do traça<lo 
e a topographia da zona p0rcori"ida l'''lo tne"mo. 

2.o Relatorios justificativos dos tt•açados da estrada e do 
ramal, mencionan:lo as principaes eondiçõas tochnicas, a im
portancia ue ~ua construcçiio, sob os pontos de vist(l. commer
cial e estrat<!gico, e toda~ as ob~orvaçõ0s que par 'C•'rom uteis. 

Os trabalhos do prolongam"nto começ·•rão no prazo d' 12 
mezes a conlat· <la <lata <la mosuta publicação, ,Jcvendo os prazos 
<lo condusão ser detormin:J.clos por occasião da approvação dos 
e~tudos preliminar' ·s. 

Quer os estudos prelituinar.'s, •tuor os definitivos, de que 
tmta a clauaula 5a, serão considerados approvadus ~i no pr;~zo 
do 90 dias, contados da data da sua apres·lntação, nenhuma 
decisão houver por parte do Governo. 

!V 

Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem 
prévia autorização <lo Governo ; para iss' o' projectos <I e todos 
eHs~s trabalh'>S serão organizados em duplicata " suiJU1dtidos 
á approvação d > mesmo Govo,rno. Um dos oxemplar'!S será 
dovolvido a companhia com o - visto - <lo Chefe da Directoria 
das Obras Publicas diJ l\Iinisterio <la Agricultura e o IJUtrn
ficará archiva lo n·• mesmo :\linisterio. 

v 

Nos prazos 'f'lO forem dt!terminarlos por occaRião rla ap
provação dos cstu<~o~ prdiminarr,s, a -:;r:mpaniíia aprOB(Jil
l!l:rã os estu•los rlefimttvos da estrada c o orçamento para a 
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fixação do capital garantido, os quacs constarão dos seguintes 
do:·umentos : 

I. A plant[t geral das linhas concedid~1s o um perfil lon
gitudinal com indicaç:lo dos pontos o!Jrigados do passagem. 

O traçado será indica<lo por uma linha verm0lha e continua 
sobro a planta geral, na escala de 1 por 4. 000, com indi
cação dos raios de curvatura, e a configuração do terreno repre
sentada por meio de cut•vas d) nível oquidist::mtes ue tres me
tros; n hem assim nm uma zona de 80 metros, pelo mano.;;, 
para cada hdo, os campo.;, mata~, terrenos pedregosos, e, sem
pre qu<l fôr JIOssivel, as divis:1s das propriedad<)B particu
lare.~. as terras dovolut-ts e mina~. 

Nnss:1. planta serão indicadas as uistancias kilometricas 
contadas do ponto de parti•la da eslrada .t·~ ferro, a extensão 
dos alinhamentos rectos, e bem assim a origqlll, a oxtremi
d.ldo, o <les ·nvolvimento, o raio e sentido das l'Urvas. 

O perfil long-itudinal serei leito ua ns,.ala de 1 por 400 
pa•·a as alturas, e de 1 por 4.000 par.t as distancias horizon
t:t.es, mo~trn.ndo respectivamente por. linhas pretas o ver
melhas o terreno natural e as plataformas do~ córtes e aterros. 
Indicárá, por m"io de tre; linhas !tOrizontaes, traçadas abaixo 
do plano de comparação: 

1. 0 As distancias kilometricas, contadas a partir da origem 
da estrada de ferro ; 

2. 0 A extensão e inrl.icaçiio das rampas c contra-rampas 
e a extensão dns patamares ; 

3.• .\. exton<ão elos alinhamentos rcctos e o desenvolvi
mento e raios das curvas. 

No perfil longitudinal o na planta será indicada a posição 
das estações, paradas, obras d'arte n vias de communicação 
transver.~aes. 

O p.~rfil longitu<linal scrú acomp :nha.lo por um certo nu
mero de perfis transversae.~. inclusive o pl}rfil-t.y['o da estrada 
de ferro. 

Esse~ perfis serão feitos na escal:t de 1 por 100. 
O traçaclo e o pdrfil longitudinal po.lnt·ão ROl' apr.1senta<ios 

por becçõcs, comtanto que e;tas se e-;tcndam de um ponto d11 
pa"sag.Jm obrigado a um outro, e que no pt·azo m •rcado tenham 
sido apresen ta<las to<las as secções. 

II. Pl'ojectos especificados de todas as obras necc~saria'l 
p;u·a o esbbdocituento da estra la, suas estru;ões e depentlen
Cias, bem como as plaata' de to· las as proprieda ias qn·! fór ne~ 
C•,ssario ari<tnirir por mdo de desapropri:•çãi) . 
. Os p1·ojcdos das obras d'arte compor-se·hão d•l projecções ho• 

I'lZOnt:ws e vet•ticaes, e do c•irtcs transversae8 o lol1''Ítudi· 
ua·,s, n·t escth de 1 por 100. .-, 

Os projectos da~ f'stações mais importantes e das pontes po
derão, m•1diantn próvi:t concess:lo do Governo, ser apresentados 
:i medida <Jlle ti verem Jo ser exf)cut:1do;. 

lii. A relação das pontes, viauuctos, pontilhões e boeiros 
com 'IS princip·u:Js dimrJnsõos, posição na linha -
constr·ucção e quantirlade de obra; .~\~'}\\\EC~ 

' ~'\) 
<C) 

'"':r 
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A tabella da quantidade rle excavações neces~arias para exe
cutar-se o projecto, com indicação da cla~sificc1ção appro
ximada dos materiaes e das distancias módias de transporte ; 

A tabella doo alinham3ntos, raios de curvas, cota~ de dlcli
vidade e suas extensões ; 

As cadornetas authenticadas das notas das oparaçõe~ 
topographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno ; 

Os desenhos dos trilhos e accessorios, em grandaza do 
execução; 

Serias e tabell9.s de preços de unid:ule~ simples e compostas. 
IV. A companhia devera tamlnrn apresentar os dados e infor

mações que tiver colligido sobt"B a população, industria, com
mercio, riqueza e composição mineralogica da zona percorrida 
pClla estrada, no seu prolongamento e no ramal de Caldas. 

Ante.s de rcsolv()r sobr·e os projectos submetti.los á. sua 
approvação, pod.;rá o Gov,rno mandar procedllr, a expensas 
da compan ida, :is op~rações gt•aphicas neeessarias ao exame 
dos projecto-; e poderá modificar esse-; projectos como julgar 
convenientl'. 

O Governo podorú <lesignar os pontos em que devem ser esta
belecidas as e~taçÕ'l.~ e parat!a~. 

A companhia não pot!et•á, sem autorização expressa do 
Governo, modificae os projectos app1·ovados. 

Todavia, não ob~lanto a app:·ovação do perfillongitu,Jinal, 
a companhia poder:i fazer as mudific:tçõn& n(}cess~lri:ls ao esta
belecimento das obras d':trt '· passagens de nivel e paradas in
dicadas no projecto appeovado. 

A approvacão dos projecto~ npro~1ntados pela comp.mhia não 
podera ser invoeada pc.ra justificar a revogaç:io de nenhuma 
destas condições. 

VII 

Procurar-se-ha dc1r ás cu1·vas o maior raio possivel •. 
O raio minimo ser·á do 100 1nolros no prolongamento e de 

80 metros no nmal de Calda~. 
As curv:~s dirigidas em senti<los contrarim deverão ser se

paradas por urn:t t;mgente de 1U metros, pelo menos. 
A dr,clividude rnaxirua será do :l 0 / 0 • 

A estrada sera dividida em seeçõos de serviço de locomotivas, 
procurando-se em uma destas uniformar as condições te
chnicas de modo a elf.êctuar o melhor aproveitamento de força 
dos motores. 

As rampas, contm-rarnpas e patamares serão ligados por 
curvas vet·ticaes de raios e desenvolvimento convenientes. 
Toda a rampa seguida de um:1 contra-rampa será separada 
desta por um patamar do 30 metros, pelo menos ; nos tunneis e 
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nas curvas do pequenos raios se evitará o mais possível o 
emprego de fortes dGclives. 

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bam como á 
entrada dessas obras, se procur.trá não empregar curvas de 
pe<pwnos raioa ou as forte~ declivid:id •s, afim de evitar a 
producção do vibrações nocivas as junta~ e artieulaçõos das 
diversas peças. 

As paradas o estaçõ.os serão do preforencia situadas sobro 
porção da linha em rGcta e do nivel. 

VIII 

A estrada será de via singela, mas terá os clesvios e linhas 
auxiliar.•s quo forem necessarins para o movimento dos trcms. 

A distanc·ia entre as face> intemas elos trilhos sera <le um 
melro. 

As dimensões do perfil transversal serão sujeitas à appro
va~'ão do Govern J. 

As valletas longitudinaPs terão as dimr•nsões e declives 
necessarios para dar prompto escoamento ás aguas. 

A inclinação dos taludes dos côrtes e aterros sera fixada em 
vista da altura destes e da natureza do terreno. 

IX 

A companhia executará todas as obras d'arte e far;\ todos os 
lra!Jal hos neccssat·io" para que a ••strada não crê e o!Jstaculo 
algum ao esco:tmento <ias aguas, e para que a clirecç.lo das 
outras vias de communicac;ão existentes n:lo re•·eba. senão as 
modificações indispensaveis e precedidas do approvação do 
Governo. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos 
potlerão ser superiores, inferiores ou, <JUando absol•1tamcnto 
se não possa fazer por ontro modo, de nivcl, construindo, 
porém, a companhia, a expensas suas, as obras que os mesmos 
cruzamentos tornarem necessarias, ficando tambem a seu cargo 
as despezas com os signaes e guardas que forem precisos 
para as cancellas, durante o dia e a noite. Terá, nesse caso, a 
companhia o dir,~ito de alterar a direrção das ruas ou cantinhos 
publico.,, com o fim de melhorar os cruzamentos ou de diminuir 
o seu num~ro, prece:lendo consentimento do Governo c, quando 
fór d1 direito, da Camara Municipal, e sem que possa perceber 
qu:di[ILOr tax3. peb pass:tgem nos pontos de inte1·sccç:1o. 

Executará as obras necr·s~arias a passa,:em das aguas 
utilizadas para almstecimento ou para fins industriacs ou 
agrícolas, e p •rmittirà que, com identicos fins, taes obras se 
clfectuem em qualqu81· tempo, <iosJe que dellas mlo remltc 
d unno á propria ostra da. 

A estrada de ferro não poderá impedir a naveé\·ação d1s rios 
ou canaes e, nesse intuito, as pontes ou viaductos sobre os rios 
e canaes terão a capacidade necess'lria p:1ra 'lue a navegação 
não seja embaraçada. 
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Em tot!os os cruzamentos superiores ou inforiores com as 
vias elo commnnicação ordinarias o GovGrno terá o direito <!e 
marcar a altura elos vãos dos viaductos, a largura elostos, e a 
<JUO •levorá haver cnlrt" os parapeitos om relação ás nnce,si
elados da circulação ela via puulica qno ficar inferior. 

Nos cruzamGIÜ<JS do uivei o-; trilhos serão collocados sem sa
lioncia nem depressão souro o niv0l da via tle communicaçito 
quB cortar a estrada •lo f'rro, <lo moJo a não emuaraçar a cir
culação d'l •·arroq o enrroç.a'l. 

O Gixo da ostra,Ja do forro n:io <lrwl'r:l fazGr com o da via <lo 
communicação OJ"dinaria um angulo menor de 45°. 

Os cruzamentos tlG nivol tn,rão somprG eancellas ou barreiras, 
vodanlo a circulaçito tla via dtJ communicação odinaria na 
occasião .Ia passagnm •los tr!lns ; havendo, além disso, uma 
casa de gnar<la !.o·. la< as v<'zn-; quf' o Governo reconhecer ossa 
necessiJa:l~. 

Nos tunnois, como nos viaductos infrl!"iores, deverá haver um 
intervallo livre nunca mGnor r{o 1111.50 de ''a<la la<lo elo~ trilhos. 
Além rlisso, havorú do di~taneia c~ distD.ncia no intGrior dos 
tunneis nichos do abrigo. 

As aberturas dos poços <ie construcção o v.mtilação do~ tnn
neis serão guarneeidas do um parapeito de alvnnaria de dou;; 
metros de altura e não po:lerào ser feitas nas vias do eommu
nicação existentes. 

XI 

A companhia empregarú materia0s de bo~. qnalitla·lo na oxo-
cuç:1o 1le touas as ourn·~, o seguirá sompr.~ a~ proscripçõGs da 
art·•. de modo q•to oiJLonha construcçõ.~~ porfoitamentG so
liclas. 

O systema o dimonSÕCls da.~ fundaçclls das obras d'arte SC)rão 
fixa•los por occasião da ex'3ct~ção, tllndo em attenção a natureza 
do terreno e a' pre~sõ:H supportauas, <i'l aecór.lo entr:l a com
panhia 0 o Govorno. A eompanhia .será ohriga:la a ministrar 
os appar.-·lh•>S n pessoal nec••-;sarios ús wndagens e fincamento 
de estacas <lo ensaio, nt''. 

Nas superstrurturas das pontes as vigas dt) marlnira só po
dorito s ·lr emprrg:das provisoriamentP, dev<'ndo ser l'\Ul,sti
tuidas por vi•nts motallir·as, logo 'lue o Governo o exija. O 
ompr11go do ferro fundi,Jo f'm longerõc-s não s0rá tolera< lo. 

Ante~ rle cntrogucs à circulação, todas as obras d"artll serão 
expp,rimGntadas, fRzond·>-se passar fl repas~ar sobre cllas 
eom t!iv~rsa volo"idad·~ e <if"Jpois estacionar algumas horas um 
trflm compo.-;to <ifl loeomotivas ou, crn falta <lo.;tas, dfJ carros de 
merca•lorias quanto possivol carr,ga·los. 

As despozas rl0strts cxpericncias correrão por conta da com
panhia. 
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XII 

A companhia construirá todos os edificios e dependencias 
nocessarios p:tra que o trarego se effcctue regularmente e 
sem perigo para a segurança publica. 

As estações conterão salas d•J espera, bilheteira, accommo
dação para o agente, armazena par:t mercadorias, caixas 
d'agua, latrinas, mictorios, rampas de carregamento e embar
que de animaes, balanças, relogios, lampeões, desvios, cruza
mentos, chaves, signaes e cercas. 

As estações e paradas terão mobilia apropriada. 
Os edificios das estações o paradas terão rlo lado da linha 

uma pbtc1forma cobet·t:t, p·tra embar•1ue e desembarque dos 
pasRagoiros. 

As estaç.õe' e para<hts t·'r1ío dimensõe-< <le nccôrdo com a sua. 
importancia. O Ot>Verno poderá exigir 'luo a coutpanhia faça 
nas estaçõCJs e paradas os augmentos redamados pdas neces
sidades <la lavoura, commercio e industria. 

Xlll 

A comprmhia fornecerá o material rodante corre~pondonte 
á 0xtem;Ho do prolongamonto e do ramal e Cl)mposto de loco
motivas, alimentaclores (tenders), carros de 1' 0 2a classes pal'a 
passageiros, carros especiaes para o serviço do Correio, vagões 
de mercadorias, inclusive de gado. lastro, freio, e, finalmente, 
carros para conducção de forro, m;,~doiras, etc., indicados no 
or({amento. 

Todo o material será construido com os melhoramentos o 
commodida<ics quo o progresso tiv0r introduzido no serviço de 
transporte." por estradas do fert•o e segundo o typo que fôr ado
ptado de accôrdo com o Governo, de modo a porler circular na 
linha principal o no prolongamr·nto. 

O Governo poderá prohibir o emprego de material que não 
estiver nestas condições. 

A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcional
mente à extenRão de cada uma das secções om que se dividir 
a estrada, e que a juizo do Governo deva ser aberta ao tran
sito publico, e si nesta secção o trafego exigir, a juizo do fis
cal por parte do Governo, maior numero de locomotivas, carros 
de passageiros e vagões que proporcionalmente a ellas caibam, 
a companhia sera obrigada, dentro de sei~ mezes depois de 
reconhecida aquella necessidade por parte do Governo e dolla 
sciente, a augmentar o numero do locomotiv:•s, carros do pas
sageiros, vagões e mais mat.•)rial exigido pelo fiscal por parte 
do Governo, eomtanto que bl a11gmento fique dentro dos limi
t0s estabelecidos no primeiro periodo desta clausula. 

A companhia incorrera na multa de dons a cinco contos do. 
réis por mcz de demo1·a, alóm dos seis mezes, que lhe são con
cedidos para o augmento do trem rodante acima referido. 
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E, si p:~ssados seis m<'ze~ mais, além do fixa•lo para o aú
gmento, este não tiver si<lo f,,ito, o Governo fornocerú o dito 
augmento de material ror conta da companhia. 

XIV 

Todas as indemnizações e despozas motivadas pela construc
ção, conservação, trafeg-o e reparnçiio d·t estra•!a do ferro o 
sou ramal correrão exclusivamente, c sem e:s.ccpção, por conta 
da companhia. 

XV 

A companhia sed ob1·igarla a cumprir as <lisposiçíJy; <lo Ro
g-uhm<,nto de 2G d · Abril do 1H37, e bnm HSRim quacaqu~'>r 
outt·as da mesma natuJ•eza, q ne f,wem d"crett1.las pat·a s •gu
rança c policia das estrada> do feri'O, uma vez quo as novas 
di-posições não :ontrari"m as clausulas desta concessão. 

XVI 

A companhia ser;\ obrigada a conservar com cuidado du
rante todo o tempo da concessão, e a manter em estado que 
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrad<1. 
do ferro e suas dop~ndencias, como o material rodante, sob 
pena de multa, suspr•nsão da concessão, ou de ~er a conser
vação feita pelo Governo, á custa da companhia. 'No caso de 
interrupção do trafego, 1nc11dento de 30 dias consecutivos, por 
motivo não justifica,Jo, o Hoverno tet·a o direito do impor uma 
multa por dia de interrupção igual a renda liquida do dia an
tet•ior a ella, e resta.belecet·a o trafego, correndo as <!espezas 
por conta da companhia. 

XVII 

O Governo poderá r0alizar em toda a extensão da e>trad:t as 
construcçõ.3s n~cesB:lrias n.o estabelecimrnto de uma linha tnle
graphica do sua pl'Opricdndo, usando ou não, como mdhor lhe 
pat·ecer, do~ mesmos postes das linhas telegraphieas quf) a 
companhin. é obrigada a consl ruir om toda a e:s.tt•nsiio da es
tradt, responstbilisando·se a me~ma companhia pela guarda 
dos fios, postes e appnrelhos elcctricos que pertencerem ao 
Governo. 

Emquanto isto não so realizar, a companhi<1. ó obrigada a 
expedir telegrammas do Governo com 50 °/0 de abatimento da 
tarifa estabelecida para os telegrammas particulares. 
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XVIII 

Durante o tempo da concC's~ão o Ooverno niio concederá 
outras estradas de ferro dentro de uma zoua •le 20 kilomotros, 
limit1da por duas linhas parallelas ao eixo da ostra la. 

O Gov,,rno reserva-se o direito de conceder outras estradas, 
qne, tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, 
possam approximar- se e ató cruzar a linha concndida, com
tanto que, dentro ua referid:. zona, não recebam generos ou 
passageiros. . 

XIX 

A fiscalis~ç:io do prolongamento o ram·1l o do roRpcctivo 
serviço será incurnbi!la a uu1 Engenheiro fis:·al o seus nju
d:ltltes, nome:tdos pelo Govern:J e por elle pa;;os, aos qn:1es 
compete vebr pelo fiel cumprimento das pt•cseiJles Cl)ndiçõcs. 
O e:s:ame, bem corno o ajuste dB contas d,t receita e despe7.a 
para o pltg-amento dos juros garantidos, a um:1 cornmissilo com
posta do Engenheiro fiscal e pot· dle pre~idida ou po1· quem 
suas v"zes fizer, de um :1gente da co;upanhi:1. e de mais um 
empregado, designado pelo noverno ou pela Presidencia da 
província. 

E' livre ao elovorno, om todo tempo, m:\ndar Engenheiros 
de sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da 
construcção, afim de examinar si são executados com profi
ciencia, methodo o precisa aclividade. 

XX 

Si, durante a e:s:ecução ou ain•la depois da terminação dos 
trabalhos, se verificar que qunlquer obra não foi rxec ntada 
conforme as rC>gras d'arte, o Governo poderá exigir da compa
nhia a sua demolição e reconstruc.;ão total ou parcial, ou fazel-a 
por administração, á custa da mesma companhia. 

XXI 

Um anuo depois da terminação dos trabalhos a companhia 
entregarú ao Governo um:\ planta cadastral de toda a estrada, 
bem como uma relação das estações e obras d'arte, e um quadro 
demonstrativo do custo da mesma estrada. 

De to•la e qualquer alteração ou acqui:lição ulterior será 
tambem enviada planta ao Governo. 
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XXI! 

Os preços de transporte ser·ão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios 
tlc eond11c~ão no tempo da organização das mesmas tarifas. 

As tarifas Sl)rão revistas, pelo menos, todos o~ cinco annos. 

XXIII 

Pdo•< preços fixados nessas tarifas a companhia sor:i obrigada 
a transportar eonstautemcute, com cuidado, exactidão e !'!'Os
tez '• as rn~rcadorias <lo qualquer n:tturoza, O< pa~sageiros e 
suas bagagens, os animaos domesticas e OLltros, e o; valores 
quo lhe forem confiados. 

XXIV 

A companhi:t poder:í fazer todos os transportes por preços 
inferiores aos dac~ L:11·ifas :>pproradas pelo !ioven10, m:~s de um 
modo geral e B•'Ill excepção, •tner em p"ejuizo, quer em f:tvor 
de <[Uem <JUel' que seja. Estas baixas de preço se farão elfectivas 
cout o consentimento do Uo,·erno, sendo o publil'o avi"ado 
por meio <le anlluncios allix:tdos nas <'Stações e insot•loR nos 
jol'lmos. Si a cowpanhia fiz<'r tt·ansportes por preços inferioros 
aos das tarifas, sem aquelle prévio consentinwnto, o Gov<'rno 
po lera a[,plicar a mesma I'educção a todcs os transportes de 
i!!ual categoria, isto e, pm•tenceutes á mesma classe de tarifa, 
o os proços assim rr•duzidos mio tornarão a ser elevados, como 
no ca~o de prévio con~entimento <lo Govel'llo, sem autorizaçiio 
expressa deste, avisaiHlu-:<e o puulico com um mez, pelo 
monos, de ant,1cedencia. 

As r ~dueções concedidas a indigentes não poclerão dar logar 
:i applicação deste artigo. 

XXV 

A companhia obriga-se a tmn,portar com abatimento de 
50 °/0 : 

f.o .1\.s autori-lades, escoltas polieiaes o respectiva bagagem; 
quando forflm em diligencia ; 

2. 0 Munição de guerra fl 'lualquflr numero rle solclad"s do 
Exerc!to e th Guard" Nacional ou da Policia com S"UB officiaes 
e r,·spectiva bagagem, quando manda<los a serviço do Govnrno, 
a qualquer partr1 da linha, rln<l~ a ordem par:1 tal fim pelo 
mesmo Governo, pelo Pro,id.-mte d:1 provincia ou outras 
autoridad!Js 'lue para isso forem autOI·izadas ; 

3. • Os colonos e imruigr1ntes, suas bagagens, ferramenta~, 
ntensil!os e instrumontos arntorio:'l ; 
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4. • As sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou 
pelas Presidencias das provincias, para· serem gratuitamente 
distribuidas aos lavradores; 

5. • Todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo 
Governo ou pelos Presidentes das provincias enviados para 
attender aos soccorros publicas exigidos pela sêcca, inunda
ção, peste, guerra ou outra calamidade publica. 

Todos os mais passageiros e cargas do Governo, geral ou 
provincial, não es~ecificados acima, serão transportados com 
abatimento de 15 •/o. 

Terão tambem abatimento do 15 •/o os trans:1ortes de mate
riaes que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e 
prolongamento da propria estrada, e os destinaclos ás obras 
municipaes nos municipios servidos pela estrada. 

Sempre que o Gove··no o exigir, em drcumstancias e:xtraor
dinarias, a companhia porá ás suas ordens todos os meios de 
transporte de que dispuzer. 

N<~ste caso o Governo, si o preferir, pagará á companhb o 
que fôr convencionado, pelo uso da estrada r> todo o seu ma
terial, não excedendo o valor da renda média, de perio:Io 
identico, nos ultimas tres annos. 

As malas do Correio c seus conductores, os funccionarios 
encarregados por parte do Governo do serviço da linha te
legraphica, bem como quaesquer sommas de dinheiro per
tencentes ao Thesouro Nacional ou Provincial, serão conduzidos 
gratuitamente, em carro especialmente adapta :lo par.t esse fim. 

XXVI 

Logo que os dividendos excederem de 12 •/o, o Governo terá 
o direito de e:xigit• a re:lucção das tarifas de transport~s. 

Estas reducções se etfectuarão principalmente em tarifas 
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos ge
neros destinados á. lavoura e á exportação. 

XXVII 

O Governo poderá fazer, depois de ouvir a companhia, 
concessão de ramaes para uso particular, partindo das estações 
ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que a compa
nhia tenha direito a qualquer ind!Jmnização, salyo si houver 
augmento eventual de despoza de conservação. 

Todas as obras definitivas ou provisorias necessarias para 
obter, neste c::tso, a segurança do trafego, serão feitas sem onus 
para a companhia. 

XXVIII 

... 
/. 

0 1.'.<; o::ruT ~CI~~// 
-- .__o_;;c_ • :.;;:;::---~ 
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XXIX 

O Governo poderá desapropriar a estrada e o ramal de que 
faz oujecto a presentG concessão, depois •le 10 annos: 

1. o Dentro do pt·azo da garantia dG juros, pagando um 
capital, em dinheiro ou titulos da divida publica ao juro da 
garantia, ig•tal à somma garantida; 

2. o D''poi~ do prazo de 20 annos de ga:·antia, pagando o 
capital confOI'me o§ i o, correspondente à mcídia d<t renda liquida 
do ultimo quinquennio; 

3. 0 Si, porém, a companhia dc.ústir da gar:mtia de juros, só 
poderú Rer feito o re~gat'' em qual•tuer tempo, na fót'ma do§ 2. 0 

Fica entendido qu~ a presente dausula só é applicavol aos 
casos ordinario . .;, e que não :tbrog,, o direito de desapropriação 
por utilidade publica, que tem o l~stado. 

XXX 

A companhia não poderá ali,nar a estrada ou parte desta 
sem prévia autorização do Governo. 

Pocler[t, mediante con~entimento do Governo, arr.mdar a 
estrada e o material fixo a outra companhia ou cmp1·eza, à 
qual passará a provriedade Jo material rodante c os direitos 
e obrigações das presentes clausuhs referentes ao custeio da 
estrada. 

XXXI 

A companhia olH"ig-a-se a não possuir escravos e a não emvre
gar nos diversos serviços da nstra<la senão pessoas livres. 

XXXII 

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia, sobre 
a intelligencia da~ presnntes .clausulas, esta será decidida por 
arbitros nomeados, dous pelo Governo o dous pela companhia. 

Servirá de degempatador a Secção dos Negocios do lmperio do 
Conselho de Esta do. • 

XXXJll 

E' concedida :i. Companhia Mogyana, em virtude do mencio
nado Decreto liJgislativo n. :31:Jg de 21 de Outuhro do anno 
proxim" passado, -1 g~ranl h do Estado dos juros rle 6 o[o ao 
anno pelo prazo de 20 annos, soh;·e o capital que fôr fixado e 
reconhecido pelo Governo como necessario e sufficiento para 
a construcção de todas as obras do prolongamento e ramal 
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que fazem ohjecto da presente concessão, para a acquisição do 
material fixo e rodHnte e outros, linha telegraphica, compra de 
terrenos, indemnização de bemfeitorias e quaesqunr despezas 
feitas antes e depois de começados os trabalhos de construcção 
dos referidos prolongamentos e ramal até á sua conclusão e 
aceitação definitiva e serem elles abertos ao trafego publico. 

§ 1. 0 O capit11.l fixo mencionado nesta clausula não poderá 
exceder o maximo de 7. 000:000$, e será determinado á vista do 
orçamento fundado nos planos e mais desenhos de caracter 
geral, documnntos o rt•quisitos neeessarios á execução de todos 
os trabalhos, 'luer dig-am respeito ao leito da estrada, quer ás 
suas obras d'arte e edifícios de qualquer natureza, ou se refiram 
ao material fixo e rodante desta, e á sua linha telegraphica. 

Todos estes planos e mús desenhos, documento;; n requi
sitos, uma vez definitivamente approvados, não poderão ser 
alterados no toJo ou em parte sem prévia autorização do Governo. 

Os planos e mais desenhos Je detalhe necessarios a construc
ção das obras d'arte, taes como : pontes, viaductos, pontilhões, 
boeiros, tunneis, ou os de qualquer edificio da eqtrada de ferro, 
bem como os necessarios ao material fixo e rodante, serão 
sujeitos á approvação do fiscal por parte do Governo um mez 
antes de dar-se começo á obra, e si, findo este prazo, não tiver 
a companhia solução do fiscal, •tner approvando, quer exigindo 
modificações, serão elles considerados como approvados. 

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do Governo, 
a companhia será obrigada a fazel-as, e si o não fizer, será 
deduzida do capital garantido a somma gasta na obra execu
tada sem a modificação exigida. 

§ 2. 0 Si alguma alteração fõr feita em um ou m~ior numero dos 
ditos planos, desenhos, documentos e requisitos já approvados 
pelo Governo, sem constmtimento deste), a companhia perderá 
o dir~üto :i garantia dos juros sobro o capitall(ue se tivet• des
prmdtdo na obra executada, sngundo os planos, de,enhos, docu
mentos e mais requisitos as'im alt •rados. 

Si, porém, a alteração fõr feita com approvação do Governo e 
della resultar economia na execução da ob1·a construída segundo 
a dita alteração, applicar-se-ha a disposição da clausula se
guinte. 

Fica expresso e entendido que em caso algum o Estado se 
obrigará a pagar juros sobre quantias que não t3nham sido 
deRpen .lidas eom obras e material da estrarla (prolongamento e 
ramal) on em serviços que a esta intere:;sarem directamente, a 
juizo do Governo. 

XXXIV 

Todas as economias que por qualquer motivo se fizer.em na 
execução da estradct do ferro de quo trata esta concessão, 
revert·'riio em beneficio do Estado, dando Jogar a uma roJucção 
correspondente no capital garantido. 
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XXXV 

Si, construída. a. estrada., se reconhecer, por exames a. que 
o Governo mandará proceder, que o rnaximo do capital garan
tido foi excedido por causas imprevistas ou por emprego jus
tificado do mesmo capital, o Governo concederá. garantia de 
juros ao excedente, si para isto estiver autorizado pela Lei 
n. 2450 de 24 de SeternlJro de 1873, ou por outra que a tenha 
substituído ou ampliado; no caso contrario, recommendará a 
concessão da nova garantia ao Poder Legislativo. 

XXXVI 

A garantia de juros far-se-ha elfectiva, livre de quaesquer 
impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de Junho e 31 de 
Dezembro d13 cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois 
de findo o semestre, durante o prazo de vinte annos, pela 
seguinte fórma : 

§ 1.• Emquanto durar a construcção das obras os juros 
de 7 •/o serão pagos sobre as quantias que tiverem sido 
autorizadas pelo Governo, e recolhidas a um estabelecimento 
bancario , para serem empregadas á medida que forem na
cessarias. 

As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela con
strucção das obras em cada anno. Para este fim a companhia 
apresentará ao Ministorio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, no Rio de Janeiro, dons mezes antes do começo das 
obras, o seu respectivo orçamento, quo serã fundado solJro 
as mesmas bases em que se fundou o orçamento geral que re
gulou a garantia dos juros sobre o capital fi::s:o. 

Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das chamadas, 
cessarão os juros até á conclusão das obras, que deviam ser 
executadas ness3 anno. Construídas que sejam ellas, conti
nuará o pagamento dos juros. 

§ 2.• Os jur·os pagos pelo estabelecimento bancar-io sobre 
as quantias depositadas serão creditados a garantia Jo GoYerno, 
e bem assim quaesquer rendas eventuar;s cobradas pelas com
panhias, como sejam: ta:s:as de transferencia de acções, ete~ 

§ 3.• Nos capitaes levantados Jurante a construcção não 
serã incluído o custo do material rodante, nem o de machinas 
e apparelhos de qualquGI' natureza necessarios ao seu reparo e 
conservação, o qual só serã lançado em conta para garantia 
dos juros seis mezes antes de serem o dito material, rnachinas 
e apparolhos acima referidos empregados no trafego da eRtrada. 

§ 4. 0 Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, 
os juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em 
presença dos balanços de liquidação da receita e despeza de 
custeio da estrada, exhibidos pela companhia e devidame~:.te 
examinados pelos agentes do Governo. 
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§ 5.• Além da quanti.a necessaria. á construcção das obras 
em cada anno, a que se refere a parte 2" do § i• desta clau
sula, a companhia poderá fazer uma chamada de capitaes no 
principio do primeiro anno, no valor de 10 °/o do capital 
garantido, para a.ttender ás despezas preliminares. 

xxxvn 

A presente concessão será consirler.1da caduca, si os trabalhos 
do prolongamento não forem começados dent1·o do prazo do um 
anno, a contar da data da p•blicação no Diario Official, salvo 
caso de força maior, julgad1 t:1l peb Governo o sómente por 
elle. 

Igualmente caducarão o privilegio, a garantia o mais favores 
de que tratam as presentes cbusulas, si a const.rucção das obras 
fõr interrompida por mais de ti·es mezes, salvo da mesma sorte 
o caso de força maior, a juizo exclusivo do Governo. 

Si nos prazos fixados não estiverem concluídos todos os 
trabalhos de construcção da estrada, o esta aberta ao trafego 
publico, a companhia pagará uma multa de i a 2 •/o por mez 
de demora sobre as quantias despendidas pelo Governo com a 
garantia até essa rlata. 

E si, paRsados 12 mezes alóm do prazo acima fixado, não 
ficarem concluídos toJo, os trabalhos ncima referidos e não 
estiver a estrada aberta ao trafego publico, ficarão tambem 
caducos o privilegio, a garantia e mais favores j:i mencio
naJos, salvo caso de força m:üor, só pelo Governo como tal 
reconhecido. 

XXXVIII 

As rlespezas de custeio da estrada comprl)hendem as que 
se fizerem com o trafego de passageiros, de mercadorias, 
com reparos e conservação do material ro lantiJ, officiníLs, 
estações e todas as dependencias da via ferrea, ta·•s como 
armazena, officinas, deposites de qualquer natureza, do leito 
da estrada e todas as obras d"arte a ella pertencent"s. 

XXXIX 

A companhia obriga-se ainda a exhibir, sempre que lhe 
forem exigidos, os livl"os dOJ receita e despeza do cust,•io da es
trada e B'Hl movimento, e pr11star todos os esclarecimrntos e in
formações que lhe fornm reclamados pelo Governo em relação 
ao trafego da mesma estrada ou pelo President l da província, 
pelos fiscae'l por parte do mesmo Governo ou pDr quaesquer 
agentes deste competentemente autorizados, e br:lm assim a 
entregar semestralmente aos supraditos fiscrtes ou ao Presidente 
da província um relatorio circumstanciado do estado dos tra-
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balhos em construcção e da estatistica .do trafego, abrangendo 
as despézas do custeio conveninntemente especificadas e o 
peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias que 
transportar, com declaração das distancias médias por ellas 
percorridas, da receita de cada uma da.s estaçõe'l, e da esta
tística do passageiros, sendo estes devidamente classificados, 
podendo o Governo quando o entender conveniente indicar 
modelos para as informações que a companhia. tom de prestar-lhe 
regularmente. 

A aceitar como definitiva e sem recurso a decisão do Go· 
verno sobre questões que se suscitarem relativamente ao 
uso reciproco das estradas de ferro que lhe p;rtencerom ou a 
outra empreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que 
celebrar não prejudicara o direito do Governo ao exame das 
estipulações •!U'l effectuar e ti modificação d•.'stas, si entender 
que são oll'ensivas ao interesse do Estado. 

A submetter à approvação do Governo antes do começo do 
trafego o quadro do seus empregados e a tabella àos respecti
vos vencimentos, dependendo igualmente qualquer alteração 
posterior de autorização e approvação do mesmo Governo. 

XL 

Logo que os dividendos excederem a 8 "/o o excedente será 
repartido igualmente entre o Governo e a companhia, ces
sando essa divisão logo que forem embolsados ao Estado os 
juros por este pagos. 

XLI 

Si os capitaes da companhia forem levantados em paizes 
estrangeiros, regulará o cambio de 27 dinheiros por 1$ para 
todas as suas operações. 

XLII 

Os prazos marcados nas presentes clausulas poderão ser 
prorogados por causas de força maior, julga,las taes pelo Go
verno, e sómente por elle. 

Nenhum t prorogação, porém, será concedirla fól'a do casõ 
antecedente, sem preceder o pagamento d() 1:000$ de multa por 
mez de prorogação ::.-equertda. 

XLIIJ 

Pela inobservancia de qualquer das presente~ clausulas 
e pat·a a 9ua~ não srJ tenhq commi~ado pena especial, poderá o 
G.overn_o 1m por multas de 200$ ate! 5:000$, e o dobro na rein
Cldencu~. 
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XLIV 

Para garantir a fiel execução do contrato, a companhia do
positará no Thesouro Nacion:1l a quantia de 5:000$ em moeda 
corrente ou titulos da divida publica. 

Fica entendido que, sendo a caução em moeda cOI·ronte, não 
vencerá juro algum. 

XLV 

Si, decorridos os prazos fixados, não quizer o Governo proro
gal-o.q e declarar caduca a concessão, a companhia p1mlerá, 
em beneficio do Estado, a caução prestada. Esta será comple
tada, á medida que della forem deduzidas as multas. 

XLVI 

O contrato será assignado dentro de 60 dias, contados da 
publicação das presentes clausulas, sob pena de caducar a 
concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1883. 
-Henrique d'Auila. 

DECRETO N. 8889- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Roforma o plano das loterias elo Estado a favor olo funclo do emancipação. 

Attendendo ao que Me representou o Thesoureiro das loterias 
da Côrte, Hei por bem que na extr,tcção das loterias conce
dida.~ a favor do fundo de emancipação so observe o plano junto, 
assignado prJlo ViscondG de Paranaguá, ConsGlheiro de Estado, 
Senador do lmpi3t'io, Presidente <lo Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario <le Esta lo dos Negocies ·la Fazenda e Presi
dente do T1·ibunal do Thesouro Naeional, quo assim o tenha 
entendido e faça nxecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 24 
de Fevereiro de 1883, 62<' da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica 
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Plano para as loterias do Estado a f"avor do 
rondo de emnnclpnçiio. a que se ref"ere (tOe• 
ereto n. S8fil9 desta data 

1 premio ........•..... 
1 dito ..•............. 
i dito ............... .. 
3 ditos a .......•.•••.. 
5 ditos a ..........•... 
i2 ditos a ............ . 
25 ditos a ........... .. 
50 ditos a ...........•. 
100 ditos a .......•.•.• 
200 ditos a ........... . 
300 ditos a ........... . 
-1131 ditos a ........... . 

20.000 ditos par .1 todas as d-:z ;
nas cujo algarismo ter· 
minar naquelle em que 
sahir(inclusive) o pre-
mio n. 1. ..•...•••..• 

2 aproximações para os 
n u m e r o s immediata
mente superior e infe
rior áquelle em que 
sahir o premio n. 1 ...• 

2 ditas, idem, idem para 
o premio n. 2 ........ . 

2 ditas, idem, idem para 
o premio n. 3 ........ . 

21.168 premios ....... . 

Imposto 25 °/0 ••••••••• 

s~no ................ . 
Beneficio ........•...• 
Quota do Estado ..•••.• 
Commissão e despezas. 

200.000 bilhetes que serão di
vididos em inteiros, 
meios e decimos a 10$. 

Palacio do Rio de Janeiro em 
Visconde de Paranaguà. 

20:000$ 
fO:OOO$ 
5:000S 
2:000$ 
i :000$ 

500.S 
200$ 
!OU$ 
50$ 

20$ 

8:000$ 

4:000$ 

2:000$ 

500:000$ 
30:000$ 
88:800$ 
10:000$ 
30:000$ ----

300:000$ 
150:000$ 
50:000$ 
60:000$ 
50:000~ 
60:000$ 
50:0:)0$ 
5o:ooo.s 
50:000~ 
40:0Qit::: 
30:0Jo$ 
23:200$ 

400:000$ 

16:000$ 

8:000$ 

4:000$ 
----
1.341:200$ 

658:800$ 
-----

2.000:900$ 
24 de Fevereiro de 1883.-
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DECRETO N. 8890- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Allora a tabolla dasf eommissõos dovidas aos\ Corrotoros da praca do 

S. Salvador. 

Attendendo ao que representaram os Corretores de merca
dorias da praça do S. Salvador, e Tendo ouvido a Junt:1 Com
marcial daquclla cidade e a da capital do lmperio, Hei por uem 
Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 A commissão devida aos Corretores da praça do 
commercio de S. Salvador, nas trnnsacções Fobre o café, será 
de dous quintos por cento, pagos repartidamente polo comprador 
o vendedor. 

Art. 2.• Fica nesta parte alterada a tabella que baixou com 
o Decreto n. 8585 de 10 do Junho ultimo. 

João Ferreir:1 de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tl)nha en
tendido e f1ça nxecutar. Palacio do Rio de Jtneiro em 24 do 
Fevereiro de 1883, 62• d t Indepenúencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade ~ Imperador. 

J ocio Ferreira de Moura. 

DECRETO N. 8891 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Marca o ordenado annuaJ de 120J ao caf'-oreil·o da cadeia da villa do Potro
li na, na Provineia do Pernambuco. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica marcado o ordenado annual de 120$ ao 

carcereiro da cadeia da villa de Petrolina, na Provincia do Per
nambuco. 

João Ferreira de Moura, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocies da Justiça, assim o tenha enten
dido e f:tça executar. Pala cio do Rio drl Janeiro em 24 de 
Fevereiro de 1883, 62• da lndepcndencia o Jo Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joa; Fel'reira de Moura. 
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DECR~TO N. 8892 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Augmonta os vencimentos o fixa o numero dos Pharoleiros empregados ac· 
tualmeulo nos pharóos o pharolctes do Impel'io. 

Hei por bem, de conformidade com o que dispõe o n, 5 do 
§ 3o do art. 5o da Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, que os 
vencimentos e numero dos Pharoleiros d<)S pharóes e pharole
tes do lmperio sejam, d'ora em diante, regulado~ pelas tabellas 
que a este acompanham, assignadas por João Florentino Meira 
de Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do lmperio, Minis
tro e Secr0tal'io de Estado do~ Negocios da Marinha, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 24 de Fevereiro de 1883, 62° da lndepend(mcia e do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Florentino Meira de Vasconcellos. 
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Tabell~ aos vencimentos do llOOSO'dl dos actu~es Dharór1! e Dh~roletes 
do ImDCI';o 

CLASSES VENCIMENTO 
ANNUAL 

nESPRZA 
EM UM ANNO 

H 
48 
51 

tos Pharolciros •.•.••.•..•••...•••...•. 
2n5 l)itos ............................. . 
3°5 Ditos ..••..••.•..•..•..•••...•..•.. 

I 001lh00'l 
710,~1HIO 
48U,s1KJJ 

H:HOHjO:lfl 
3>: !íGO,~!NlO 
:l'•: >8U,jOUrJ 

DAHCA .. PHAROL 

lo Pharoloiro .••.•..•••.•••.•.•...•.•.. 
2° Dito ........•.....••....•...•.•...•. 
3o Dito .•.•..•...•....•.•.•••..•..•...• 

t:Ho,~ono 
900,)000 
6608000 

75:740ni)OO 

Obsorvaçõos 

Além dos vencimentos desta tabolla poreoborão rações os Pharoloiro1 
seguintes : 

~
Cabo Frio ...................... . 

Rio do Janeiro ...................... Ilha Rasa ....................... . 
Cabo de S Thomé ............... . 

Bahia ..•.•.•••.•..•.....••..•..••.•. Abrolhos ....................... . 
Espírito Santo ....................... Ilha do Franeoz ............... . 

.. 1- lllha do S .. Jo,io ................ . 
Jnaran tao . .. • .•......... • • ..... • ... • Sant' 1\.nna •....... •...... • • • .. • • • 

Paraná .............................. Conchas , ..•..•••....•.••..•.• , .• 

S. Paulo ............................ Moela ...•.•.•.•.•••.•.•.•.••. , •. 

Rio Gmndo do Sul. .................. Estreito ........................ . 

p . ~Gaivotas ....................... .. 
ara • .. • .. • "·" · • • • • ·" · · • · .. · ... " Barca-ph~rol ................. • .. 

Santa Cath arina !Arvoredo ...................... .. 
• • · .. "·"' • · ""' .. "' • Naufrag:~dos .................... . 

Pernambuco ........................ Roeeas .......................... . 

3 
;{ 

3 
3 
2 
! 
3 
2 

3 
3 
3 
=~ 

3 
2 

3 

40 

Os machinistas o foguistas do pharol eleetrico da ilha Rasa terão os 
vencimentos da tabella annexa ao Doe roto n. 6386 do 30 do Novembro do 
1876, tontlo aquello a detlueção do 15 '!lo, o mais as rações. 

O pessoal das emhareaçõos eantinúa a peu.ohor Oi vencimentos estabele
cidos no orçamento em vigor. 

As tros praças do eorpo do imperiaos marinheiros poreeberão 83000 
monsaes eada uma, pelo serviço do pharoloto da fortaleza de Willegaignon. 

Palaeio do Rio do Janeiro em 24 do Fevereiro de 1883- João Florentino 
Meira rle Vasconcellos. 



rena nxando o numero de Pharoleiros, emDregados actnalmente nos Dharóes e pharoletes do ImDerio 
PESSOAL ...:l .... 

o 
DE:-lOMINAÇÚES 

PHAR0-1 NO SERVIr.o ~ 
LEIROS DE E.\IIJARCA.ÇÔES ~ 

PROVe-lCIAS ---.......__..-.....I --~...__,---..._ 

PUA GÓES PllAROLETES I~ 
o ~ ~~ ~ 

~ 
Cabo Frio ............ . .................... l 

li o do J anoiro. .. Ilha Rasa .............. . 
Cabo do S. Thomé ..•.... 

,1 • s I Maeeió ................. . 
'agoa ""·" .. 'I S. Francisco .......... .. 

Abrolhos .................................. . 
Barra ...................................... . 
Morro do S. Paulo ......................... . 

~~~~:~~~~~~~-~:::::::::::: F-~;·i~. ;,~·~i~~::::::: 
........................ Santa Maria ....... . 

Ceará ............ I Mueuripo .............. . 
I Araeaty ................ . 

Espirito Santo I Santa L•~zia .......... .. 
·"I Ilha do tranccz ....... .. 

S. Marcos .............. . 
Alcantara .......... . 

l 
l 

)

, llaeoloJuy ............. . 

Maranhão ...................... .. 
························ Uarra ............... .. 
s. João ................ . 
Sant'A.nua ••...•...••... 

1
1larra ................. . 

Pernambuco..... Oli•ul:~ .. • ...... · · • · · .. · · 
ltnc~a~ •••...•.•..•.•••. 
S:llllo Agostinho .•.•..•. 

Pará ........... .. 

Salinas .................................... . 
..•••.•..••••..•••.•.•.• liaivotas ..........•. 
.••••......•..•••......• Paranal1ucra •........• 
........................ Goyahal. ......... .. 
......................... Jutahy ............. . 
. ••••.•...••.•.••.••••. (;uayara ...•••.••.•• 
•.•....••.•........••.•• Colinguha ..•.....•. 
.••••..•••.•.•.•.•..••• Cha11lío Virado .... . 
....................... Ilha tio Capim ..... . 
........................ Ba:ca-pharol. ...... f 

Paraná ) Conehas ...... •......... . .................. . 
• · • · · · · • · · ..•.•.....•............. Fortaleza .....•...•. 

Parabyba ......... Pedra Socea ............................... . 
Piauhy ............ Pedra do Sal. ............................. . 
Rio G. do Norto ........................... Sautos Hois Magos .. 

\ Barra ................. .. 

Rio Grande do Sul( -~ ~ \r.'~~i~t~;[~· i;o· ~·;;.;,: 

. I 
Santa Catbarma .. ( 

t.L::W)HIJUl'll ••••••••••••• 
.3 ;g {Capão dt\ ~l:uea ... 

'"O 1!:::-tr..:ito .•....•.•... 

Nau fragaclos ........••. , 
Arvoredo ............. .. ···················· .................... f 

Santa Cruz ........ . 
lm l1ctiba ....•....•. 
S. haneísco do Sul. 

S. Paulo .......... Moela ..................................... . 
Sergipe ................................... Cotin~uiba ........ . 

I 
i 
i 
l 
l 

l 
l 
i 
l 
l 
i 

l 
I 
l 

2 
l 
l 
l 
I 
I 
i 
i 
i 
l l. 

l 2 

i 
l 
I. 

i .. 
l l 

l l .. .. 
t i .. .. 

1:; 49 52 

8 

'"i2 

l2 
3 
3 

2 
2 

3 
2 
3 
2 
l. 
l 

2 
2 

3 
2 
2 
2 
~ 
3 

2 
~ 
3 
3 

3 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
li 

2 
l 

2 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
2 
3 

2 
8 
l. 
l 
2 

2\ m 

l. -'·.r .. "'"tn, ,1..., Yil)r-L".'\Í!!non scr:'t feito por tres praça; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 333 

DECRETO N. 8893 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Proroga o prazo concedido a Antonio Josó do Couto para o sou 1 apparolho 
do refinar assucar. 

Attendl)ndo ao que MG requereu Antonio José do Couto, 
Hei por bem Prorogar por 10 annos o prazo de cinco annos, 
contados desta data, que pelo Decreto n. 77G1 de 14 do Julho 
do 1880 lhe foi concedido para o apparelho de sua invenção, 
destinado a refinar as~ncar. 

H~Jnrique d'Avila, do Meu Con;elho, S'lnado!" do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncg-ocios da Agricultura, 
Commorcio o Obra~ Publicas, assim o tenha entendido ll faça 
executar. Palacio do Rio de J,meiro em 24 do Fevereiro de 
1883, 62° da InJependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mage;;tado o Imperador. 

Henrique d'Avil61. 

DECRETO N. 8894 -DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Proroga o prazo concedido a Joaquim Emygdio Venancio da Rosa o outros, 
pelo Decreto n. 7823 do l.:l do Sotcruhro do t88U, para explorarem eat·vão do 
pedra o outros ruinoraos na l'roviueia tio 1\io do J anch-o. 

Attendendo ao que me requereram Joaquim Emygdio Ve
nancio da Rosa, Manoel Jesuíno Netto e Francisco da Fonseca 
L'lal Arnaud, Ibi por bem Pro rogar por dous annos o prazo que 
lhes foi concedido pelo Decreto n. 7823 de 13 de Setembro de 
1880 para explorarem carvão de pedra e outros miw;raes no 
município do Cabo Frio, da Província do Rio de Janeiro. 

Henrique d'Avila, do Mou Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e ·faça. 
executar. Palacio elo Rio de Janeiro em 24 de Fevereiro da 
1883, 62• da lndependencia e do lrnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'.Avila. 
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DECRETO N. 8895- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Estabelece regras para a creação e elassificação das ~geneias <lo ,Conoio, 

Convindo que a creação e classificaçã:.> das Agencias do 
Correio sejaru reguladas de modo que os dinheiros publicos 
destinados a este ramo de serviço tenham a mais proveitosa 
applica.ção possivel, e de preferencia s.~jam a.tten,lidas sua~ 
mais urgentes necessidaJes, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.0 Os Presidentes nas 11rovincias, e o Director Gr1ral 
dos Correios no município n'eutro e na Província do Rio 
de Janeiro, colligirão to.!os os annos informações minucio1as 
das povoaçõ3s e localidades em que convier crear Agencias 
do Correio. 

Estas informações consistirão principalmente : 
1.o Na estatística da população da localidade ou povoação, 

em que convier crear agencias postaes, e dos moradores dos 
seus arrabaldes, até á distancia de tres kilometros. 

2.o Na medição ou calculo appw:s:imado da. di;tancia entre 
a Jocalitlade Pm que tiver de ser estabelecida a Agencia e 
a estação poqtal mais proxima. 

3. 0 No orçamento detalhado d:~. receita e da despeza com a 
remuneração do Agente, utensílios, estafetas para o serviço 
entre a Agencia que sr3 pretende croar e as existentr~s. 

4. o Em informação da Cama L" a Municipal rPspectiva acerca 
do estado e do desenvolvimento da lavoura., da industria de 
criação, da mineração, commercio e outro qualquer ramo de 
industria estabeleci.d.J na localidade. 

Art. 2. 0 Os esclarecimentos obtidos pelos Presidentes das 
províncias serão enviado' :\ Secr·etaria de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas até o fim do moz 
de Janeiro de cada anno, e por esta repartição remettidos á 
Directoria Geral dos Correios, para que, reunidos aos que esta 
haja obtido p'1los meios ao sou alcance, proceda a mesma 
Directoria aos estudos com·eniontes e proponha no projecto do 
orçamento futuro a verba precisa para o estabelecimento e 
custeio das Agencias que tiverem de ser creadas. 

No projActo do orçamrmto indicar-se-hão os nomes d:ts loca
lidades das Agencias propostas e ns despezas de cada uma, du
rante o exercício. 

Art. 3. o Não será proposta, nem creada Agencia de Cor
reio nas localidades que não puderem produzir renda an
nual de 100$ pelo menos; e aR que durante trcs e:s:ercicios 
consecutivos não tiverem esta renda, serão, ou extinctas ou 
removidas para outras localidades mais conv,~nirmtes. 

Serão e:s:c )ptuadas desta regra as Agencia" que, por cir
cumstancias especiaes, convier, a juizo do Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, crear ou mantor, não obstante a insuffi
ciencia de sua renda. 
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Art. 4.o A' classificação das Agencias precederá proposta do 
Dircctor Geral dos Correio~, quanto às do município neutro e 
da Província do Rio de Janeiro, e dos Presidente~ das pro
víncia~. com informação dos Aclministradores do Correio e do 
Director Geral, quanto ás outras. 

Estas prop Jstas serão enviadas á Secretaria de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, afim 
de ser no projecto de orçamento para o futuro f'Xercicio so
licitada a quantia precisa para G accreseimo da despeza que 
tem de provir da nova classificação. 

Art. 5. 0 PodrJrão ser elrJvadas á f• classe as Agencias 
que durante Lres annos successivos derem renda superior a 
5:000$, e á 2" classe as que no mr:lsmo período renderem 
mais de i: 200$, qualquer que seja a localidade em que es
tiverem estabelecidas, ficando nesta parte derogada a drsposi
ção do art. 7° do Regulamento approvado pelo Decreto n. 4743 
de 23 de Junho de 1873. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro o SPcrebrio de E~tado dos Negocios da Agricul
tura, Commorcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de J:tneiro em 24 de Feve
reiro de 1883, 62° da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o llllperador. 

Ilem·ique d'A'I>ila. 

DECRETO N. 8896- DE 24 DE FEVEREIRO DE.1883 

Approva a·; instrueções regulamentares ~itarifas para o transporto do jlas· 
sageiros e mercadorias pela estrada de forro do Sobral, na Prnvineia do 
Ceará. 

Hei por bem Approvar as instrucções regulamentareR e 
tarifas para o transporte de p:1ssageiros e mercadorias pela 
estrn.da de ferro do Sobral, na Provincia do Ceará, que com 
este baixam, assignadas por Henrique d'Avila, do Meli Con
selho, Senador do Imperio, Min-istro c SccrctarÍ'> de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça ex11cutar. Palacio do Rio de 
JaMiro em 24 de Fevereiro de 1883, 62• da Independencia o do 
Imperio. 
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Instrncções re[nlamentares e taritas nara o transnorte de nas
sa[eiros E mercadorias DEla estrada de ferro do Sobral1 a nne se refere o Decreto n. 8895 desta data. 

I 

TRANSPORTE DE VIAJANTES 

Art. i. o Os viajantes pagarão por pa~sagem simples, isto é, 
em um sentido, os preços das tarifas 1 e 2, correspondentes 
á classe de sua passagem. 

Art. 2. o Os preços dos bilhetes de i!a e volta em f a 
classe estão uesignados na tarifa 3. Esses bilhetes serão vá
lidos por 72 horas, contadas da hora da partiua do trem de ida 
até á hora da partida do trem de volta, e só dão direito á 
passagem nos trens ordinarios. 

Art. 3.o Para a volta, passado o prazo acima designado 
e sómente durante as 72 horas seguintes, ainda servirá o 
mesmo bilhete, restituindo, porém, o viajante a dilferença do 
preç0, isto é, considerando-se como simples e sem abati
mento n viugem em cad<i sentido. 

Art. 4." Os bilhetes de ida e volta só são válidos para as 
estações ou até ás estações nelles designadas. Si o viajante ficar 
em qualquer estação intermediaria, considerar-se-ha veneido o 
direito ao resto da viagem no sentido em que fôr ella feita. 

Art. 5. 0 0& bilhetes simphs consider:u·-so-hão vencidos, si o 
viajante não <)ff.lctuar a viagem no trem para que forem elles 
vendidos, ou si fi,~ar em qualquqr estação anterior :i designada 
como seu destino nos mesmos bilhetes. 

Art. ô.o Os menor,,s de 8 annos pagarão meia pas~agem, 
ficando á administração o direito de collocar dous em cada 
assento destina lo a um viajante. 

Art. 7 .o As crianças menores de 3 annos conduzidas ao 
collo terão passagem gratuita. 

Art. 8. 0 Os bilhetes só dão uireito á passagem no trem, 
dia, cla~se e até á. estação nelles mencionada. 

Art. 9. 0 Os passes serão nominaes e intransforiveis. 
Art. 10. O viajante som bilhde, portador de bilhete não 

carimba<!o P')la a•lministração ou que tenha carimbo de outro 
dia ou trem, o viajante eneontrado em dasse superior á desi
gnada em seu bilhete ou portauor de passe de outro trem, 
pagará o preço de sua viagem contado do ponto de partida 
do trem, si não estiver provada a e~taçiio de sua procedencia, 
on prova·la esta o proço <'ontado dolla, em qualquer caso, sem 
1:10 levar 'lm cont·1 o 'lll'J já houv,,r paliO. 

Além disso, pagará mai; co1no multa 300 ou 200 réis, se
gundo fór encontrado em 1 a ou za. clao;se e, no caso de dó lo 
flagrante, ficará mais ~ujeito á' penas do art. 104 do 
Regulamento geral de 26 de Abril de 1857. 
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Al't. 11. O via;aute ó obrigado: 
§ 1. o A n:"io inconuuo<lar o< H cus colllp:lllhciros de VIa-

g-ern. 
§ z.o A nio da<:lllificar o:; c~rros. 
§ a. o A l'i·sp··ilar o prcs ·nt .. "l rcguhlllonlo o o Hog11larncnto 

g-ct•al de 2G de Auril de Hl::í7. 
fi 4." A 10nser\'ar-so d:~ranlo a viagem 110 iutc:·ior do carro 

qu<' lho fõr d~~ti!wdo. 
§ 5." A apresenta c· ao 1 mprog do do trem o •;r·u ldhcl<l 

Oll pt1SS'J sernpr • quo l:ll' fól' po !i.!o. 
§ Ü." A restitun· ao o:up:·~,g:t .o cspceialmo!!lO ew·arrcgudo 

desse serviço o >OU ;,ilh•!lo ou passe ao conchil' sua riag·em ou 
si 1iear em 'lualq11ot· e·;t·•ção int•H'mediaria. 

Art. 12. O viajante tem direito: 
§ 1. o A ser transportado polu trem o na class·J o Jogar a '1 ue 

lho de!' direito O S lU uil!VJ[", 
§ ~. 0 A rodamar· :•rol'idcncia< ao ''hcfo do ti···nJ soJu~:rc que 

fót• incow:uodado pelo: sou~ eomp :nhcir.:.~ d" vingctu. 
§ J.o 1\ fazet· tmnsport:~r livre de fr<Jt•J urna b:uçagom até 50 

kilogratum:~s, a 'lua! 'orá rlosp:teha,!a c conduzida nu carro de 
b.tgagnm, não po.l Jn.lo o mcsl!lo viajante Ieva1· comsigo no 
carro do passageil·ors se11Uo tl!JHt IlJ~dinba necessat~i;t de vi:q.~·crn, 
ou qual<JUCl" em wul!w com <·iJjecto de uso u c11jo \·olun11• não 
exc,.da ao de uma c:~ix:1 comruum do clw.péo. · 

§ 4.o ,\pedir passago1n durante a viag·c:n, de 2a chsso para 
a ta. p:tga11lo a 1lii':'wcllça de pt·.·ço cont:do .)a nst.ar;ilo em quo 
se dor a passag8m o:1 da j·l'Oee<lcntu, si e.,s;L mn.Jauça se oJrcc
luai· eutJ'ü duas I'SLar;<i ·:. 

§ ;':>." "\ fulllll' nos "ar:·os o•u qrw n:1o houver oxuressa dosi
g·naç:1o de se:· isso prohi .i lo. 

At·t. 13. Só a"" agentes da f:,r<,'a prtblic:t conluzillllo presos 
ou etn (Llig-euc.ia cíficüd ser ·l p::rulittil:u lc\'at co:Hsigo :n·1u:Js 
de fogo c~u·rcs·:HLt · .. 

Art. 14. ,\,.s vi~j:mto:; orn estado <I' r·muria:;uez é ve:ladfl. 
a p·•rm :nonei t nas est<tÇÕils ou nos tt·ens; devenlo no pt·im"iro 
caso .-·.c;· po;;to fora. da eslaç:lo e uo sc.:.rundo .<or deso111:mt·cado 
na primeim o~t.a:;ão; rcstitllinlo-:;c-lhn o r~ •ço de so:t bilhete 
si uão houver ainda erwc•t::do a viag.•m. 

Art. 1:.->. o fHG<;O dos uilh·~tc~. hnto simples 1"0!!10 <1~ ida e 
v<J!L:1, s"ni. nrrec "lado sem exccp<:rl() ua ostaçüo de JHl.l'li la e no 
;,eLo tla o11tissiio do bilhete. 

Art. 1G. O pa·s tg-c:it·o 'lue iu!'ringir· as disr)()sições do pre
sente I'1'guLunento e do reg·nlanFJnto g·,~r~il. e qnc, .{cpoi ~de 
aclvOl'~.onei:t ,[,, agonte de o·d. :ç'io uu chc:o .lo lr<·m, persistir 
na iuf•·::<.•<;iio ><f·rá 1""'1." fú·a d 1 est:u:ito, r·.•stit•rinrlo-s'l-lhc o 
valor~ do . il'lclo t{llü h :nvnr ('0111p:. dn, ~;i n:t.o hnnVt!r :tinda o 1-
('ütado a vi:l'~ern. 

Si, porem, :c inl'J·ncç~o fot· comm •ttida durante a viagetn, 
e p tra "!la não houver pent ou lllUlta especial declara•.la nos 
outros at•tigos dnste rngulamento, incorrerá o viajante na multa 
d l 5$ a 25$000. 

POIIER EXECUTIVO {88'' 22 
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Art. 17. O viajante que durante a viagem incorrer em multa 
e não a quizer pagar, será pelo chefe do trem entregue ao 
agente da estação mais proxima, afim de remettel-o á autoridade 
policial, de conformidade com o Regulamento fgeral de 26 de 
Abril de 1857. · 

Art. 18. A meja passagem só dá direito ao transporte 
gratuito de bagagem até metade da correspondente a uma 
passagem inteira. 

Os viajantes com passe terão direito ao transporte gratujto 
de bagagem até o maximo fixado para os de passagem inteira 
paga. 

Art. i9. A bagagem de que tratam os dous precedentes 
artigos fica sujeita ás mesma<~ condições que a dos viajantes 
de passagem inteira paga. 

Art. 20. A venda dos bilhetes nas estações principiará 
30 minutos e cessará 5 minutos antes da partida do trem. 

Art. 21. Nas estações terminaes, os viajantes só poderão 
entrar nos carros depois do toque da sineta, o qual terá logar 
iO minutos antes da partida do trem. 

Art. 22. Os doentes quo viajarem deitados e os alienados 
devem ser acompanhados por pessoas que os vigiem e cuidem 
delles. Serão com aquellas pessoas transportados em carros 
separados, pedidos com anteced meia de 24 horas, e pagando-se 
taxa dupla por passageiro, nunca menos, porém, da metade do 
preço correspondente á lotação do carro. Não ob~tante aquelle 
prazo, a administração, sempre que lhe fór possível, mas sem 
que a isso seja obrigada, entregará o carro pedido no menor 
prazo que lhe permittir o serviço da estraJa. 

At·t. 23. Em caso algum o viajante atfectado de molestias 
reconhecidamente contagiosas poderá tomar logar nos carros 
destinados aos demais viajantes. Ess8 viajante ficará sujeito 
ás mesmas prescripções, quanto a carro separado, prazo do 
pedido e preço, que os de que trata o artigo precedente. 

Art. 24. Os cadaveres transportados em vagão de carga 
fechado pagarão os preço• da tarifa n. 2. 

Si forem transportados em carros de passageiros de fa ou 
2a. classe, ficariio sujeitos ao que estipula o art. 31. 

Art. 25. A estrada póle conceder trens especiaes de viajan
tes quando pedidos com antecedencia. de 12 horas á estação do 
Camocim e de 24 horas ás demais estações. 

O preço de um trem especial de viajantes, com um carro 
de ia. ou 2"' classe á vontade e um vagão fechado para baga
gem, será calculado á razão de 2$ por kilometro, fazendo-se 
um abatimento de 25 °/o quando a viagem fôr de ida e volta. 

O preço de um trem especial de viajantes com um carro mixto 
de ia. e 26 classe e bagagem, será calculado á razão de 3$ por 
kilom~tro, fazendo-se um abatimento de 25 °/0 quando a via
gem fôr de i:ia e volta. 

Si esses trens forem pedidos com maior numero de carros e 
vagões para bagagem, o preço dos carros será calculado pelas 
tarifas ns. i, 2, 3 e 4, applicada á lotação correspondente a 
esaea carros e o dos vagões excedentel!l pela tarifa n. H. 
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O frete minimo de um trem espe;~ial é de 70) para viagem 
em um sentido o i05$ para viagem de ida e volta. 

O frete é pago no acto da concessão. 
Art. 26. Os trens especiae> qu0, calcula!a a viagem á 

razão do 30 kilometros por hom ou por •lenwra em caminho, 
quando isso não for motiva:lo pela estrada, n;1o chog-arem á 
estação de destino autos das li horas da tarde ou que tiverem 
de viajar, total ou parcialmonle entro G horas 1b tarde e 
6 horas da manh:1, cust~rão mais 20.~ por c:d:\ hora, compl'e
hendida entn as G da tarde e G da manhã. 

Art. 27. 0.~ trons cspecia~s •h ida f' volta poderão ter 
urna demora até duas horas na estaç:1o terminal cb ida ; além 
desse prazo, o freto do tr·em augrncnlar·-sc-ha de 10$ por 
cada hora de demora aló mai-; 10 hora~ alóru da [U~Ilas 
duas. Findo e~se segundo prazo a estrarla disporá do trem, 
perdendo o concessionario todo o dirúto ao mesmo, salvo o 
caso de ajuste prévio par,1 rn:J.ior demora e sob a mesma baso 
de 10$ por hora, convindo a estrada. 

Art. 28. Os pe:!iclos para trens espcciaes sGrão foito.s por 
escripto e assignado.s, indicando-so o numero de carros ele cada 
especie, a estação de partida e tle chegada e o dia e horn. ela 
parti la. 

As concessões desse~ tJ·ons serão tamhem por f'.-<eripto assi
gnadas pelo agente da eslaç:To, contendo as mesmas indi
caçõus, a hora da pal·ti:la c impol'tancia do frete pago . 

. Art. 29. Cmceder-so-hão gratuitamente 15 minutos elo 
d3mora para a partida •lo trem ela c~tac:ão inicial, findos o.~ 
qnaes cobrar-se-ha 10$ por ca:la moia hora qun 0-XCerlt•n·. 

Si depois de duas hora~ de espera não se apresentarem as 
pessoas para as quaes houver silo o trem fret:tdo, consicle
rar-se-ha este como rPjeita lo e o concessionario só ted direito 
a receber metade elo frete pago. 

Igual direito a receber metade do frete terá o concessionario 
si até à hora marcada para a partida mandar aviso dispensando 
o trem ; si porém o aviso fór feito seis Ott mais horas antes 
da hora fixada para a partida, a restituição serã de clous terços 
du frete pago. 

Art. :30. Os trens especiaes não preferem a mnrcha ff 

horario dos t1·ens ele tabella, antes ficam dependentes do 
horar i o destes. 

Art. 31. A estrada poderá conceder carros especiaes para 
viajantes nos trens orc!inarios, quando podidos com antflco
cloncia do sei" horas nc\ estação do Camocim e ele 21 a 48 horas 
nas demais estações. 

O frete dfls'le3 carros será calculado pelas tarifa~ 1, 2, 3 
e 4 applicadas ao numero ele passageiros quG os ocCU\Ktrern, 
não podendo, poróm, esse frete ser menor ela meta lo do cor
respondente á lot:otção completa •lo catTO p~r!Uo. 

Si o cal'ro for fretado pot· inteiro, far-sQ-ha Uill abatimento 
de 25 °/o no frete correspondente á lotação completa. 

Art. 32. O frete ele carro especial deve ser pago no acto do 
pedido, e si até á hora da partida do trem as pessoas para quem 
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foi o carro l'eet~tdo n:lo houverem n<dll l<mudo logae, perderá. 
o conc<l8s:onario t.o<lo o dit'<•ito a <[H:-1<1<t<'t' r·· stil.tÜ<;ilO, po,Jou ~o. 
a[é,u diss ·, tt ostr ·,!a di~pút• do e:~rt·n. 

lgnnllll<ml.<. a n ·nh«llla ro-titni<;:''' IPr·:! o coneo~sionat·io di
reito ~i'""' <lfll p:u·to se ulili'at• do l<w:~rus l'• ::dos. 

U con ·essio11:1rio <Jtte, antes da l' ,,·tida i<J tretll, avi-<ill' ao 
agoute da esl:tçi\o qnn di,pensrt o c:t!'t'O \r11ta-lo, te;·:i direito a 
rehavet metade do frete p:~.go. 

Os viajante; qn<l <1·• mais do q•w o num•:ro doelar•arlo no polido 
for. ·m pelo coneessionu rio :!<Ílll i !\idos Jto <'al'l'o fretado, pagarão 
suas pass,tg-ons como <tnnl<[II<lt'Oiltt·o Yi:tjanto. 

As dispos:<;ões :l<•slo ar. igo qn•tul<J :t J<O li lo o. p:q:·a monto pré
vio <lo ft·eto. reslitui<;:lo on niio do i'"rt" do fr·cte, H<J appli<"am 
ao aluguel de\ carro~ p:tr<t doünle•;, ali na los e cadaveres. 

Art. :1:L A adtninistl'ação pod<:r:i, <[UlliHlo o julg:~1· conve
niente, ü·etllr va·i·õ,·s pa1·:1 ponto:' intonnedi:u·ios entre as esta
ções. Esses vugõos fieariio, porém, sujeitos ao fret \ contado da 
estação antcrioi', e serem sempre conduzidos por trem de las
tro. 

ll 

Art. :14. A não ser o pO<jiJCno v .. luwc <ttl" o vi,.j:mh t<·m 
diroito a l::var no s•J:r z:>rro, 1•111:1 a ba~a:.;-eJH dos viajanlc•s snrà 
despach:tda c seguir:'• pnl•• 111<•sm" ii'CIIl qne cll<:, devendo p:1r.t 
iss<> ser :•j•rcs·nt.~<l.t a dc~p.t•';'" eul.ie :m c lU Juinntm; ;,nt·:s 
<la par tida do t.r ·In. 

As bnga•.;·eJIH fi<~<tlll su_j1·i::IS :1o;:.; !"rol..·~ (l:L t·1rifa n. 4 . 
. A cstr:ula respnndn i'CI:t !,;1 ·-~age1n d1n:p ;e1J:tria, no e;lf~n de 

perita ou avari:•.; n:(o ,;, l"'r.·m, re<pousavolpelus "ujee "'' 'JUO 
o viajanto 1 'V:t.i' cmn-i;~o. 

Art. ~.). Ent'"~nln- n p•·r 011 omlllCIHL<s p ··1nonos v"lumo" do 
e:trga, frt1t1~ pni:çn~ l:H:-t.i.·init:s (~ onl.,·os g nnre~s SPtllelhanL•·R, 
e 3[ll'(:sent,dos a ÜO'i"";;:o u!l.rc: llJ e 10tfl'n"L"s :•nleH "" pnr
tid.t do trem. 

Esses oujrwtos ficam Sll.i~ito- :'t larih n. -!. 
Art. 36. Nilo S'">rà<> " eitos como hag-ag"m 011 oncommon.la: 
~ 1.0 Q11w·s<pwr S'' Lsl:• nci:t ; de cmHlll' çã" perigos'. 
§ ~. 0 Volnrn~·s cl'~ til ~i:--; de llllllllt:ll·l~ e1t ,ico on p s.tnrlo :":~is 

do 150 kilo!.(ramrnas. 
~ 3. 0 \'olumes cujo Cllt!nrqrw LJU dcsembar.[UC dr·lllando 

gran·ln d ~n1or:1. 
Art. :n. í'\enhnm v"hlln" d • hw~·ag-r•m. onc<~rnmond:t 1111 

c:trga fHdor.-\ t:'lnto,· <lin c:ru. p:1poi--: de Y:thlr ou <1.' ittJpflrtnn
eia~ ou ob.ieel('s pr ·~<· ·,HJ(·s. 

P•·r conta o riseo "" yj,, i:tn! · un r ·:w'lt>nl • '[110 infr·ingir 
CSt:t di·•]'OSÍÇrlo Clll"I'Olil to \os OS r•isr•.()<, C <\e<c!llW!'\.1 tt infrac
ÇilO ficarú elle '"'j!Jit" ao P:t!j:tm•mto •lo despacho, registro e 
fr3te correspond)nto :co vdur ·~'nconlr,tdo, e rn 1is a urna mulla 
de 50$000. 
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Esses objoctos c valores scriio expedidos n registrados de 
ac.côr lo ~om a< disposiç-ões em outro logar ostahcloci:bs nos to 
n•gitl:uncntn. 

Art. 3"l Quanrlo o f:·nt.c c<dcul•Hio <h lJaé;':•gcm ou oncom
mon:h fi>r infori •r a 200 róis cnbrar-so-ha ••sta <[ll:tnti:t. 

Art. :19. A :)stt·a h n!lo ó obriga. la a nttcnlor <i.~ roda mações 
por avaria, troca ou falta,[, v••lnm 'S lo bagagetn ou cneomrnen
das quando essas rceltm :çõo' fnr·nn foi tas •lepois •lo 4Ci minu
tos da chegada do trem ou d ·pois de cntrc>;U"S os volumes. 

Art. 40. As ba. ,·agcns e eiiCOnunr•nclas <[UO não for0m recla
machls <lcntr·o rlo prar.o tle 4-, minrllos contudo; depois rla l'hega
da do trem, fi,• 110 sujeil:ts a u:n impo ·LO r lo •'stadia na razão dl} 
100 rói.; por 10 kilo,gram:na.H c po1· dia dr) domara. 

Art. 41. As bagng"ns e ~ncom1nen•l:m ·levem se:· b~m acondi
cionadas e em volum·•s <JilO n~lo se lli'Cste:1~ facilmélntl} a ser 
violado~. 

Na fal: a <less<t colllli<;ão o tr;m~porte se farú a inteiro risco do 
villj mto ou re:nnttnntc, o ~<'m a menor J'Oslnn~al.>ilidade da es
trada, o qttC se dcclar,>rà no conh"cim"nto dn. d<•spacho. 

lii 

DINlllo:rno, l'AP~:r' DE \"ALO li i;IJ DE Dlf'ORT.\NCIA 

J·~ l)fJ.fJ•!!:Tos l)lll•:<'l0S()S 

Art. 42. O dinheiro, papci'l do valor ou de impo1·tancia e os 
objo~to1 preciosos seriio r•xpc·!idos em volumes ospéf'iaes rcgis
t.t·ado~ e sou eomplela I' •spons .bili<la<l•) da estr·a<l:t. 

Art. 4:l. I' elo tran ;porto rlo;.~cs yolumos se cobrarà o frete da 
tarifa n. 4 n m~.is eomo registro uma t•xa do 1/2 °/ 0 do valor 
<ledara·lo. 

O 11:ini:HO da i1Hpot·t:~n!'i:t eobra<la por •••:so !'cgistro será do 
isOOO. 

Ess 'S object·•s df)vem ser cuitlado~am•mte p•'sados c só s~rão 
oxpe lidos em trens <le viajantes ou mixtos. 

Art. 'H. O rlinlieiro :lm<~odad<~, as j•;a~, r,; pedras c outros 
mdacs prel'iosos d )VOill o~t 'r acnndiciona•los om sacco·~. caixns, 
ou barris Os sacros rlm·,:u ser rle panr1o forte, cosido' por den
tro c perfeitoc, isto ó. não dil:lreralio·<, nom renun·lados. A boca 
dessea s:tccos serà fe ·hada por meio <le rorda ou co>del intei
riço, n nó cob ·rto com sinete em l11cre 011 chumb0, e ns extre
mi<hli~.s rnant.i<las pm· si·t·'h igu11l o soiJr., uma ficha solta. 

As caixll> 011 i1arris S01'ií'l fortes r) prega lo~ ou ar•t il')a !os com 
so!irl<H, n:1o :lovn:Fio aprnsontar in:licio algum de a'>~rtura on
cobBrl>l., n<lm de fractura. 

As caixas sGrão f(Jrtemonto lig:lllas por meio •lo cordas intei
riças, colloearlas em cru~. com tantos sinet"s em lacre 011 ehum
lJo. qu:<.ntos forem necossarios p:tm atto~tar a in vi 'labilidado do 
vol<tlllO. 

Os barris ser:1o amarrados com cor:!a int3iriça collocada em 
cruz passando sobri3 a tampa e fundo c fixaria com sino te em la
r.re ou chumbo. 
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Art. 4:l. O papel-mo•dn, as nobs <le Banco, as apolices, as 
acçõcs do companhias o onlro~ papoí~-valoros o do importancia, 
d··v0m s<)r apresrmtad'ls em sarcos ou caixas, ou formar paco
tes revestido' de 0nvollorios intactos 0m papel ou panno 
enceradn, garantido coru cor,Jel farto, posto ~:m cruz e sineta 
em lacre nos nó'. 

To lavia, esses ob,j,;ctos porlem S0t' aceitos em envoltorios de 
pnp'll, fechado com cinco sinet<'s em lacre, comtanto que em 
relaç<1o :i solirle7. o aconrlicionamento ess0s volumes nada. d0i
xcm a deseja.t•. 

Art. 46. Os ender-•ços dev0m ser direc tam<mte oscriptos 
sobre os volumes o não cosidos, coitados ou preg~vJo,, afim de 
que não pos·c;~tm encobrir vestígios rle ahnrtura 011 fractnra; 
podem igualmente .-;er escriptos sobro etiqueta pendente e 
presa ao volumo por meio r!e cordel. 

A declaração do valor :-;erú mencionada no endereço por 
exten~o. 

As iniciaes, logen-las, arma·<, firm~s soeiaes ou nomes, elos 
estabdecimentos, quando impro-;,os nos sacco.c;, caixas, barris 
ou pacotes, ckvem ser perfeitamentr; legíveis. 

0; sind•s feitos com mor'cla~ são for111"lmente prohibidos. 
Art. 47. As oxpo,!içõ )s desla ospecio devem snr apresenta

das a de~pacho e registro pelo menos 11m·t L'lra antes da 
marcada para a partida do trem, sem o que não seguit"ão por 
elle. 

Art. 48. A ro~pons1bilidade da administração por esses objec
tos consi~to em entregai-os s~m o menor indicio de terem sUo 
violados, e haven·lo inrlicios rle violação indemnizar o que de 
menos s'l encontrar no contC'údo em rt~lação ao valor declarado 
para o dnspacho e registro. 

Art. 49. A nota de expedição deve, além das indicações ordi
narias, conter clr•clnr.ação do valor por extenso e sobre lacre 
sinete igual aos dos volumes. 

IV 

1\IEUCADORIAS E CAUC:AB EM GERAL 

Art. 50. As mercadorias e carg-as em geral seguirão pelo 
primeiro trem apropriarlo, cuja partida fôr po<;torior ao cl<?s
pacho da mercadoria ou entrega do vagão carregado, de quatro 
ou m·tis horas utflÍR (fi cl:l uuw hã :'1s (i ila tarde), o que não tira 
á adrnittistr:tção o dirnito ,[., fa7.or so:;nir a mercadoria, etc., 
antes dfl esgotado aquelle prazo minimo. 

1\rt. 51. Fic:\m exceptuado; da prrc,dente di~pnsição: 
§ L 0 Os grmeros que por sua natureza, a juizo da admi

nistrnção, não pu ler :m sot· demora los nas estaçõPs, os quae<, 
sendo npre.'!enlados até un1a hnr:t anl<'s da partida ele caua 
trem mixto ou do carga<, nelle serão transportatlos. 

§ 2. 0 A polYora, vitriolo, agua-raz, phosphoros e em geral 
as substancias infl.arnmnveis ou perigosas, para a remessa das 
quaes a administraçiJo pód.e designar um dia certo da somana. 
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e em vagões especiaes, não podendo esses generos ser deposi
tados na estação em commum com outras mercadorias, e 
havendo para a sua apresentação e embarque um prazo de duas 
horas antes da partida do referido trem. 

Sempre que o remettente tiver de expedir esses generos em 
quantidade que exija mais da metade da lotação de um vagão, 
deverá. avisar ao agente da estação com i2 horas de anteceden· 
cia. 

Art. 52. O transporte de armas será. recusado sempre que o 
Governo assim o entender conveniente á segurança publica. 

Art. 53. Nenhum volume dJ carga, mercadoria, bagagem 
ou encommenda pode rã conter matarias inflammaveh, e as pes
soas que esconJerem essas matarias ou não fizerem menção de 
sua existencia nos volumes quo apresentarem a despacho ou 
comsigo levarem, incorrerão na multa de 50$ e ficarão sujeitas 
a responsabilidade judicial, si convier á administração proce
der' contra ellas, e sempre que houver desastre ou accidente 
motivado por essas ma terias, ficando em qualquer caso os volu
mes sujeitos :i. apprehensão e as matarias inflamma.veis inuti
lisadas. 

Art. 54. Feita a menção de que trata o artigo antecedente, 
devem as ma terias intlammaveis ser immeliatamente retiradas 
dos volumes e da estação, me~mo quando a is>o formalmente 
se opponh:~. o rernettente ou viajante. 

Art. 55. A pauta annexa classifica as mercadorias e cargas 
pelas tarifas a cujos fretes ficam sujeitas. 

Art. 56. A tarifa n. 6 se applica não só ás mercadorias e 
cargas designadas na pauta, como tambem aos generos e obje
ctos de importação ou fabric3ção estrangeira, não mencionados 
ou não previstos na mesma pauta. 

A1•t. 57. A tarifa n. 7 se applica não só ás mercadorias e 
cargas designadas na pauta, como tambem aos generos e obje
ctos de exportação ou de fabricação nacional, não mencionados 
ou não previstos na mesma pauta. 

Art. 58. Nos fretes da tarifa n. 8 se fará um abatimento de 
20 °/0 quando a mobilia fôr muito us3da e drJ pouco valor. 

Enchendo-s3 um vagão Í3cha.do com mobilia, pagar-se-ha o 
duplo do frete da. tarifa n. i2, ou por vagão aberto com mobilia 
velha e muito usada os fretes da tarifa n. i i. 

Art. 59. No despacho de madeiras observar-se-ha o seguinte : 
§ i. o Madeira de c:>mprimento até 3,30 metros será despa

chada pela tarifa n. 12 e quando em pequena quantidade pel:!. 
tarifa n. 10. 

§ 2.• Até 7 metros de comprimento despacha-se pelo peso de 
nove toneladas (2 vagões), ou um vagão grande, que corres
ponde a dous vagões da tarifa. 

§ 3. 0 Até i2 metros, despacha-se pelo peso de 13 i/2 tone
ladas ou tres vagões da tarifa. 

§ 4.• De mais de i2 metros, só precedendo ajuste, e ficando 
livre á. administração o direito de recusa. 

Art. 60. As peças metallicas de tres metro~~il~--. 
comprimento firam sujeitas a um augmen}?.....-d"'é.Jíll~r1 ~~~ G~~.f1 '· . / \ (\ \\\ . I, L> 

/ r,'- ,'· 'T.f 
I ', {, 
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frntcs das rcspoe!i,·:t~ tni·ifts. Execptnam-s~ trilhoH, eo
lumnas, tnho•' e p·•çaA ,[., travnjrmontflR met.a.llica~. ns quaes 
só l'xee•londo ele sete mot~·w elo ··ompt·iu,otJL 1 é qtl'l ficam 
sujcita4 ncp1···ll(~ :l.tl{.!"ill 'lllO. 

,\,·t. Gl. N.to st>r:õ.o LI':l :,;··•Jt'taelo.'l os volumos ou rcç.:ts, 
enj·1s ponl.'lH 0\.f'.nd:t~ll Olll pl:t~ltl :l_ r :ti'\:t io.: y;tg"Õ 'ti d~stilll![05 
:10 ·-·c11 trart pnrl.o, C 0\H altnr:t ;'t ::lLni','. ·l' lllll Va.~.6"ío f~~cJtn;lo. 

lg-~1a1n1ente n:Ln scrflo ll··lnS:lOl'i:: la:~ nf-! pf\::.':t~ t)ll yn!ntJlCS (le 
4 1 2 t0n •l t la~, s dvo, i pnde"c\tn s ·r· eatTC ~·:1 lo: cru 111n va·~·:io 
gmndo o :io modo que o pn·''l fiqq' nn:l' rm 'lll"JJto <lisLJ·ibuirlo 
em t :do o comp:·imcnto dr1 v.1g:i•1" ll::·o e:c;:ccda á lol~e::io deste. 

Art. G2. Consi,Jerar-s ·-hn e'lrJ:·twvl• :t i\)enpç:1o" flnt ·eg t elos 
gen •ro; rp~L!Jdo 'epo··il:odos 0ll<'s no~ l•Jgn1·e~ pnrn isso de~
tina los, e q11e S•Jri'í•J, con órrno <H m ·s•tJos .~~·enei·os pe!'lnit
tirem, a platafoi·ma d'l. esta <e lo. o proprio vagão rle 
tr;msp:1rte ou outro qutl<]•Io:· p.>nto j11nto •la esta<,'ão que 
melhor <·OallnoJ•) o.lot·eçct ao omimr<tiJe e <le;;omuar<]IIO da 
e~trga. 

Art. 63. A ca<·g-a e de,ear.:.:a de trilhos " s0u~ acr·•s~orios, 
eolnmnas, Í!'iwejamontos e e~n 'S do l'••rro. m~torias inflam
m:tvoi <e rnereadnri .~ to xnda3 pd : s l :ri:·.1s 11, l 2, 14 o iô, serão 
fo:itas pelo T'<·mettonl.n Oil cl ·slinahi'io. 

g,,, serviço vodnrá S"I' feito pfll" ;1c ;so:l] da n~tra<ln, medi·• ntr1 
uma lax:t nldieionnl de 2S pPla c:1rga e 1$:-iOClp"b d'Sc:trga 
1 o· v~g·i'í.o. 

1\rt. ('H. Par t <JU:dqnrJr cs :1ç:ío o:1de n:>o honY"l' guin
dnsto, a arlrninislr.:ção porlr•I''t rocu,:at· o~ volnmcs pesando 
nni" de 800 ],i]og::wn:~:•s. 
Na~ o·:t.açõe3 orJ!o ho·;yor J.iiiin<J,sle · ocler:i rcrusa!' os 

volumos p<•s mdo mais <lo 'J'l' a lot:H;'ío do guindaste. 
Em qual·[ll<'l' cas '• os volnmrR dll rr.·tis d' tros m~tros 

ciiuico' :J1 s1ríío aceit'JS pr •co•l •wi:J :•jnslo o Rflndo possível 
o transporte no mat,.rial <b c;;tr·arla. 

Art. (i5. Pnn1 o c:~rr •gn1n nk-1 o elcscng.: d,H objcetos <[llC o 
devam ser por CDnta d•1 I'omcttonl.e ou dcsti!l~lbrio. se 
p::rmittir:i. :t e .t ·s o nso rlo' g-uin·l:lstes m<:dia.nte uma 
taxa :ulrlicional do !)()() rc;i~ 1 o:· l·meb<la on f!'ac(':1o elo 
lonelad<t, 0 f:cm;11'e sob as vi't"" •lo. um cmprcg:ulo dit n~lnda. 
Para cada c"sn. r·s~"· concessão fica dGprnHlcnt" da conv,.,nieneia 
do serviço da estJ'~Hb, n:io npl'O·:oit:mclo ao rcnJOttl•nt·J ou 
elostinata1·io pnra e::imir-s • cb osta•lia ou a;·m~lzonn·~·r•m o facto 
eh sor e lia neg-ad' ou J'ohrdarh. Os ohje~tos rlo~correé!'a•los 
com os guindaste.~ d~1·em s~:· loc:o I'eLir:llos p•,lfl·; cl~s~inatctrios 
par:1. que não embaracem a circular;f\o nem at:·a1·nn'1uem o 
lo~:w. S·'melhcm temente os objc't'tos a "" !'rcg:H' por meio dos 
t!"nindastes não podem s 'r ncclillJUlados junto destes, nem os 
vagõ•1s em 'lll'' elles dt!vil:n s0r car1·eg-•doo; demorado< na 
linba impeclin :o o wovirn· nto" manohns dos trens e va~ões . 

. \rt. GG. n r!'mettonte on d stin~t~rio quando us~r dos 
!"nin.t>strs fie~ re~pons~.-el p'hs aYari 'S c:H!se~d~s por imp''· 
ricia ou impru,Jenci:t de ~"·.1 pes.,oal. 
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v 
ANDIAES 

Art. G7. O frete de :mimaes (, taxndJ pelas ta1•if:ts 13, 14 e 15 
e os animnes da t •1·ira. 14 •·mba.rcad•m e desembarcados pdo pes
soal e a c11 t:1. dos l'emnttehte.~ on de,tina.tarios. 

Segn:rão em g-e1·al em trem de carg-.1 ou rnixtos quando nelle3 
hou\'CI' I..g-ar o si o seu OJnbar<!'IO não r:ws~tl' dt>~HOI':l. na partida 
tL•stes ultimo~ ti'Pns. 

Al't. li8. 0.< auiumes d·werão ser apresentados a despacho nos 
logar·e~ apropriados parn. o sou cmhar•JUC 15 miuntos antes da 
partida d,,g trells wixtos o um·• hor·a ante~ d:> partida elos tr.ms 
de carga. 

Art. 69. Os auimaes em quantidade poRsivel de abatimento no 
respectivo fret' devem ser annuncifldos com antecedencia de 
24 horas; não obstante, a estrada os podera rr,cober antes, sempre 
e1ue foi' isso pos<ivel. 

Art. 70. Com exc 'IJÇào •lo~ porcos, carneiros, cabras o cães em 
num oro não ex('ed.,nte a cinco, o as capoeiras ele gallinhas, pato~ 
" outras ave~ ou porJ'lOllOS anim:1."s, seJrào o' aninw.es emiJarca
clo.s e d•~s-,miJarea.:los pelo pes ;o:d do dono OI! se"s ~tgont0s. 

Para o·'S'J e·ni>ar'luo, '] rwn lo a "XP"' lição fOr de um ou mais 
vagõe.~, sél dar;"t unt prazo ele .!u<t' horas ,>or vagão, contadas 
da entrega tlo vagii:o, fin ias as qua"S s~rú retiraria o vn.gão, não 
poden•lo novamente se1' f>rneci lo, senil o p:•~·an lr> o romettcnb 
um t inlemnização d, 5$ por vagão. 

S--m,lltanb:nentn, para o dO'«'mbarque se d·rr:i um prazo de 
!ll')ia hora por va.~ão, fin:ia a qual ,e,·a elle descarrw~aclo pelo 
jl:Jssn rl d,1 estrarla •lll por jm·nal ·iros, qne para nsse fim tomar 
n:. ocertsi:lo, pagawlo nossos l'asos o d"stinalurio a:; clospo:r.us 
feitas. 

Para o e'mlmrrfiiC e e!esemiJar 1ue de a.nimaos em pe•1unua quan
ti·la<!e, se dará o tempo strictameute necossario, procedendo 
a aelrni nistra,ão a e>se S 1Jrviço por conta elo elo no ou destinata
I'io, quanlo venf'ido esse tempo. 

A1·t. 71. o., cã"s só s:3rão re('oiJidos amal'l':do> e amor,laçarlos, 
e1uan lo assim so lorn11r prnc-iso. 

Art. 72. Nas oxpetlições dtJ anirn~os por vag-õe~ o embarqu•J 
deverá se e.!'ectnar rlurante :1 noite, si o trem tiver d1 Kahir an
lo~ das 8 horas da manhã do dia seguinte. 

Art. 73. Os animaes bravios só HrJrào recel,idos quando bem e 
segu1·ameute eng-aiolados. 

Art. 74. A a !ministração só responde pelos e):s:travios de ani
maes, corrPndo os m:li~ riscos pm• eonta do experlitor, salvo 
culpa provada do pessoal ''" e" tr H h. 

VI 

CARROS, ETC. 

Art. 75. o.~ carros, carro<;ns, carrinhos de mão, vagões e 
locomotiyas desmonta·Jos são carregados e descarregados por 
C)nta do expeditor. 
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Para o embarque e desembarque se dará o tempo que fôr ra
zoav~l. 

Art. 76. Todo o carro ou carroça, vagões e locomotivas não 
reclamados no prazo de 24 horas, depois da chegada do trem, 
pagara 500 réis de estadia por cada dia excedente. 

VII 

ARMAZENAGEM, ESTADIA, ETC. 

Art. 77. As mercadorias e cargas transportadas pela es
trada, podem permanecer nos armazena e depositos, livres de 
armazenagem ou e~tadia, por 36 horas contadas da chegada do 
trem, <]Uando diversamente não disponha este regulamento. 
Além desse prazo e até 90 dias, ficam ellas sujeitas :i.s 
seguintes taxas de armazenagem ou estadia applicadas a cada 
i O kilograrnmas: 

iO réis por cada um dos 10 primeiros dias. 
20 » » » » » 20 seguintes. 
60 » » » » >> 60 ultimos. 
Passados os 90 dias procflder-se-ha de conformidade com os 

arts. 63 e 65 do regulamento geral, qualquer que seja a natu
reza e cla.sse do genero depositado. 

Os objectos de facil deterioração, não sendo de prompto 
reclamados serão vendidos antes de se damnificarem, procedendo 
a administração, depois de deduzir a importancia. que fôr 
devida, como nos artigos acima mencionados do regulamento 
geral. 

Os prazos marcados neste artigo não se referem ás matarias 
infla.mmaveis; estas ficam sujeitas às disposições adiante 
fixadas. 

Art. 78. Para. carga e despacho das mercadorias, cujo 
carregamento houver de ser feito pelo pessoal do remettente, 
e não havendo disposição especial neste regulamento, se con
cederá o prazo de :!4 horas, findo o qual perderá o remetteute 
o que já houver pago, ficando á estra:ia o direito de utilisar-se 
!l.o vagão fretado. 

Si, porém, depois de decorridas as 24 horas acima designa
das, o remettente quizer utilisar-se do vagão, fará um depo
sito da ~ua.ntia. de 50$, correspondente a quatro dias, ma:s:imo 
da estad1a do vagão a sua disposição. 

Findos os quatro dias, considera.r-se-ha o vagão como não 
utilisado, perdenJo o remettente o frete pago e a. quantia 
depositada. 

Art. 79. Para a. descarga rios mesmos objectos de que trata 
o artigo precedente, se conced~rão os mesmos prazos, nas 
mesmas condições e taxas mencionadas ne•se artigo, não 
havendo disposição especial neste regulamento, fazenlilo, 
porém, a estrada, a descarga. por conta do destinatario e 
pelo que custar, quando passado o prazo mo;:s:imo de quatro 
dias, além das 24 horas concedidas livres. 
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Art. 80. Para os generos que permanecerem fóra dos 
armazena, por não earecerem de abrigo, e não havendo dis
posição em contrario neste regulamento, nenhuma ta:xa se 
eobrará dB armazenagem até 30 dias, e nenhuma responsa
bilidade por elles caberá á administração. 

Passados os 30 dias serão esses generos vendidos em leilão, 
na porta da estação, e o seu producto posto ã disposição de 
quem de direito, depois de descontadas todas as despezas 
feitas. 

Art. 81. A entrega das mercadorias, pagando frete por 
vagão, será feita dentro do vagão, e, si por affiuencia. 
do serviço a administração precisar do carro, poderá mandar 
fazer a descarga, cobrando-a do cousig-n:ttario, de accôrdo 
com os preços neste regulamento fh:ados, independente
mente da taxa de armazRnagem. 

Art. 82. As bagagens e encommendas que não forem re
clan:.adas até 45 minutos depois da chegada do trem, ficam 
desde então sujeitas á armazenagem, cuja taxa será de 100 
réis por 10 kilogrammas e po1· dia. 

Art. 83. Na determinação de qualquer prazo para a cobrançl. 
de armazenagBm, estadia, etc., serão contados os dias santi
fil'alos e feriados, salvo o que se seguir á recepção, sendo 
est~ feita na vespera. 

Art. 84. As mercadorias, bagagens, encommendas e cargas 
em geral, que forem deixadas nas estaçõf"ls sem d8spacho, 
ficarão sem respon~abilidade alguma da administração, porém 
desde então sujeitas á armazenagem e mais prescripções 
do art. 77. 

Art. 85. Os vagõ,os pedidos para cargas, etc., por vagão, 
quando passadas as 24 hora~ nào forem utilisados pelo con
cesaionario, poderão s:'r utilisarlos pela administração ai delles 
precisar, sem embargo da estadia até então. 

Art. 86. Vencido o prazo maximo da estadia de qualquer 
objecto, será elle vendido om leilão na porta da estação e 
o seu producto posto á dispo~ição de quem de direito, depois 
do descontadas as despezas e o mais que se dever á estrada. 

VIII 

111000 DE EFFECTUAR OS DESPACHOS E Rl!:CEBIIIIENTOS 

Art. 87. As mercadorias, bagagens, cncommenrlaa, animaes, 
vehiculos o cargas de qualqunr natureza, serão apresentadas 
a despacho por meio de duas vias de notas de expedição, 
servindo uma para a conferencia, calculn e arrecadação da 
receita, e a outra para acompanhar o manifesto da mercadoria, 
bagagem, etc. ao seu destino. 

A prim<Jira via será registrada no livro talão respectivo, do 
qual se destacará o conhecimento do frete pago ou a pagar para 
ser entregue ao remettente, depois do que será enviala á 
contadoria, com extracto diario do livro talão de cada 
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estação; a segunda via s~rú entregue ao d~stinatario em troca 
do conhecimr>nto relativo ao mesmo despacho. 

Art. 8). P:u·a o r.•cebim mto do ba~w~·t•ns, encommendas, 
frutas, aves e outros pequenos nnirnaes em capoeiras, e 
artigos ~'~''m·~lhantns, os Pscriptorios <I' todas :~s estnçües <'stat·ão 
alrn·to~ uma hora antes da pat·tida do primeiro trem, e fe
char-"e-hão 10 minutos antes da J•artída do ultimo trl)m. 

At•t. H\). Parao rec"birn·J,tto rle tnercadoria~<, cat·gas e ani
maes, estnrão os cscri plorios abortos em to· lu~ as r stações da; 
8 horas da manhã lÍS 4 horas da lal'!e, !orlo~ os dia~ uteis. 

Art. 90. Nenhuma carg-a polet·à set· rocc;billa pelo' empre
gados da estr·ada si não vi"r ncomp" nhr.da das rcsp ,ctivas 
notas de expediçlto; e no caso de pertencer á estrada, as notas 
de expedição d 1vem ser snb-<tituid.ts Jl"r uma simples guia do 
remessa,· s.,ignada pelo agenb da est·•ção d., l':trtirla. 

Art. 91. A-; mercadoria- taxaria" pelas ta riras ns. 11 o 12, 
as tax~das pela t lfifa n. n quan<lo I'Jll quantidade superior a 
5, as taxadas pela ta ri f a n. 14 '1 uanrln et11 • tn:mti,!ad:> igu,tl ou 
superior a 10, as taxadas pela l:u·ifa n. 15 'l"nndo r1m qnanti
dade superior a 20, as remessas de objeetos que exijam Vl"ÕJs 
grand:•s, as ma•·hínas de otlicin:ts e rte estabolecimonto~ iudu•
triaes, devem ser :mnun"iados no düt anterior ao do despacho. 
Essas mercadorias não serão rr,colhid ·s rle 1aixo rlr1 eob •rt:t~. mas 
ficarD SUJ ~itas, quanto ü annazcn~,~ern, ú~ ute:-.:ntas eondiçõc~ 
das outra~. 

Art. 92. As mereadorias e qu:tesquer o:lje:·tos entregnes á 
estrada serão conferidos na estaç;io de partida e na de chegada 
á me lida qne forem sendo recehidos, vo!'ifiC'ando-s" as marcas, 
a q11antidado, a 'lnalidnde d,s volnmcs, a natut'~'Za da~ 
mereadorias, o peso, o lh~t~ pago ou a pag-at· " as de 'pezas 
aeeossol'Ías. 

A pe<lt~em dos volumes ;;ubmettido• a despacho dnve em 
geral ser feita P"lo pessoal do t•emett·\llte ou do consignatar·io, 
sob as vistas dos empregados da estr: da. 

To.ta d~claração fH.Isa ou ins,tf!iciente sobrt'\ a natureza ou 
valor das mr1rcadorias 'lXpCldirlas ·lá logar á applic :çito do uma 
multa de i OS a 50S, alóm d11 pagam"nto •lo •luph d:t taxa 
da tarifa da merca<lori•< fnur\:Jrh, pod >ndo a estra la det ·r 
os volumes <jUe, por falsas doclar·açõe", estiv<T•·m c;ujeito~ a 
multa. Ni\o sendo a multn paga no 'razo de lO dias, a es
tra•la procederá á von !a dos obJ •ctos detidos, sem as fonnali
d,dos judi~ines. 

Ar·t. 93. Por c:"la despaeho (excepto o~ d< bagagem e encom
mendas, que seriio gratuitos) cobrará a 0strada a bxa de 
100 rúis, na qual e~t{L compreh,.ndido o ralor d~s •luas notas do 
expedição, que soriio entregues ao remottente ]<ara enchei-as. 

Art. 04. Si, dr~pois de feito o de,pacho de rlual·tner expe
dição e antes de e111harcrulo, o remettente qnizer alt:>rat· a 
consignaçi\o on r•>tirar o o1tiecto, a adminislraç<io annullara 
o despacho feito, r~colhendo-se os documentos Yt entregues ao 
r0mettente e r~stttumdo-se a este o frete pago, menos a 
taxa do despacho. 
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Si o oujecto j:i estivet· emlmrcatlo, se poderá dar a alteração 
de cons1gnaçii:o, a m.•nos f]Ue da d•)searga não resulte embaraço 
para o ~orv:ç,J da est1•nda. Sen·lo pr•rntitti la a descarga, será 
esta feita a expetHas do renuttent", o q·tal, além .ii.sso, t!e
vorà inJemniz •r a o;;tr .. da da dospnz.t fe:ta eom o c>u·I·eg :mento. 

Em <[Uailtu<•I' eas,,, pa;·a <jUe o ubjocto F.iga viag:;m, t rna-se 
pn,eiso novo de-<padw e, portanto, paganwnto de nova taxa 
de d·.;spacho. Quando :m tratar de me1•cad ,rias tlespachacbs 
po1· vagão e , d >::oi•t .!(1 S<3r e~ te posto á dispo 'ição elo remct
tonte, elle <jllizor rdirar :• mercadol'ia, ficat·á m·lis snjoito a 
p;tgar a indt!mnizaç:"L·> th 10:-i p~;r v:q·i'b. aincb <JUB nã' lenha 
:wincipiado a carregal·o; e jà estan lo o vagão, carrega lo en
tregu~ á ost:·ada, só se1·á is;o permittido sendo po;;sivel, e 
dCIVO!Hlo então o renL>ttente do:;cal'r gal-o em S'Jis horas. 

IX 

E;';TREGA 

Al't. 95. A <·ntrega dn bagagens, oncommendas, vet•duras, 
frutaq, avcH e pn:1u:;ncs anima<JH em capooii·as eotn<•çará, o 
mais tardar, 15 minutos de;,<,is da che.<.;·a ia do trem '' tr•rminará 
á hor ~ dn fnchar-se a ••sta.ç:To. 

At·t. 9ti. A et!lt•ega d:n< IIHlfé'tdo!·ia'< o t daR as mais cargas 
em geral, com•,çarà ás ::! horas da manhã e tr•rminarà ás 
4 h 11·as t!a tardo, todos <H dia·< ut',is. No.~ domingos e dias 
santific.Hlos, " <Juando houvrw affiuencia dl'l cargaR, o serviço 
Cllmo.,;.:wti :i> 10 hor"s da manhã <J terminará às 3 horas d~ 
tal'de. 

Art. U7. O destinatari" t·'m di1·eilo, ante< d ., re<·euer a sua 
m:,rca,lo~ia, dn ex:tminal'" esta:!•• •nterno dos volurne'l, não se 
P"rrnittintlo o n:s:am'' do conteúdo ~<i o volume não :q>!"()S•)ntar 
inli·'io de violação " av:1.ria. 

No ca~o de ava I' ia, o destinatario só ltJltl di r 1i lll dr) re~usar 
:~ Illf,,carlo~ia <[ll:llldo esta t'stiver de tal moJo damnificada, 
t[Utl ne.thUIIt v.•lol' <'<>nnnercial tenha, ou quando o volume 
flll'lll:tr U•>l lo:!" tal <jU:• a avaria de umt p1l'le t!ellfl irn
pnl'l · l'''rd t de vahr para o todo. Sendo, porém, a avaria 
p.tr,·ial, <l •ve ello rctii·ar a mcl'cadoria, tlcpois dCl :waliatlo 
o dn.mno eausarlo. 

Art. U8. No~ casos d·"l d·'mo;·a tle parte d•'. um 1 exp 'dição, o 
destina h io não tem direito, •ob l'l'·•tr,xto do não c~lar "l!a com
pleta. de rncusar-so a r.,tit·ar a pal'tn '[U ho11ver ehngado, salvo 
I) ca:' ern quo :t oxpc;<lit;:lo fraeeiona•la c<Jitstit,lir um todo tal que 
a falt c de illllll daH pat·t •s o d •pt·eci" 011 inutili~e. 

A·t. \l\J. O tr·:tn"pol't•l r•m retot·llo de todo obj~>cto r"cn·ado 
p•·lo thstin:t'acio fin 'njeilo a t ,das :ts tax •s de Ü"<)tc. despacho 
o dnspn,zas ace~'s->orias. 

Art. 100. Si autes de feita a entrega tia In ·rcadoria ao 
destinatario se verifica!' quo o ft•ete cobrado na estação de 
procedencia ou indicado para set• cobrado na de chegada, é 
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inferiot• ao realmente devido, ou que se dei::s:ou rle cobrar ou 
indicar para. se cobra.r alguma taxa devida, a. administração 
póde reter a mercadoria até que o remettente ou destina.tario 
satisfa.ça o que fôr devido. 

Semelha.ntemento se restituirá ao remettente a importancia 
dos erros que para mais se commettet·om no calculo do frete e 
taxa. 

Art. 101. As mercadorias, cargas, bagagens e encommendas 
só serão entregues á vista do conhecimento em podor do desti
natario, e no caso de perda deste documento o de,tinntario, 
depois de provar sua identidade, póde passar um recibo, em 
vista do qual lhe será entregue a mercaJoria ou volume des
pachado. 

X 

ACOJ\DICIONAMENTO E MARCAS 

Art. 102. Os volumes devem trazer marca ou endereço bem 
legível e, alem disso, o nome da estação <le destino e estar 
acondicionados de mo lo a poderem resistir aos cho 1 ues ordina
rios inherentes ao transporte por e~tradas do f ,t•ro. 

Art. 103. Poderá ser recusado o recebimento de qual'luer 
mercadoria por motivo de acondicionamento: 

§ f.o Si a mercadoria e'ltiver tão mal acondicionada dentro 
dos envoltorios, que haja probabilidade ele niio chog:n· a seu 
destino sem perda ou avaria, 

§ 2. 0 Si, exigindo a mercadorLt um onvoltorio qualquer pa.ra 
a resguardar de perda ou avaria ou para evitar qwJ damnifique 
outras mercadorias, fôr apresentada r;em envoltorio. 

§ 3. 0 Si no acto do recebimento a mercadoria apresentar in
dícios de já estar avariada. 

A falta de acondicionamento ou mau acondicionarrwnto po
derá sor reparada pelo remettentrJ no proprio recinto da estaç:io, 
dando-Ra-lhe para isso um prazo de 24 hot•as, livre de arma
zenagem, findo o qual, permanecondo ella na estação, ficará 
sujeita a taxa de armazenagem; em caso algum, porém, com 
responsabilidade da estrada. 

A administração devidamente autorizada pelo remottento 
poderá provrJr aos defoitoH do acondicionamento. 

Art. 104. Mesmo sem os requisito-; de perfeito acondiciona
mento, pod:rá a mercadoria ser O::S:j1edida com decbração feita 
nos conhecimentos pelo empregado da ostrad~1, de que seg-ue 
sem respon-;abilidade da administração, si com isso concordar 
o .remettrmto ou seu preposto, e desde que não haja inconve
mente para as outras cargas que no mesmo vagão tenham de 
ser embarcadas. 

Art. 105. A's bagagens e cncommendas se applicam todas 
as precedentes disposições relativas ao acondicionamento. 
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XI 

CONHECIMENTOS DE BAGAGEM, ENCOMMENDAS E NOTAS DE EXPE
DIÇÃO 

· Art. 106. Da bagagem ou encommenda despachada dar-se-ha 
ao apresentante um conhecimento, no qual se declarará. a 
estação de partida. e destino, o numero e peso dos volumes, o 
frete e um numero de ordem. 

Art. 107. Tanto as nota~ de expedição que acompanham os 
manifestos de mercadorias, etc., como o conhecimento entregue 
ao remettente, devem mencionar o numero de ordem, os nomes 
do remettente e do consignatario, a marca e endereço dos 
volumes, sua quantidale, peso ou cubo, segundo o modo do 
despacho, o frete pago ou a pagar, modo de acondicionamento, 
natureza do conteúdo, estação de partida e de destino. 

Essas indicações servem de base para o calculo do frete, e 
mais tarde para regular a indcmnização no caso !lo perda, 
falta ou avaria. 

Art. 108. Cada nota constitue uma expedição e não póde 
conter senão o nome de um remettente. de um desLinatario 
e de uma só estação de destino. · 

Art. 109. Os valores e o~ objoctoq segurados não podem ser 
menciona:los nem na mesma nota, nem juntamentr) ct•m 
objectos não segurados ; para elles se fará nota e~pecial. 

Art. 110. As notas de expeuição e quaesquet· outros do
cumento> comprobativos d'l receita da estrada não devem apre
sentar rasuras, correcções ou entrelinhas. Os que estiverem 
nesse caso serão recusados. 

XII 

MEDIÇÃO, CALCULO DO FRETE E PAGAMENTO DAS TAXAS 

Art. 111. Quando as mercadorias forem em grande volume 
em relação ao peso, medir-se-ha tambem o volum'l, e si este 
corresponder a mais de quatro decimetros cubicos por kilo
gramma, tomar-se-ha para peso do volume um numero de 
kilogrammas igual á quarta parte dos decimetros cubicos 
achados. 

Art. 112. O frete da madeira, em tóros, em peças esqua
drilhadas, falquejadas, lavradas ou serradas em taboados ou 
dormentes, calcula-~e pelo seu peso real. 

Art. ii3. Quando já se conhecer o peso da madeira, 
poder-se-ha, para novos despacho-;, dispensar as pesadas, mul
tiplicando aquelle peso pelo volume d,l madc,ira resultante da 
multiplicação das tres dimensõe-; tomadas em decimetros . .--~~-

Art. 114. O frete de caibros, roliços, ripas, ri - ; ~~f~/1 C-- ···. 
e estacas pa.ra cercas, varas e lenha., calcula- . ó~y\pArlj [)A 4,1{/ 
Peso em kilogrammas o numero resulta.nt á~u'1\lphcação ·: 

I' ,1(~ ( ~)· 
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das tres dimnnsões do feixe tomttr!a.; em decimotros e a1Jran
gendo as partes mais sali"n t •s do mesmo feixe. 

A1·t. 115. A~ medichs do; volumes dos ol>je ·los de~tuehados 
a volume, serão sentpt·e a1 ,1-J par:.dlclipipedo, qu1 as abran
get• ('01Il[llOtam:.,Jl(e; d'onde t•esulta I[Ll') para Ot> OUj(lC!;os quo 
niio forem rectiliueos o de secção r,,ctan.zular constante, o 
volume que se tem de tomar par::t o caleulo do fc·et l é o ria 
figura limitada por facos planas perpon.liculares ütltre si, 
abt·angondo com,letamente o ol>jeeto. 

Art. 116. O pe '0 de tijol"s, telhas, parnllolipipodos e ontros 
artigos semelhante,, a granel, CJlcula-s:: na prvporção <lo peso 
d l 10 do'l do maiorlJs dim·,n-;ões .la os:pediç.1o. 

Art. 117. O peso do c"rvão mine<·,d, linhilo, ac·eia. barro o 
outros artigos s mwlhant"s, a granel, ealcula-'le n:~. razão de 
1.:300 kilogrammas por metro curJico, e o <lo carvão de madeira. 
na rázão de 400 kilogrammas por metro ,-ubico. 

Art. 118. As medidas linear,,s s••rão tomadas em dt•cinl"
tros; toda a fracção dJ decimetro contar-.-o-ht por um dec:
metro. 

Art. 11\J. O fr,.,te a co'n•ar pelos objectos trtn~p?rltdos 
pob ostra1h <i ealcula io pelo peso brutv do volume, s 'Jll. qual 
for o s•Ju conteúdo. 

Art. 120. No ectlculo do frete () aa.s t:1XUS accc~sorias as 
fr!1.rções de 10 t·r)is silo a c· to :oncb las ~>ara iiJ réis. Nenhum 
frete ou tt1xa colll'arla sera inf'el'lrH' a :?Oll rciis, cxcopto. p;»·ém, 
a taxa de c~csp.tcho, a do rog-i .tr·o o ::1. do segt~ro, [Mnt as 
<tuaes diversarHente B'1 tH'cccit 'ta no.-<t) rt•~·uhmcnto. 

As fraeçõos .!o [l')SO'l silo cont·tchs por 10 kilogrammas 
o as de volumn~ por· 10 dccilllctros enl>ic JS. 

Assim, tolo o pes:J compr"hnndi lo cnl•·c o cl" 10 kilogram
mas sert\ conta lo c nno LO ki.logrammas, rJiltre lO c 20 por 
20, e as~im por diant-~. S:•m::Jlh;~n temonl''• todo o v:>lumo C9m
prehendido ontre O e 10 decímetros enbi,·os s:ll'á conta:!o 
como 10 ,[ecimelt•os clll>i··o<, r•ntre 10 c 20 como 20, "assim 
seguidamente. 

Art. 1 '2l. O fc·ete e todas as taxas "ã'> pa·"·a~ n ' acto do 
<lespacho ou do alugnol ch earro ou trem na o·<taç:io ''m quo 
SIJ verificar o serviço a <JU" eorre,pondem. 

As ex:p0diçõe«, pot·Üm, do 'li!'d<JllOI' "staçfh do interior par:~. 
a de Camocim po lom ~er í'oit'"'' com fr·elcs pa~oA " a pn.gar 
nesta. Si a mm·cado:·üt lót• su.hita a prompt:t .. [ ·terioração ou 
de valor insignificante. o frete é pago no aclo do des:•acho. 

Art. 122. A imp01·tancia •la'l nasstg<'ns "elo fc·eto •le b,ga
gr~ns~ en(·omm·')nd~L~ r~ anitn~v~s :jnr~i pagn. no :v.:to lla. oulissão 
<los bilhetes 011 do despa••lvJ. 

Art. 123. As merca•loi'ias ch1Jositad·1s nas ostações para 
serem expelida f', e <'ujos fretes não forem logo pag-os, ficam 
sujeitas á armazenagem, ma;; sem responsa~;ilidado d:t admi
nistração. 
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XIII 

MATERIAS NOCIVAS OU PERIGOSAS 

Art. 124. O transporte da dynamite, da nitro-glycerina, do 
algodão-polvora e dos fulminantes, de modo algum póde ter 
lagar, salvo quando expressament::l destinados ás obras do pro
longamento da esti·ada. 

Art. 125. O tr·ansporte rla polvora em grande quantidade 
póde ser recusado nos casos de segurança publica, quando o 
Govemo assim o entender. 

Igual disposição se applica ás armas de fogo e mais artigos 
bellicos. 

Art. 126. A polvora e mais materiaes explosivos, os fogos 
de artificio, o alcool, o phosphoro, o collo,lio, o ether, as essen
das e outras materias analog.ts não pouem ficar depositadas. nas 
estações ou armazena de deposito. 

Art. 127. A arlministração pódc fixar o dia em que dovam 
ser admittid.ls a J.espacho e transportadas as matarias nocivas 
ou perigosas. 

Todavia as mechas chimicas (phosphoros) que se acharem 
naq condições de envoltorio abaixo declaradas, e os pequenos 
pacotes, as amostras em geral, em qu:•nti.lad·, não superior a 
cinco kilog••mnma~, podom sr•r expedidas todos os dias. 

Art. 128. Os volumes conteuuo substancias venenosas, peri
gosas, oxplosiveis ou inflammaveis dev<Jm trazet· no exterior 
in licação do seu conte tido, e são submettidos ás sJguintes condi
ções de acondicionamnnto: 

f. o. Pol,ora, estopim e outras substancias semelhantes.
Em caixas ou barris, hermotieamcute fechado.~ o protegidos 
exteriormente por envoltorio solido ; 

2."' Fogos artificiaes.- Em caixas de taboas unidas de um 
centímetro de espessur.1, pelo menos ; 

3. a ill echas chimicas ( phosphoros ). -Em caixas de ta boas 
b~rn unidas e de um centímetro de espessura, pelo menos; 
arrumação no interior bem apertadct ; 

4.• Espoletas, copsulas fulminantes, carbo-azotina, car· 
tuchos de retro-carga. -Em bocebs ou saccos n tudo dentro 
de eaixas bem unidas e de um centimetro de cspes~ura, pelo 
menos; 

5.• Phosphoro, bromo, sulfureto de carbono.- Em vasos 
de pareJ"s bem fot·tes e eKtanques, chf1ios d'agua e empalhados ; 

G.a M ater ias causticas, infiammaveis c explosi,eis .-Em 
va~os de paredes bem fortes e estanques, empalhados c fechados 
em costas e caixões ; 

7. • llf a terias "'enenosas. -Em vasos fechados, empalhados 
e encai:s:otados. 

Art. 12g, As substancias nocivas ou perigosas devem formar 
expedição a parte e fazem objecto de nota especial <!e e:s:pedição. 
Não podem, alóm disso, ser comprehendidas em uma mesma 
remessa com mercadorias Ol'dinarias. 

PODER)>XECUTI';O 1883 23 
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XIV 

RESPONS.\B!LIDADE 

Art. 130. A administração da estrada decliná toda respon
sabili !ade por perda, avaria, ou falta Hos seguintes casos : 

§ 1.• Quando provierem de caso fortuito ou força maior. 
§ 2. 0 Quando não tiverem si,!o yerifil'ados os volumes à che

gada da mercadoria e antes da sua aceitação ou retirada pelo 
destinatario. 

§ 3. o Quando os envoltorio' não apresentarem exteriormente 
indicio de violencia ou fractura. 

§ 4." Quaud,, forem ulteriores :i recusa do destinatario, do 
que SB lavrará auto. 

§ 5.• Quando a mercadoria for, por sua natureza especial, 
suscr>ptivel de soffi·er prrda ou rtvai·ia tot:tl ou parcial, como com
lmstão espont;~nl)a, elf",)rv;;::;concia, evaporaç:1o, vasatuento, fer
rugnm, put."efacção, etc. 

§ ô.• Quando a mercadoria, por mau acondicionamento ou 
qutlquer defeito observado pel•'s empregados do despacho, 
h11uvrli" sido, não obstante, desp:~chacla :1 pcd;drJ <lo r:omettente, 
d ·clarando o empregado na nota de PXpediçiío n no conhe~i
mento: « Segue sem responsabilidade d 1 administração d:1 es
trada. >) 

Art. 1:31. A a lminist1·aç:lo não r ·~ponde pelos damno-< resul
tantes dil perigo fJUe o transporte em caminhos do ferro ou 
demora da viagem acarreta para os animacs vivos. 

Art. 132. No caso de extntvios "provada a enlpa dos empre
gado' d:t estrada, a indemnização n:io poderá exceder a: 

80$ para animaes de montaria ; 
50$ para bois, vaccas, etc. ; 

6$ para bezerros e vit"llas ; 
4$ para carn'1iros. caiJI'as e porcos ; 
2$ para cães acorrcntados ; 

500 réis para aves e pequenos animaes engaiolndos, 
Art. 133. Quando a mercadoria fàr acomp~nhada p rr pessoa 

encarregada de vigial-a, a administraç:to não responde pelos 
damno~ resultantes do perigo que a vigilancia tinha por fim 
evitar. 

Art. 134. A administração não s~ responsabilisa pelo damno 
que da arrumaç:lo nos vagões e a:rmazens, carregamento e 
descarga, possa resultar para a mobilia não encaixotada. 

A mobilia d0sencapada, >:omente encapada ou wesmo engra
dada, seguirá por conta e risco do remettentlJ, respondendo a 
administr·ação sómente por· extravio. 

Art. 1:35. A administração niio é responsavel pelo estrago da 
mobilia encaixotada, lour·,,, Yidros, crystaes, ou 'luaesquer 
objectos frageis encaixotados ou embarricados, dr•sde que en
tregue os volumes sem signaes de terem sido violados ou 
de terem soffrido choque ou pressão que podesse damnificar 
o conteúdo. 
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Art. 13G. Quando o carregamento e a descarga forem feitos 
pelo rcmettento ou pelo de~tinatario, a administração não 
r 'sponde pelos t·iscos ou perdas resultantes da•1uella~ operações 
ou de suas consequencias. 

Art. 137. Quando a mercadoria fõr pDr sua natureza sus
ceptível de soffret·, por infl1tencia r.tmospherica ou qualquer 
outra causa independente do serviço da estrada, quebr·a em peso 
ou mediria, a administl'açao nã•J re~pondo pela din:)rençe~ em l'eso 
ou medida. 

Art. 1:18. Quando o carr:1gamonto for feito pelo romett~nto, 
a administrt1ção não responde pelo numero de volumes indi
cados na nota de expedição. 

Art. 1:39. A administração não r<•sponile pelos ri.:cos prove
nientes d[l, natureza dos objocto< contidos nos volumes do baga
gem ou cncommendas. 

Art. 140. Salvas as pr,-scrip\Ões dos artigos anteriores, ou 
ontras disposic;õe> expressas W'Stc regulamento o no regu
lamento g··ral, a administt'a\ão B<) re~ponsabili'a pelo~ objec
to; que lh'3 foto,om confiados para serem transportados ou 
fira rem '~0positados nos armazens da estr.ula. 

E<sà responsabilidade começa do momento do pagamento do 
freto o rec1•pção do genero, e termina no acto da entrega do 
mGsmo gunero ao destin:ttario ou a seu corrJspoudento ou 
preposto. 

XV 

SEGURO E INDEMNIZAÇ.\O 

Art. 14i. Os remetlentll:~ c os viltjantcs têm a faculdad•l de 
segurar na propria estrade~ a sua fazendJ, declamndo no 
acto do desp:tcho o valor sec:·un lo o qual querem ser indemni
zados em caso de per.:a ou avaria, nã·J exced :ndo <!e 1 :OOU$UOU. 

Nesse ~aso robrar-se-ha, além do frete <l mais taxas, uma. 
taxa de sGguro de 2 °/ 0 sobre o valor d 'ciarado. O miaiuJO da. 
im portanc ia dess:1. taxa será de 1:;:000. 

A declaração do valor das wercadori 1s nas notas de exre
dic:ão e conhecimento-; nenhuma significação terá d':sde <]Ue 
não fór paga a taxa de seguro. 

Art. 142. Em caso do perda total se pagar;\ ao segurado 
o valor integral deelarado; si, porém, a per,Ja for parcial 
só ter,\ elle direito a uma quota proporcional a perda etfo
ctiva. 

Do mesmo mo.lo, em caso de avaria, a indemuizaÇ"ão será 
paga prop •rcion:tlmenlrl á importancia da a \'!Iria verilieada. 

Em caso algum, a indemnização pó de exced·:r o . damno 
realm onte sotfri 1o pelo segurado em conse<jUencia da perda 
ou avaria, e sorá ne"te ca<o roduzid·t a importancia do 
damno. 

Art. 143. Quanto aos objectos ou mercadorias não seguro> 
a administração niio é r<~sponsavel á indemnização s<m;lo até 
a importancia de 500 réis por kilogramma de mercadoria e 
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cargas em geral o de f$ por kilogramma do bagagem ou 
encommenda perdida ou avariada, sem •rue em caso algum 
a indcmnização possa ser superior ao valor da mercadoria, 
bagagem ou enconuuenda perdida ou avariada. 

No caso em quo uma nll.lrcadoria, etc. dcseucaminhada fàr 
depoi.'l achada, a administração affhar:·, avi ;os ua estaç~lo, e 
o destinatario tera, Jurante 15 dia~, o úireito de r.<clamar a 
entrega, devendo restitui!· ~~/4 c!a indemnização que já lhe 
houver 8ido paga. A mercadoria, etc. avariada fica perten
cendo ú estrada. 

Art. 1-!4. (Juall<!o a mercadoria frJrmar um todo tal que 
a aval'ia de uma partr) a depre.:ie ou inutilise, a indemnização 
a pag<H' sorá cakulada por ariJitmmento. 

Art. 145. As cau:;as rk irrespunsaiJilidade ou limitação <ld 
rcs[Jonsai.Jiliclade não podem s"r invocadas pela administt•ação 
si se provar dólo p•Jr parto do seu pcs-;oal. Nesse caso as 
indomnizaçõo . .; a pagar serão reguladas pelo Codigo Com· 
lllO!'CiaJ. 

XVI 

A IlBITI:.\MJ~NTO 

Art. f4G. O ari.Jitt·am•)nto, nos ca~os PIU •tue por eRt!J 
regulamento deva ter Jogar, s li'<Í feit > por dou~ ar·bitros 
escolhidoH, um pela administração o outro pela parte, salvo 
si amiJOS concordarem na eseullm de um su arb:.tro. Ih decisão 
dos arbitras não lmvcrá roct.rrso. 

Art. 147. O arbit1·amento sJra reduzido a auto assignado 
pelos arbitras, pelo agetlte da estação em que ndle SB veri
ficar e pela part<J rec!.tmautB. 

Arl. 148. A 'lm:ntia ariJitrad.t para in<lemnização em caso 
algum poderá excedtJ!' os limitBs acima fixados neste reguh
mento para cada caso do indornnização. Sempre, poie, que o 
arbitramento exceder a esses limites a administração só pa~·ar;\ 
até os mesmos liuüt ;s. 

Art. 149. Dispensa-se o ar:;itramc;nto sempre qu!J houver 
mutuo accà,·Jo ~obro o valor da indemnização entro a adminis
tração e a parte, aecàrdo qu<3 dtn·e sor r 'Uilzido a auto assigna
do polo dir,Jctor da e;;trada o pela parte reclamante, tendo a 
mesma validaJe do ari.Jitramonto. 

Art. 150. Recusan lo-s·• a pctrto ao ar!Jitramonto, a adminis
tração roqtwr,Jrú. ju lici •lmento um arbitt•amonto que conti
uuan\ suj1•ito ao; mesmo3 limitl!.'> o remoção das mercadorias 
para um depo~ito p11blico ou a sua nnda em leilão. 

Art. 151. A vistori:t ou ari>ilr:lmento amig·avel deve ser f,Jito 
don tro das 48 !,o,·as d•! pois da d"BCúi'ga ; pa"s[\do este prazo, só 
pro\·alccerá a uecisão rla admin;straç<io. 

O at·bitramcnto j1tdicial só terá Jogar ~i, proposto o amigavel 
pela administração dentro das referidas 48 I toras, fàr elle recu
sado pela parte. 
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Art. 152. Si os arbitros não chegarem a accôrdo quanto á 
avaliação do prejuizo e á responsabilidade da administração, 
nomearão elles um doscmpatador, que dccidirú por nrna das duas 
opiuiões. 

Art. 5:3. Os arbitros têm por missão n:lo ~ó dstoriar e ava
liar o daumo,Lm:tH t.1rnbem si houve culpa da administração 
nesse damno, ou si elle é inherentl) á naturrza da mereadoria, 
oa si pr.,vóm do aeondieionarne nto da "arga em rlcs::ccôrdo eom 
o estab•Jlec•ido ne,te regulamento. 

Si fór reconhecido ó mau acondicionamento ou si o damno 
provier Ja propl'i<t n:tlureza da mercadoria, não terá Jogar a 
in,lemnização. 

Si fur<,tn reconhecidas eíltas attenuantes em favor da admi
ni<tração, ou mesmo qun :t culpa d•·sta no f~1cto que 1 rodnziu o 
damno, sú se p::gará rneta:!e da iwlemnL~nção arhitrad:t. 

Art. 154. Aos arbitros se dat'ú conhecimento de&te regula
mento. 

XVII 

DE I"ERE.~ DOS EMPREGADO.~ 

Art. 155. No <le~empnnho <lo snas funeçõ'l~ o~ empt'f\garlo~ 
tõm olrrig-aç:1o rle tt·al:tr co1u urhtuida<l" to· lo-; os <[UO tivcrPtll 
ncg-o,'.ios <·om a cstnvla. 

Art. 156. De,·erão dar aos vlajant0s, romettentes e d0sti
natarios toJas a~ informaçõ•s que estes lhtJs pPdir"m c facilita
rem <}uctnto for possível o cumprimr·nto ,:as formalida !<Cs a pre
encher. 

Devem em c~so d·3 necPssiclade encher as notas de cxpe,liç:1o. 
Art. 157. Nenhum ag·,nt.e ou •·mpregado poler:i dar ao pu

blico <locumento qu., couteuha rasura 011 em·'lllln por ello não 
resalvarla. 

At·t. 138. Todo o rlocumnnto f1rnccido pela estr:uhl e qne fór 
depois, por qualquer titulo, apresentado e S<J achar vieiado. serà 
reti.lo e o apresent'tut•> ou quem do vi('io se quiz.•r utilizar 
set•á sujeito a uuta multa de 50$ a 100$, segun:!o a gra1•idado 
do caso, a juizo do uirector da estrada. 

Nosso caso a entrega da mereadoria reelanm,Ja ser:i sustadt~ 
até decisão do mesmo director. 

XVIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 159. Os easos de embargo~ ou penhora om morc:a•lorias 
o outros objcctos dcpositarlos ou nntt•egues á estrada para serem 
trau~porta·los e airl>!a não cntrrgucs a seus destin tíarios serão .. 
r0gnlados pelo Decreto n. 84i de 13 do OutulJro de_..J,861~ iiõ 
que estas for·ern ~pplicavois. &.·- ·' \' ,. '.I 1• • 
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Art. 160. Os objcctos p('nhor.tdos ou embargados não podem 
ser retirados dêlH estações ou rlepositos da "strada sem quo eRta 
snja indrlmniza la <lo qur\ lh' filr devido por ft·ete, at•mazenagent 
e tod,•s as 1uais despezas. 

Art. 161. Q11an lo o embargo ou p 'nhora recahit· em generos 
de facil d·lterioração, nocivos ou perigo~os, não poderão estes 
generos ficar depositatlos nas estaçõ0s. 

Art. H\2. Os transportes por conh~ do Governo Gorai ou do.~ 
Governos l'rovinciae~ ficam sujeitos ús mesmas condições quo 
os transportes or.linario>. 

Art. 163. As cargas. m'lrcadorias, etc. que tiverem trans
porto gratuito, fie 1m 'ujeitas ao pagamento das taxas do despa
cho, segu1·o. registro, ca.t'r!Jgamento o descarga, armazl)nagern 
ou estadia o a. todas RS de~pozas emfim, com exclusão unicam 'nte 
do f•·ete propriamente dito. 

Exceptnam-se d 'Sta di-.posiç1ío as malas ··o Correio e as mer· 
ca•lorias, etc. Jl'rteneentes á estrada, devendo esta' vi•· sempre 
acompanharias r lo uma gnia ·lo remesc;a d t eiltaç.'io d<1 procedencia. 

Art. 1G4. A cobranç:t int<'g"l'~l da< taxa;; de <le~pacho, seg-nro, 
regist1·o, armazenagem, rstadia A todas as mais d:•spe7.:~s, menos 
o frete propriRmente dito. ter;i. Jogar para a~ mereadori<ts e 
qua squer ol>jectos 'Jll<' Ü\'OI'·'ffi trans'lorte com abatimento em 
virtn:le deste •·egnlamonto ou de •tnalqnercontr:~to ou eoncessão 
no r1ual ~e achn e"tai>elr•cirla a clansuh de ah·Jtimonto :lo frete. 

Art. 165. O involucrn dos objectos, mercadori<t~. etc. entra 
no calculo do volume e do peso pam paga monto dos fretes e mais 
ta:s:as e d0spezas. 

Art. 166. Em easns muito r~p~ciaes de legitimo imprdimento 
do rflmettente ou destinatario, quando se prove não poderem 
elle;; oncarrPgat• a ontr0m ele faze1' as suas vezes, poderá a 
estr:1da conr.o:l"r llbatimr,nto até :íO 0 /o;; liH'o a taxa do armaze-
nagem nu estadia. ' 

Art. 167. Todo o romettente que precisar de) vagõ1s devera 
podil-os com 2-! horas cliJ antere lon,..ia ao chefe d" estação onde 
d•wam ser <"muarcqdas as r:trg-as 0:1 animaes. 

A estrada não se oiJrig:t s~mpre a Ratisfazet· o pedi<lo dentro 
do referido prazo, mas se e>(orçar:'t em tornar mcnot· possível 
qualquer demora além <lnsse prazo. 

Esse.q pedidos não serão t•eceiJidos qunndo sn tratar de vngões 
que a estrada não possua ou não cstf>jam em estado dCl servir. 

Art. 168. As pessoas qwl ostraQ":trem os carro~, estaçõe-. ou 
apparelhos da f'Stradn. serão responsrl\·ei~ prlo danmo causaélo, 
e si ~ór rste intJncional, procr'd 'r-se-h11 jndieialmnnte contra 
o dehn'lnentn. 

Art. Hi\). Os objectos-não desi•mados n:ts tarifas e pautas 
e para os quaes não ha}1. disposição e.•pecial ne~tn. regulamento, 
ficam SltjeitoS á tarifa correspondento aos previstos <]Ue com 
elles tiverem maior analogia. 

Art. 170. Nas esbçõe' ou paradns onrle não houver desvio, 
poderá a estrada recusar o estacionnn1cnto de vagões para carga 
ou descarga. 
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XIX 

TELEGRAPHO 

Art. i 71. Os telegramma!'l serão aceitos em todas as estações 
da e'trada, tanto nos dias utcis, como nos dias s:tntifieados e 
feriado~. 

Art. 172. Os telogrammas dividem-se nas seguintes classes 
que representam a ordem da transmissão : 

i." Telegramma urg-ente em serviço da estrada. 
2." Dito idem do Governo Ge1·al. 
3." Dito idem do Governo Provincial. 
4." Dito iclem ordinario em serviço da e;;trada. 
5." Dito i(! •m particular. 
6." Dito ordinario do Governo Geral. 
7 ."~Dito idem do Governo Provincial. 
8 .a Dito id~m das autori<la·lcs. 
U. a Di to idem p~rticular. 
Art. 1nl. Os tclegt•ammas devem: 
§ L• Ser cscriptos pelo proprio expeditor, com tinta preta, 

e de modo que pos-am ser lidos fdcilm.,ntc. lettra por lettra. 
§ 2. 0 Não conter abreviatur.ts, rasuras, pala1·ras emendadas 

ou inutilizar! ts. 
§ :J.o lndic:~r o nome da estação.!" destino e o nome e resi

dcncia do desLinatal"io. 
Art. 174. E' pt•ohibida a aceitação de qualquer telegramma 

contrario ás leis, prejudicial á segurança puhlica ou oll€msivo 
á moral c aos bons costumns, ou pt•ejudieial á seguranç1t o 
intoresses da estrada. 

Art. 175. Só ao Gov0rno ou ú administrac;ão da estrada o 
permittido o uso de cifras s'lcretas. 

At·t. 176. Os telegrammas de mais de 100 palavras podem 
ser recu~ados ou retarda los para se transmittircm outrJs müs 
brnve', embot·a apr.'sont~dos postot·iorment~. 

Art. 177. l\luitoq telegrammas de um mesmo r:speditor, 
para o mesmo ou diverso~ destinatario•, só podem ser aeeitos 
q11ando não houver outros tele~·rammas a t.ransmittir. 

Art. 178. A apresentaç·1o rle telegramma é certifirada por 
um recibo entregue ao e:speditor, e que devcrú set· exhibido 
em caso de reelamaç1io. 

Art. 179. Nos c·1sos ordinarios a transmissão •lo telegrammas 
set•a fnita na ordem de sua atw•s·•ntação, respeilando-srJ o qué 
dispõe o art. 172. 

Art. 180. A estrada accitarit desp~tchos para se transmittirem 
cópias por outras linhas, preferindo as linhas do Estatlo, salvo 
si o exp •dit(Jr expressamente designat· otitr~ .. 

Art. 181. A administt·ação s-• reserva o dirnito de interrom
per as communicações tehgraphicaq para o ~orviç·J ]'articular, 
por tempo indetermina:lo, no caqo em qne o julgue conveniente, 
em vistc1 d3 urg•mcia do Sélrviço da e>trada ou do Governo. 

Art. 182. O telegramma antes de começar a ser transmiti ido 
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póde aer reb"rado restituindo-se. ao communicante a taxa c~m 
desconto de iO 0/o• . 

Principiada a transmissão póde ella ser interrompida a pedi· 
do do eommunicante o retirado o telegramma; neste caso, 
porám, sem direito a resti&uiçiio da taxa. · 

· Art. i83. Os telegrammas serão entregues ao destinatario 
na eataçãb de destino ou na casa do destinatario quando 
essa nllo distar mais de um kilometro da estação de destino, 
e mediante pagamento da. deapeza que se fizer, a estrada aP. 
encarregarâ de fazer chega.r o telegramma, com a possível 
brevidade, â casa do destinatario quando csh ficar além de 
um kilometro da estação do destino e nunca a mais de cinco 
kilometros. . 

No caso de nio ser encontra.da com facilidade a pessoa a 
quem s!Jo dirigidos, ficarão os teiegrammaa guardados na 
estação de destino, sem que haja direito de exigir-se da estrada 
restituição da taxa, ou de'!ta e das despezas quando o daatina-
tario resida a mais d) ~m kilomotro. · 

Para. as "distancias além du cinco kilometros da esbçio do 
destino,. serlo os telegrammas enviados pelo Correio, para o 
que pagará o communicanle a taxa de iOO réis. 

Art. i84. O segredo dos telegrammas é inviolavel. As oni
cas pessoas que pod~m tomar conhecimento delles ou requerer 
cópia, são o proprio que oa assigoou e aquelle a quem são 
dirigidos. · · 

A nota de- reserv&do- portanto, colloeada no telegramma 
entende-se com o deatinatario. 

Art. i85. Na contagem das pal&vras ob·;ervaN!e-hão as se
guintes regr&s : 

§ {.0 Tudo o que o communicante escrever entra na con
tagem das palavras. 

§ 2. 0 Conta-se como uma qualquer palavra que não tenha 
mais de iO lettras; o excedente é contado como outras tantas 
palavras quantos forem os grupos de 10 lettras ou fracçio 
de 10 lettras. 

§ 3.0 Toda a palavra composta, escripta de modo que forme 
uma só, como tal serâ contada de conformidade com o disposto 
no paragrapho precedente ; si, porém, forem eecriptaa separa
damente as partes de que ella se compõe, ou mesmo reuni
das por traço de união, serão contadas como outras tantas 
palavras. . . 

§ 4. 0 Todo caracter alphabetico ou numerico isolado, toda 
a palavra ou partícula seguida de apost1·opho serâ contad~ como 
uma palavra. · · 

§ 5.0 Os numeros em algarismos contam-se como tantas 
palavr&a quantas forem as aeries seguidas de cinco alga
rismqs que contiverem e mais uma palavra pelo excedente. 

§ 6.0 Os numeroa por e:o~:tenso serão conta.dos pelo numero de 
palavras re&lmente empregadas no despacho, para e:rprimil-as. 

§ 7.0 .As vil·gulas, pontos e traços de divisio ou união serão 
conta.dos como outros tantos algarismos. 

§ 8.0 Oa signaes de accentuação niio são conta.dos. 
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§ 9.° Cada palavra sublinhada será contada como duas 
palavras. · 

Art. 186. Entram na contagem das palavras: 
§ 1.0 A direcção, a assignatura, as indicações a respeito do 

moJo de remes;~a do telegramma ao destinatario além de um 
kilometro da estação e reconhecimento da assign:üut·a quando 
rev,)stida dessa formalidade. 

§ 2.• Os pedidos de rapotição para confet·encias, essa repeti· 
ção e as palavras- resposta paga .... palavras. 

§ 3.• Os nomes proprios de pessoas, cidades, vilbs, praças, 
ruas, etc., os títulos, sobrenomes, partículas o qualificações se 
contam como tantas palavras quantas fdrom nece;sarias para 
exprimil-as. 

Art. 187. Não serão taxados quaesquer signans ou palavras 
acresc2ntadas pela estação romettente no interesse do set•viço 
telegraphico. 

Igualmente não serão taxados a data, hora da apresentação do 
t~le.gr.tmma e Jogar de pt·oc<!deneia senão quando o communi
cante escrever na minuta e exigir a transmissão. 

Art. 188. Cada telegr tmma até 20 palavras, entre duas esta
ÇÕ3s quaegquer, pagará 1$000. 

O telegramma que tiver mais de 20 palavras até 30, paga 
mais matado da taxa do telegramma simples, e assim seguida
ment~ angmentando-so metade da taxa simples pelo augmento 
de 10 ou m~nos de 10 pal:wras. 

Art. 189. Pagam taxa dupla os telegrammas : 
§ 1.• Qne só serão aceitos qunndo o serviço da estrada exigir 

o funccionamento do telegrapho. 
§ 2. 0 Em lingua estrangeira. 
§ 3.• Que hajam de Eer repetidos a pedido do communicanto. 
§ 4.o Os telegrammas urgentes. 
Art. 190. As rndacçõ•~s de jornaes, casas commerciaes e em

prnzas que fiz?reni dospeza mensal de mais de 100$ t:rão direi
to á restituiçã1 de 20 •/o das taxas que houverem pago no mez 
em que S(' der aquelle excesso, o qual de1·e ser provado com os 
reril,os. 

Art. 191. O me>mo telegramma dirigi<do pdo mesmo commu
nicante a mais de um dnstinatario pagtrá, além da taxa da ta
rifa para um destinatario, mais mol>t'lO da mesma taxa pDr 
carta utu dos destinatarios. 

Art. 192. O mesmo telegramma dirigido a mais <!e uma esta
ção 1 agará a taxa correspondente a cada uma destas. 

Art. 193. T0das ns taxas, sem <!istincção, serão pagas no ac
to da apresentação do telegramma na estação de partida. 

Art. 194, O communicante póue pag;u• rle antemão a res
posta do telegramma que apresentar, fixando o numero de 
palavras. 

Neste caso a minutfl. do telegramma deve ter a declaração -
Resp sta paga parn .... plavras, antes :!a a"signatum do com
munirante. 

Si a resposta contiver menor numero de palavras do que o 
designado no telegramma, não se fará restituição alguma. 
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Si a resposta contiver maior numero do p:~lavra.s,o exceRso se
rá con~iderado como um novo telegramma, <[Ue deverá ser pago 
pela pessoa que o apresentar. 

Art. Hl5. A resposta para ser transmittida deve ser apresen
tada dentro das 48 horas que se seguirem á entrflga do tele
g•·amma primitivo ao destinatario. Passr~do esse prazo, ficará 
sujeito ao pagamento da taxa. 

Não se restituirá ao communicante o que houver pago para 
a resposta, si esta deixar dtl ser apresentada ou o for passado 
aquell0 prnzo. 

Art. 1D6. O telilgramma pó ]o ficar na estação de destino até 
que o destinatario o procure. 

Para a execução das disposiçõ,,s indicadas nestfl artigo e no 
art. 183, devorá o communieante fazer as respectivas decla
rações nfi minutct do telegraruma, do seguinte modo :- Pela 
estrada, pelo Correio, na e.<taç,ío. 

Na falt:t d'l taes declarações, será o telegramma expedido pelo 
Correio. 

Art. 1!!7. Ao empregado da I'Rtraila encarrega ]o da conduc<;ão 
do tPlegramma ao domicilio do destinatario não ó licito l'ncar
regar-se da resposta 011 de outro te1cgramma a tr<tnsmittir, 
recebenrlo a taxa respocti v a. 

Art. Hl8. Na ausencia <lo d0sti nata rio, o telegramma 'erá 
ent1·eg•w em sua casa a pessoa de sua familia, empreg-~do, criado 
ou hospede, salvo si o communicante designar na minuta 
pessoa espeeial. 

Art. 19\). O <lestina.tario on quem por elle receber o tele
gramma deverú assi~·nar o rccil)(). 

Art. 200. Os telegrarnm:ts 'lue tiverem de ser procur:!dos na 
estag;to de destino set·ão entre~·ups só ao dcstinatnrio ou n 
pessoa por elle eompetcntetuente autorizaria. 

A_rt. 201. O pe<lido para qnc o tdegramma expelido não soja 
cn_vwdo ou ent1·egne ao deslin:ttnrio, só pó!" sor f,•ito pelo pro
prw Ct)llltttunil'ant.o c po1· novo lcl"g-r:utt!lta, Btljoito :i t:.xa. '\ne 
s·~rá rc>stituida si o pmlido nã•• ehe ~:~1· a ternpo do ser Ratisfeito. 

Art. 202. O comt~lllnicante t~m direito á •·ostituigãu <la t:~xa 
que houvf!r pnzo nos s •guintes caeos: 

§ 1. 0 QuanJo o tclegranuna não eheg.1r a seu destino por 
qual·pi.er causa d~vi !a ao s~rviço dn telegmpho. 

§ 2. 0 Quando o t•Jngra1nma enviado ao Ü"stinata.rio estivor 
alter:do a pont<J de nã<• satisfaze1· ao fim a <JUG ma dcstinad.,. 

At;t· 203. Os telegl'll.lltmas •'tn lingua estrangoira <le1·em ser 
escr1ptos com caracteres romanos. 

Art. 204. O cornmunicante pódJ peclir que a estação de destino 
lhe dô aviso de tm· recebido o telegramma lr.lnsmittidf). Por 
e'lse aviso simpl )S pagará elle 10 o/o da tax<1 de um tde,"ramma 
simplrs. · 

Art. 203. Fica ren1gad'1 o Dec1·eto n. 80u3 de 17 do Abril 
de 1fl81. 

Palacio do Rio <le hneir ' em 2·! d ~ Fovrcrcin de 1883.
Heni'iquc d'A.vila. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Pauta 

A 

Abacaxis e an:lnazes •.•.•..••...•...•••.•• 
Abanos de palha .....•......•............ 
Al.mnos de pennas e l'lques ••.••........... 
Abelhas .....••..•.... ·• .. · .. · .. •• ...• ··· 
Aboboras ............ • · • ... · · .. · · • .... ·. · 
Absinthio .•..........•...•.•.....••..•... 
Açafates e semolhantes ...............••... 
Açaft•:io .•..........•.•. · ..•.•........... 
Accessorios de trilhos ...•...........•.•.•. 
Acidos mineraes ......•••.....•..••..•...• 
Aço .................••........•.••...•.. 
Acordoons .....•......•....•....•...••••.. 
Aduébs .....•........ · •. · •.• · ... • · · .••. · · 
Agua ordinaria .•....•..................•. 
Agna-raz ............•.............••.... 
Agu3s mcdicina.,s ..................•.•... 
Aguard •nt~ ..•........•...••............. 
AI •hastro bruto ........•...............•.. 
Alab •stro em obra .......••..............•. 
Alambique e pertenças .................... . 
Alcatrão ...•.•......................•.•.. 
AI tvancas de forro ou aço .•....•..•.•....•. 
Alcatifas ................•...............•. 
Alcool. ..........•....•.....•.......••... 
Alt,lfa .................................. . 
Algodão imprens ulo .................••.... 
Algodão não imprensado, em pluma ....... . 
Algorl:Io em c:u·oçrJ .................•.. .' .. . 
Alho.; .........•...........•.. ···· ...•... · 
Almofadas ............................... . 
Almofarizes de metnl, pedra Oll madeii":I ... . 
Alpiste ........•.....•..............•...•. 
Alumiua ................................ . 
Alvaiad1~ ........•..•.•.......•..•...•.... 
Amendoas em caroço ...................... . 
Amendoim ........•......•.•..•..••.•.... 
Amido .....•......•....•..........•...... 
Ancoras vazias .............•.•..•...•.... 
Ancore tas idem .............•.....••....•. 
Angico em resina, gomma ou folhas .•....... 
Aniagem .......•....•...•••....••.•..•.. 
Anil .......................•.•.•.••.....• 
Animaes empalhados ou embals1marlos ..•... 
Animaes fero1.es, frete convencional. 

N. 1Ll tarifa 

i O 
7 
(j 

7 
10 
7 
6 
ti 

i2 
G 
G 
5 

f O 
10eH 
5 
() 

7 
9 
6 
9 
7 
9 
G 
5 

12 
7 
() 

9 
7 
5 
6 
9 
(j 

ti 
7 
7 
li 
8 
8 
7 
7 
(j 

5 

363 
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Animaes pequenos ongaiolados ...........• 
Animaes .................... · ..... · · · · .. · 
Animt1es em comp·,rtirncnto separado ....•.. 
Aniz ................................... . 
Apparelhos para e:s:p:riencia de laboratorio .. 
Apparelhos ....•.....•.................... 
Apparolhos telegraphicos .......•.....•.... 
Arados ............•..•.....•............. 
Arame de metal ......................... . 
Araruta ..............................•••• 
Arbustos vivos . ..................•....... 
Archotes ................................. . 
Arcos de ferro ou m·1deira ...............• 
Ardosia'l .................•............... 
Areia ................................... . 
Argilla ..•...........•................•. 
Armações envernizadas ou com vidros, para 

loja ...............................•... 
Armaçõea para guard:L-sol. ............... . 
Arm~ções para igrejas ................... . 
Armamento ........•..................... 
At·reios .......•.......•.................. 
Arroz .......•............................ 
Artigos de folha de Flandres não classificados. 
Arti!!os de luxo idem ...................• 
Artigos de pacotilhrL idem ................. . 
Artigos de desenho ...................... . 
Artigos de escriptorio .............••...... 
Asphalto .•.............................. 
Assucat• bruto .....•...................... 
Assucat• refinado ou turbinado de i • claose .. 
Avêa .....•..............••.........••.•. 
Avelã ................. , .........•....... 
Aves e111palhadas .........•............... 
A~·e~ engaioladas e em capoei•.•as ........... . 
Atplm .............•................•.... 
Azeite doco ou outros, em b!l.rril ou Iat!l. ..... . 
Azeite doce ou outros em garrafões, gar-

rafas, etc ............................. . 
Azeitonas .....•..•......••............... 
Azulejos ............•.................... 

H 

N. da tarifa 

10 
14 
13 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
g 
9 
6 
7 
6 

12 
12 

8 duplo 
(j 

5 
(} 

6 
9 
6 
5 
5 
5 
6 
7 
9 
7 

12 
7 
5 

10 
10 
7 

(} 
7 
7 

Bacalhat1. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Bachs de metal. • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 6 
Bagagem................................ 4 
Bagas de mamona ou de zimbt•o.. • • . . . . . . . . • 7 
Bahus vazios................. . . . . • • • . • . • . 8 
Balanças .. ,.............................. 6 
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Baldes do metal ou de madeira •........•... 
Balões ..........•..•.........•........... 
Bambinellas .......•...•..•...•...•...... 
Bambú ..••.•.......•............•.......• 
Bananas •..........•..................... 
Bancos de metal ....•...•.••..........•••. 
Bc1ncos de mad•;il'a, não envernizados ..•.... 
Bancos de louça .........•........•....... 
Bangués e liteiras •......•................ 
Banha de porco .......................... . 
Ba!'l'acas·desarmadas ...•...•....•...•..... 
Bandejas ......•...•.............••.....• 
Banheiros ...........•............•....... 
Barbante ..•..........•.......•.••....•.. 
Barris e barricas vazias .......•....••..... 
Barriguda imprensada .....•.............• 
Barriguda não imprensada ................ . 
Bal'ro .....•........•..•................ 
Barbatana ..•.......................•..... 
Barrotes de madeira ........•..•.......... 
Batatas alimentícias ..........•........•.• 
Be~.i?as espirituosas não classificadas ...... . 
BetJus ...........•............. · · · · · · · · · · 
Bengalas ................................ . 
Berços de vime ou ferro ...............•... 
Bestas ......•......•.................... 
lleo;tas em compartimento separado •..•..•.. 
Betume .........•........... ·· .. ··.······ 
Bezerros ....••..................... •. • .. 
Bilhares e bagatellas .................... . 
lliscoutos e bolachas ..................... . 
Boiões vazios .........................•.. 
B· ots e vaccas •.•.•.•.........•..•....•... 
Bois e vaccas em compartimento separado .. . 
Bolsal!l de viagem ........................ . 
Bombas para extracção d'agtia .........•..• n . orrac.la ...............•..........•...... 
Botijas vazias ........•...............•... 
Breu ............................... ·. •. 
Bri.les ordinarias .•..•......•.......•.•... 
Rrin,tüedo> ........•.............••..•... 
Brocha para pintar e caiar ...............•. 
Bronze em busto ...•...................... 
Bronze em objeetos d'arte ................ . 
Bronze em obra não classificada ..•......... 
Brunidores de café ....•..........•....... 
Burra d J ferro ou de madeira chapeada de 

ferro .......................•....•..... 
Burros .........•......•....•.....•....... 
Burros em compartimento separado ......•.. 
Bustos •..•.•.............•.•...........•. 

N. !la tarifa 

7 
6 
6 

12 
10 

8 
8 
6 

16 
\} 

6 
6 
6 
6 
8 
7 
6 

12 
(j 

12 
g 
7 
g 
6 
6 

14 
i:l 
12 
15 
8 duplo 
7 
.6 

14 
13 

G 
7 
7 
7 
6 
(j 

6 
6 

1i 
5 
6 
g 

6 
14 
1:3 
5 
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c 

N. ua tarifa 

Cabeçadas ou cabeções para animaes ..•...•• 
Cabello ........•...............•......... 
Ca!wllo 0m obra ...••..................... 
Cabos do ar;tme, linho, ccmhamo, etc ....• 
Cabos de ferramenta, vassouras, etc ....... . 
Cabras, carneiros, etc •...........•........ 
Gtbriolets ......•...•....................•. 
G:tça morta ••.•.....•..•..........•...•... 
(~aC~Lll . •••.•.•... , .•. , ..• • .... , , .••...•... 

Cachimbos ..........•.....•....•.•....•.. 
Cadav•Jres (vide o regulanwnlo). 
Cadeados .......•..•...••........••...••. 
Cadnrnaes .............................. . 
Cadinhos ................................ . 
CiifJS ••.•.•.•.•.....•..•••.•.•••...••...• 
Cafó ......................... · .... · · · • · · • 
Caiur.>s ............•.......•..•... · · ... · · 
Caixas dJ guorra ......................•.. 
Ca i:s:as vazias, de madeira ...............•. 
C:dx:Js vazias, de folha ou papelão ....••.•. 
Cai s:ilhos sem vidros ..................... . 
Caixilhos com vidros .........•..........•• 
Caixões vazios •....••.•......•....•...••.. 
C:tl .................................... . 
!':~l<::t<lo ................................. . 
C •l,Jeira.;; ............................... . 
C:tldeiral'ia (:11'tig-o' não classific,\ k•s) .....• 
r tmphora ........•...................... 
( ':tm:ts ,j,~ r,·tTO ..•.•..•.......•.••...•.••. 

!':1, as do tw:,l·.•ira 1 iio ''n' prniza \, s .... . 
l'tnPs ,j,, madeira envernizada-< ........ . 
Canna de assucar ........................ . 
Canna da In dia ...••...•...•.•...•..•.•.. 
Canelb em pó ou em cn.sca ..............•• 
Cangallus ...•......•....•.•.•..........• 
Canoas (convoncion:.tl). 
Canos do barro ........................•.. 
Cn.nos de metal. .•..•...........•........ 
C:tpachos ........•...........•.•....•.••. 
Capim .................................. · 
Capo r; iras vazias ..............•..........• 
Carangueijos ...•......•.....•.•..••...•. 
Cn.rnaúha (eêra de) ....................... . 
Carne fresca ..............•.........•.•.. 
C,Hne secca, salgada o de sol .•...•......... 
Carneiro3 .........................•..... 
Caroços de al~o.:lão .........•.•....•...... 
Ca rr·inbos de mão .....•........•....•.•... 

6 
6 
5 
7 

10 
15 
1!i 

\) 

7 
(j 

(j 
(j 
(i 

15 
7 

12 
5 
8 
6 
8 
8 duplo 
8 

12 
ti 
u 
G 
!i 
l\ 
~ 

8 duplrJ 
12 e 10 
G 
6 
!) 

J2 
11 

(j 

12 
8 
!) 

7 
!) 

!) 

15 
12 

7 
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Carroças ................................ . 
Carroças desmontadas .................... . 
Carros de passeio, com duas rodas ........ . 
Carros de passeio, com quatro rodas ........ . 
Carros funeure.~ ordinarios com quatro ro-

N. da tarifa 

16 
7 

16 
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Hi mais 50 °/o 

das.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 1G mais 50 °[0 

Cat'r<>s o vagõo,; pant estt•a•l:t de ferro, rebo-
cados.................................. Hi 

Carros e vagões pa1·a ostra la de forro, des-
rnonhrlos............................... 7 

Carvr1o animal ou vegetal. . . . . . . . . . . . . . . • . 11 
Carvão rninorJl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Cascalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Casca de arvores. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 7 
Casca de coco............................ 7 
Castanha................................ 7 
C a vali os o eguas.......................... 14 
Cav:tllos e eg·uas om compm·tituento separJdo 1:l 
Cavernarno para emlnrcações....... . . . . . . . 1 ~ 
Cnb11bs e coLJo!inhas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Contr)io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7 
Ce1·a bntta ou vcbs....................... 7 
C(!ra Piu oh1•as n:lo clas~·âfic·,daR . . . . . . . . . . G 
Col":ltuica (arti!.;os conHnlln;; não classificado") G 
Ceramica (artigos finos não classificados). . 5 
Coreaes não classificados. . . . • . . . . . . • . . .. . . . !) 
Cervr~ja.................................. 7 
Cesto.-; do junco, "lC. . • • .. • • • • • • . • . .. . • • • . • • li 
Cevad._\.................................... 7 
C "·arieir IS para mandioca ........ , .. ,. , . . . n 
Cev[l.dinl1a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Chi..................................... 7 
Ch:nnpag-no... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Clwpas de ferro ou zinco para cobel'lura..... 7 
Chapas par:t fogão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cbapcos do cabeça........................ 6 
Chapcos de sol ................. , . • . . . . . . . . 6 
Chapelaria (a1·tigos niio classificadns) . . . . . . . 6 
Chapeleiras vazias. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ~ 
Chai·ntos....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Chifl"··S Clll bruto.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cltlorureto Je cu leio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Chocolate .......... ,...................... i 
ChoLll'iço·~............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cluuubo em brLilo, rle !llunição ou caça...... 7 
Chumbo em obm (não classificado)......... G 
Cigarros................................. 6 
Cirw·nto................................. 11 
c,l.Jro em bruto, velho ou em c h tpa........ 7 
Coadorf)s de mandioca ..... ;............... U -----· --=--.. - .. ---.. 
Cocos aeccos ou verdes ..................... · · ~. · , 0 t_·. .1,) f'J A P, t ,. 

/~~\\\' ,1 . 11., lf.t 
I· l""'o':- .. 
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Coft•es de ferro.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 6 
Cognac........... .. . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 7 
CokrJ • . • . • • • • • • •. . • . • • • • • . . • • • . • • • . • • • • • • 11 
Colchões de palha, capim, etc............... 7 
Colchões de tecido metallico. . . . . . . . . . . . . . . • 6 
Colla..... .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 7 
Columnas de ferro fundido................. H 
Gombustiveis (não classificados)............. 12 
Cominho................................. 7 
Confeitaria (artigos não classificados). . . . . . . 7 
Conservas em bruto ou em vidt·o (não clas-

sificadas).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Coq uilho. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . !J 
CorJas diversas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Corl:1s para instrumentos J.e musica........ 6 
Corroamo militar. . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 
Cm·rentos de ferro e de outros metaes....... 7 
Cortiça em bruto............. .. . . . • • . . .. • 7 
Cortiça em obra não classificaria.......... . 6 
Couçoeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • 12 
CoUI'os seccos ou salga: los.. . . . . . • . . . . . . . . . . 7 
Couro.; trabalhados ou enverniz:vlos......... (i 

Creosota ................................ · (j 
Crina vegetal ou animal. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7 
Crystal de rocha bruto..................... 7 
Crystal em obra....... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cuhas para distillações, engenhos, etr·.. . . . . !) 

Cubos, pinas e raios para rodas............. 7 
Cutelaria (artigos não classifkaclos)........ (j 
Cuias.................................... 9 
Cylinclro de ferro......................... 9 

D 

Diamantes 1/2 °/o ad 'llalorem e............ 4 
Dinheiro 1j2 °/0 ad 'IJaloJ·cm e.............. 4 
Doces.................................... 7 
Dormentes............................... 12 
Drogas nã0 classifica· las.............. . • • • 6 

E 

Eixos ..... ,.............................. 7 
Embira.................................. \) 
Encerados para mesa ou chão.. . . . • • . . . • . . . . G 
Encommendas... • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4 
Enxadas.................................. !J 
Enxergas para animaes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7 



:'i. tia tarifa 

I~r1xerg·ões . .............................. . 
Enxofre ••...................•........... 
Equipamento militar não classillcado ..... 
Ervilhas ..•..........•................... 
Escadas de mão ou para armado!' (dcsmuu-

tadas) ..................•.............. 
Escadas para edificios (desmontadas) ..... 
Escalares (convencional). 
Escoria de metaes ...•................... 
Escova de qualquer especie .............. . 
Esmeril ...•...••......................... 
Espadas ...............•.........•..... ·. 
Espargos •......••....•........•......... 
Especiarias não classificadas ............. . 
Espelhos ........................•....... 
Espermacete ..........•.................. 
Espingardas ...•...•..••...•........... · . 
Espíritos não classificados ................ . 
Espoletas •.• , ..•.....••.••............• ·• 
Esponjas ....•................•........ ·• 
Essencias não classificadas .....•......... 
Estacas para cerca ...•...•............... 
Estampas em folha ....••••............... 
Estampas em quadro, com ou sem vidro ... 
Estanho em bruto •........•............•.. 
Estauho em obra ou em folha não classi-

ficado ................................ . 
Estantes de ferro ....•...................• 
Estantes de madeira ordinaria •....•........ 
EBtantes de madeira eom vidro ou enver-

nizadas .•......•....•..... ·.· .... · ... ·· 
Esta tuas ...•....•....................... 
Esteiras da In dia •....................... 
Esteiras de tabúa e de cangalhas ........ . 
Esterco ..•......•..........•.... ··· ... ·.· 
Estojos de instrumentos cirurgiros, mathe-

maticos, etc .........•.......•......... 
Estopa em bruto .••.....•................ 
Estopa em obra não classificada .......... . 
Estopim para min11. ....................... . 

F 

7 
6 
(j 
~ 

I 

H 
::; 

H 
(i 
ü 
6 
7 
7 
5 
6 
G 
7 
5 
6 
5 

12 
6 
5 

11 

ü 
R 
N 

H 
5 
6 
9 

12 

5 
6 
6 
5 

Fachinas (varas de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:! 
Farello.................................. 12 
Farinha de mandioca, milho, trigo o outras 

nutritivas.. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • !) 
Favas.................................... 9 
Fazendas de algodão, linho, lã, seda, etc.. 6 
Fazendas diversas não classificadas......... fi 

duplo 
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N. Ja tarifa 

Fechaduras, ferrolhos, dobradiças, trancas 
de ferro e mais ferragens para portas e 
j_~~ellas .... ,........................... 7 

Fet.Jao ......•...••........... ,........... 9 
Feltro ................. ,................. 6 
Feno.............................. . . . . • 12 
Ferraduras para animaes. . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 
Ferragens não classificadas. . . • . . • . • . • . . . . 7 
F'rro guza.............................. 11 
Ferro de engommar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 
Ferro velho não cbssificado.. . . . . . . . . . . . . 11 
Ferro velho em chapa, barra, arco ou verga. 11 
Ferro em barras ou vergas dobradas e em 

chapas, cantoneiras, e te. . . . . . . . . . . . . . • • 7 
Ferram mta de carapina, ferreiro, marci

neiro, cavouqueiro, torneiro, etc., não 
elas áficada. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

!<'erro em ob:·a não classificada............. 7 
Fibras vegetaes para cordoaria............ 7 
Figos seccos............................. 7 
Filtros de barro ou louça. . . • . . . . . . • . . . . . . . 6 
Fios de algodão, lã, linho ou seda. . . . . • . . . . 6 
Fios telegraphicos........................ 12. 
Flechas.................................. 10 
Flôres artificiaes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 
Flóre~ naturaes ...•........... , . . . . . . • . . . 5 
Flóres de canna ou outras para enchimento. 9 
Fogareiros. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • 7 
Fogõe' de ferro.......................... 7 
Fogos ar·tificiae3. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5 
Folhas, flores e raizes medicinaes. . . . . . . . . . 6 
Folhas de ferro de Flandres . . . . . • • . . . . . . . . . 7 
Folles .•........................••.... ·... 7 
Forjas port'lteis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 
Fôt•mas diversas.......................... 7 
Fôrma~ para assucar...................... 8 
Fôrmicida . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . • . . . • . • . . • 5 
Fornalhas e fornos de ferro. . . . . . • . . . . . . . . . 7 
Fornalhas para engenhos.................. 9 
Ferra!l"ens não classificadas.. . . • . . . . . • . . . • • 7 
Fouces .•• ,.............................. 7 
Frutas frescas........................... 10 
Frutas soccas ou em doces................. 7 
Fubá.................................... 9 
Fumo em folha e em rolo.................. 7 

G 

Gaiolas....... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . r, 
Gallinha.s, etc ...................•...... , . 10 



ACTOS DO l'ODEU EXECUTIVO 

Gamellas de pau •.••.••..•....••.......•. 
Ganços, etc .....••.•.••...•...••••.•..•.• 
Garrafas vazias ordinarias .......•........• 
Garrafas de crystal ou vidro ....•.•......•. 
Garrafões vazios ...••....•.••..........•. 
Gatos engaiolados ..•................•..•. 
Gaz-globo •.••..••............•....•..•... 
Gazolina ....•........••.•.•........•..•.• 
Gelatinas •...............•......•........ 
Geléas ..•.•...•..•.............•..... · .. . 
Gelo .................................... . 
Genebra ..........•............•......•... 
Generos alimenticios de 1a necessidade não 

classificados ......•..•........•......... 
Generos de exportação idem .•........•.... 
Generos de importação idem ........•...•.• 
G)ngibre ......•................•..... · ..• 
Gesso .•......•.......•................•• 
Gigos vazios ..•..•.....•.....••......•...• 
Giz .............•.....................•.• 
Globos de vidro ou louça ...•.............. 
Globos geographicos .•....•.......•....... 
Goiabada ou doce de araçá, etc., do paiz .... . 
Gomma-arabica e outras não classificadas ... . 
Gomma de mandioca e outras do paiz ...... . 
Grades de ferro ou madeira (em partes) .•... 
Granadas .........•............•..•..•... 
Graxa animal. .•......................... 
Graxa para calçado .................•...... 
Grelhas de ferro .....•........••.........• 
Grelhas para engenhos ou locomotivas ..... . 
Guando fresco ..............•......•...... 
Guano ......................•......•..... 
Guarda-roupa, musicas, papeis, etc., sem vi-

dros, ot•dinarios ...............•......... 
Guarda-roupa, com vidros ou envernizado. 
Guindastes .......................•..... • . 

H 
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8 
f O 
7 
5 
7 

10 
5 
5 
7 
7 
7 
7 

9 
7 
(i 

7 
7 
8 
7 
5 
5 
7 
6 
9 
7 
5 
7 
7 
7 
u 

10 
11 

8 
8 duplo 

12 

Harp'l.s.................................. ·> 
Herva-doce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Herva-mate.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Herva~ medicinaes e outras não classificadas. 6 
Hortaliças frescas. . . . . . . • . . . • . . . . . .. • • • . . 10 
Hortaliças em conserva.. . . . . . • . . • . . . . . . • . . 7 

Imagens................................. 5 
Impressos ...•••....•.••...•• ·.••••...••... 6 
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N. <ia tarifa 

Incenso............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 
Inlnme c outras raizes ali'llGnticias........ 9 
Instrumentos agricolas não classificados... 9 
Instrumentos de engenhat·ia, cirurgia e outros 

semelhante; .•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
In~trumentos de musica, optica e seus fleme-

lhantes, não classificados................ 5 
Instrumentos para lavoura................ 9 
I pecacuanha... . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6 
Isoladores para telegrapho.. . . . . . . . • . . . . . . 12 

J 

Jacás vazios.............................. 10 
Jaugad~s (convencional). 
Jardineiras.. . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6 
Jarros de louça, vidro, etc................. 5 
Jart•os de barro .................. :. . . . . . . . 6 
J >ias, 1/2 •/o ad valorem o.... . . . . . . . . . . . . . 4 
Jum 1ntos................................ 14 
Jumentos em compartimento separado...... 13 
Junco da India........................... 6 
Junco do p.1iz. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

K 

Kerozene................................ 5 
Kiosques desarmado,..................... 8 
Kirsch.................................. 7 

L 

Lã. em bt•uto ou em obras não cla,;sificada~. 
Lacre ....•...............•............... 
Ladrilhos de rnarmore ou louça, azulejo .. 
Ladrilhos de barro, ordinarios ........... . 
Lages pre:1aradas ...•....•................ 
Lag·es brutas ............................ . 
Lambrequins e enfeites de rnad'Jira ou m~tal 

pa~a edificios ..•.......•.......•........ 
Lampeões e lanternas sem vidro~ ......... . 
Lampeões e lanternas de viJro ou com vidros. 
Lanchas (convencional). 
La·>ides para sepulturas ............•...... 
Latão em obras. não classificadas ..•....... 
Latão bruto •........•.................... 
Lavatorios or linarios e de ferro ........•... 
Lavatorios envernizados .......•........... 
L'lgumes frescos ...........•.............. 
Legumes em conserva ..........•....•..... 

6 
6 
7 

12 
11 
12 

7 
6 
5 

11 
6 
7 
8 
8 duplo 

10 
7 



ACTOS IJO PODEH EXEi:l'TI\'0 

L'3ite fresco ..........•.................•• 
Leite condensado ou em conserva .......... . 
Leitões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L~nha .................................. . 
Lentilh·1s .•.... , ...........•.............. 
Licores •.•..•.....•....•................. 
Limalh~ de ferro ....••.......•..........•. 
Limas de aço ..•...•.....•.•.••........... 
Línguas frescas. seccas ou salgadas .....•.. 
Lioguiças, salpicôes, chouriças, etc ....... . 
Linhaça .........................•..•.... 
L~n~a para costura ....•.................. 
Lite1ras ......•......•.............••....• 
Livi'Os em branco ou impressos •...........• 
Lixa .................................... . 
Locomotivas desmontadas ................. . 
Loco motivas rebocadas ................... . 
Lombo de porco fresco .....•............... 
Lombo de porco salgado ................... . 
Lona ......... , .....•....... , ........... . 
Louça avulsa ...............•............. 
Louça em barricas, caixas ou gigos ........ . 
Louça ordinaria de barro <lo p tiz .....•..... 
Louza em Ltges. . ........................ . 
Louza par.t s ·pulturas (prepara:la) ......... . 
Louza para escrever ...................... . 
L11,tres com vidros ou crystaes., ... , ...... . 
Lustres sem vidros ..........•............. 

";, da lal'ifa 

10 
7 

15 
12 
7 
7 
7 
7 
g 
7 
6 
6 

1G 
6 
6 
7 

11 duplo 
g 
~) 

6 
5 
6 
7 

11 
11 duplo 
6 
5 
6 

Macacos de ferro......................... 7 
M tcarrão e outras massa o;; alimentícias...... 7 
Machados............................... 7 
M tchinas pe1.ra copiar cartas.. . . . . . . . . . . . . . 6 
Machinas aratorias ....... , .......... , . . . . . 9 
Machiots dB costura....................... 6 
Machinas photographicas.................. 5 
Machinas de fazer farinha. e seus pert'lnces.. \J 
Machinas de descaroçar 8lgoJão............ 9 
Machinas pflra f<1bricas de talhas e tijolos. . . . 9 
Machinas de imprimir..................... 9 
Machinas em ger<ll destinadas :i lavoura e ao 

prAparo de seus productos................ 9 
Machinas para tecido..................... 9 
Ma<· h i nas não ela.;sificadas. . . . . . . . . . . . . . . • ü 
Mad•lira.. . • . . •...... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Maizena ....••.... ,...................... 7 
Malas vazias ..... , •..... , ....•.•. , . . . . . . . 8 
Malas de vi:~gem, vazias., .•.•.. , . . . . . . . . . 8 
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Malhos para ferreiro .......•..•........... 
Mamona em bagos ...................... . 
1\landioca ...........•..................•. 
Mangàrito .....................•......... 
l\1an ga de vidro .•........................ 
Manteiga ....•..................•........ 
Mappas, e manuscriptos •.................. 
Mariscos ............................... . 
Marfim ......•.............•............. 
Marmore bruto .•.•...........•..........• 
Marmore em obra não classifica la ......... . 
Marquezas ordinarbs ................... .. 
Marquezas envernizadas ................. .. 
Marrecos ................•............... 
. Marroquim .............................. . 
1\lartellos. . . . . . . . . . . . . . . . . • • ...........• 
Massas alimentícias ..................... . 
1\latc .................................. . 
Matflriae.~ de construcção não classificados .. 
Matarias explosivas ...................... . 
Medicamentos não classificados ....•...... 
Medidas diversas ................•........ 
Mel de abelhas .......................... . 
Mel de assucar em barris, garrafões, etc. 
Meninos de menos de 8 annos ............. . 
Meninos de menos de 3 an nos ao collo ..... . 
Mesas or,!inarias e do ferro ............... . 
Mcsas onvernizadas ...................... . 
1\lilho .•........•....•...•............... 
Mochos ordina.rios, de ferro ................. .. 
Mochos envernizados ......•.•............. 
Mobilia orJinaria sem vidro .........•...... 
Mobilia orJinaria com vidros, envernizada ou 

de vime ............................... . 
Modelos .....................•............ 
Mo'lndas para engcmhos e pertences ........ . 
Moi11.hos para café, pimenta, tintas, etc ... . 
Moinhos para lavoura .................... . 
Moirões .................•...........•.... 
Mo:tões e cadernaes ..................... . 
Molas para carros, vagões e locomotivaR ... . 
Molduras ...••.................•........ 
Mo ringues de barro .................•..... 
Mós ...•...............................•. 

N 

N. da tarifa 

7 
9 

10 
10 
5 
7 
6 
9 
6 

H 
6 
8 
8 duplo 
9 
6 
7 
7 
7 

12 
5 
6 
6 
7 
7 

1/2 pa,sagem 
gratis 

8 
8 duplo 
9 
8 
8 duplo 
8 

8 duplo 
5 
g 
7 
9 

12 
7 
7 
5 
7 
9 

Na:phta em latas encaixotadas.............. 5 
Naphtalina em latas idem................. 5 
Nickel em obras não classificadas.......... 6 
Nitratos................................. 6 



ACTOS DO PODKR EXECUTIVO 

N. da tarifa 

Novilhos. • • . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • . . . • . • . . • . 14 
Nozes . . . . . . ..• . . . . .. . . . . . . .. . . . • . . • . . . . . 7 

o 
Objectos preciosos, 1/2 °/0 ad valorem e •... 
Objectos de cuidado ou perigo não classifica-

dos ..•...••...••.•.... • .. ········•···• 
Objectos de luxo ou de arte idem ...•...... 
Objectos manufacturados idem ...•......... 
Objectos de marce11aria ou carpintaria .. . 
Objectos de sirgueiro ..................... . 
Objectos e obt·as de cabelleireiro •...•...•• 
Oleados .••••...•....•.......•••...•.•.•.• 
Oleo de amendoas doces ••.............•... 
Oleo de linhaça em Larl'is ou latas ...•.•..• 
Oleo de linhaça em garrafões, etc .......• 
Oleo de qualquer qualidade não classifi-

cado ............••....•............ • · · 
Oratorios ..........................•..... 
Orgãos ................................. . 
Ourinóes de louça, porcelana e ferro (encai-

xotados) .....•..... • ........ , ......... . 
Orn~mentos d'1 ferro, bronze, zinco, folha, 

terra-c·Jta, etc .............•............ 
Ornamentos de igreja ....•..............•. 
Ossos ..............•..••...•.............. 
Ouro bruto ou em obra, 1/2 •/o ad "alorem e 
Ostras frescas ...•...........•..•....•... 
Ostras em conserva ...................... . 
Ovas frescas, seccas ou salgadas ..••••.. • •.• 
Ovos ...•...................•.........•. ·• 

p 

4 

5 
5 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
7 
6 

6 
5 
8 duplo 

6 

6 
5 
7 
4 
\J 
7 
9 

10 

Pacas vivas ...•••.•.•.•.•. , . . . . . . . . . . • . . . 15 
Padiolas ..•..•........•.....•.. •......... 10 
Paina................................... 6 
Painço.................................. 6 
Paios.................................... 7 
Palanquim desmontado................... 8 
Palhas de milho, coquoiro ou palmeira...... 10 
Palha~ do Chile e outras de valor semelhante, 

para chapéos........................... 6 
Palhas de trigo, canna e outras............ 10 
Palitos ...... ,........................... 6 
Pandeiros.. . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . • • . . • . . . • . 5 
Panellas de cobrfl ou metal esmaltado.. . . . • . 6 
PanPllas ordinarias, de ferro ou do paiz, de 

qualquer qualidade.... . • . . . . . . . . . . • . . • . . 6 
Panno do paiz de qualquer qualidade....... \J 

375 



376 

Panno importado ................•........ 
Pão, roscas, etc ......................... . 
PáuB para tamancos ............•.......... 
Paus para tinturaria ..•.................•. 
Papel de qualquer qualidade .............. . 
Papelão ................................. . 
Parullelipipeàos para calçamento ........... . 
Paramentos ecclesiasticos ............•.... 
Pas ....•......................•........• 
Passar os vivos engaiob.dos ............•.... 
Passaros cmpalhado:3 ...................... . 
Pa-;sas ..........•..................•..••. 
Pastas de papel ou papelão ............... . 
Patos ................................... . 
Patronas ou capangas ................•.. , . 
Peanhas ................................. . 
Peças de artilharia ....•...........•...... 
Peças de eng·rmho de assucat• ou cafó ...... . 
Peças de locvmotivas, machinas em geral, 

carros e vagões ....................... . 
Pedt·a~ de afiar ou amolar ................. . 
Pedra~ de cantaria ou appat·elhadas ....... . 
Pedras do alvenat•ia para edificios e calça-

mento ..•.............................. 
Pedras de filtrar ......................... . 
Pcb:e ft•esco, salgado ou secco ........•.... 
Peixe nm latas ......•.........•.....•.... 
Pelles preparadas ........................ . 
Pelles em bruto .........•................ 
Pendulas para relogios ................... . 
Peneit•as de cabello, seda ou tela metallica., . 
Peneiras d3 palha .............••......... 
Pennas de aves para enchimento e outras ..• 
Perfumarias ............................. . 
Perolas. 1/2 °/0 ad ualorem e .............• 
Perus ....•.•.......•.................... 
Petrechos b~llicos não explosivos ......... . 
Petreehos de caça idem .....•..•••.•.....• 
Petroho em latas cncai:totadas ....•......• 
Phosphoros em latas cheias d'agua ........ . 
Phosphoros encaixotados .....•...........• 
Pi mos .•..•.....•.......•......•......... 
Piassava ........•.................•...... 
Picaretas ou alviões ..................... . 
Pichoá ........••.......•....•........... 
Pilhas el9ctricas •........•..........•..••. 
Pimenta da In dia ..•• , ................•.... 
Pimenta do paiz ......................... . 
Pinas para rodas .....•.....•....... , .... . 
Pinceis .•......••..................•..•. 
Pinhão verde ou secco ...................• 

N. da larifa 

6 
g 

10 
7 
6 
(i 

11 
5 
9 

10 
5 
7 
6 

10 
6 
6 
7 
n 

7 
7 

11 

i~ .., 
I 

9 
7 
6 
7 
5 
6 
7 
6 
5 
4 

10 
6 
6 
5 
6 
5 
8 duplo 
9 
9 
6 
6 
7 
7 
7 
6 

10 



ACTOS DO I'OIJER ~;XBCI.iTI\ U 

Pipas vazias ........•.•.....•..•...•.•..• 
Pistolas ................................. . 
Pi:s:e .•...........................•....•.. 
Platina bruta on em obra, 1/2 °[0 ad 'Valo-

re·m o ....•..•.•.....•.••.......•...... 
Plantas medicinaes ....................•.. 
Plantas vivas ................•..•........ 
Pluma~ .....................•....•....... 
Polvilho ........................••.•..•... 
Poltronas .........................•••.•.. 
Polvora e todos os mais artigo<; perigoso<; in-

fiammaveis •...•.•...................... 
Polvorinho<; e cartucheiras do caça, vazios ..• 
Pomadas para cabeHos ................... . 
Pombos .•.....................••..•••.... 
Porcelana ...................•............ 
Porcos .............•...........•......... 
Porcos da India ..•.....................•. 
Portas, portaes, portadas e janellas de ma-

deira ou do ferro ...................... . 
Porteiras de madeira ou ferro .........•... 
Postes telegraphicos e seus pert~nces, de 

ferro .....•.....•...................•... 
Potassa p~rla~sa ....•.•.....•..•.......... 
Potes de barro do paiz .................. . 
Potes diversos .....•.....•....•.........• 
Pranchões •................•...•.......... 
Prata bruta ou em obra, 1[2 °[0 ad 'Valo-

rem e ..............•..•...••.......... 
Prata. ingleza ou ca~quinha, christofie, 

etc •.•...•........•..............•..•. 
Pr,Ibleiras envernizadas, de madeira ou 

ferro •.........•.•........ ·. ·. •. ·. · ·. · 
Pratos de ferro, estanho ou madeira ........ . 
Pregos do ferro, cobre ou zinco ........... . 
Prelos .......•...•.•...•..•. · ·. •. · · · · • • · · 
Pr;msas para algodão e outras ....•....•... 
Presuntos .•.•••.....•.......•........... · 
Productos chimicos e preparações pharma-

ceuticas ..............•..............•.. 
Pudrolyte ................••...••........ 
Punhae~ ..•.................•......••..•• 
Puxadores para gavetas, portas, etc .•.•.... 

Q 

Quadros .•........•••..••.•....••.•...... 
Queijos e~trangeiros ..••.••.••...••...••.. 
Queijos do paiz .•.•...•..•••......••..... 
Quinquilharias, •...•..•.••.• 

377 

N. da tarifa 

8 
6 
7 

4 
(j 

10 
5 
9 
R duplo 

5 
6 
5 

10 
5 

15 
10 

11 
H 

12 
6 
7 
6 

12 

4 

6 

8 
6 

duplo 

7 
9 
9 
7 

6 
5 
6 
7 

nos 



378 Ar.Tn~ nn rnnEn EXEr.unvo 

R 

Ra.beca.s e rabecões ......•.•.............. 
Rodos para rodas ............•...•..•..•.. 
RaizJs alimenticias ...........•...•....... 
Rapaduras ..•.....•••.............••.•... 
Rapé .•......•.•..••.•.••..•..•....••.... 
Raspas de pontas de veado ••....•........•. 
Ratoeiras ....•...........•..........•..•. 
Realejos ...•.....•.............•...•..•.. 
Rebôlos ••..........................•.•.•. 
Rêdes •...•.•.....•........ · · ·. · ·. · · · .. · · 
Redomas de vidt·o ..........•....••....•.. 
Regua.s .•.......•.......•. · •. ·. · • • · · · • · • · 
Relogios de mesa, parede ou de torre ...... . 
Relogios de algibeira, i/! 0 / 0 ad valorem e. 
Rendas ..........•........•....•....•.... 
Reserva to rios de ferro .•.........•.••..•.• 
Reservatorios de madeira .•................ 
Resinas não classificadas .....•..........•• 
Retortas de met 1l. ....................•.. 
Retortas de vidro ou louça ..•............. 
Retratos ........•......•................• 
Retrêtes envernizados .................... . 
R' tpa.s •......•............•............ •. 
Roda< de madeira para carros e carroças ..... 
Rodas de ferro para. carros, vagões e locomo-

tivas .•..•............•... , ......•..... 
Rodas e rodetes para. machinas ..........•.. 
R~ lhas •.........•...........•.•......... 
Roscas •.............•.................•. 
Roupas ...........•......•.....•......... 

s 

Sabão ordinario do paiz .................. . 
Sabonetes ..•..••..••....•.....•.......••. 
Saccos vazios .....................•.•••... 
Sagú .•................................•. 
Sa.lames ....••.•.....•..•.........•...... 
Sal ordinario ............................ . 
Sal ·refinado •••......•...........•........ 
Salitre ...................•...•...•..•.... 
Sal ammoniaco ......•...•................ 
Sanguesugas ..•...........•..••......•..• 
Sapatos .•.....•..............•......••.. 
Sapé ......................•....•......•. 
Sebo .•.......•.......••...........•••.. ,, 
Sedas .•..............•••..••••.••..•...•. 
Sellins e pertenças ...................... . 

N. da tarifa 

5 
7 
9 
9 
6 
6 
6 
5 
9 
9 
5 
6 
5 
4 
6 

11 
8 
6 
6 
5 
5 
8 <luplo 

12 
7 

7 
11 
7 
9 
6 

7 
6 

10 
9 
7 

10 e H 
7 
7 
6 
6 
6 

12 
7 
6 
6 



•.r·.Tr·~ nn J>OOER EXECUTIVO 

N. da tarifa 

Sementes de especiarias.................. 6 
Sementes para. agricultura.. • . . . • . . . . . . . . . . 9 
Serpentinas de vidro, crystal, etc. . . . . . . . . . 5 
Serpentinas para alambique............... 9 
Sinos................................... 6 
Sipó ... ...... ....... .. . .. . . . . . .. . . . . . ... 9 
Sóda.................................... 6 
Solas.................................... 7 
Suadores para sellins..................... 6 
Substancia.s de pouco v:1lor uteis á lavoura.. 9 

T 

Tabaco.................................. 6 
Tabatinga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Tabo •do.................... . . . . . . . . . . . . 12 
Tab •cas.................................. 12 
Tabola~ de gamão..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5 
Taboleiros... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6 
Taboleiros ordinarios.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7 
Taboletas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Talheres e obj~ctos de cutelaria • . . . . . . . . . . 6 
Tachos para fabrico de assucar, etc......... 9 
Tachos de ferro ou cobre.................. 6 
Tacos para bilhar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Talhas de barro para agua, engradadas..... 6 
Tamflncos................... ... . . . . . . . . . . 6 
Tamborns de musica...................... 5 
Tambores para engenhos................. 9 
Tanques de mehl ou de madeira........... H 
Tapetes.................................. 6 
Tapioca.................................. 9 
Tecidos de fabricas nacionaes....... .. . • . . 9 
Teci.io> diversos.......................... 6 
TAlhas metallicas......................... 7 
Telhas de barro.......................... 12 
Telhas de vilro ou louça.................. 5 
Tijolos de barro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Tijolos dn limpar facas... . • . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tijolos de marmore, louça e outros......... 7 
Tinas vazias, dl) madeira. . . .. .. . .. .. .. .. . . 8 
Tinta de qualquet· qualidade............... 6 
Torrador de café. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • 6 
Toucinho................................. 9 
Transparentes de panno ou de madeira para 

janella . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Trapos................................... 10 
Travesseiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 6 
Trem 'de cozinha, de cobre ou de ferro...... 6 
Trilho, e seus accessorios, agulhas e seus 

accessorios, para estrada de ferro.. • . . • • • • 12 

379 
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Tubos de l.Jart'O ...•...............•..•.... 
Tubos de metü .•....•..•....•.....••..... 
Tumulos ..•.......•......•........•..•...• 
Turfa .................•.•. , ... , ..... , ... . 
Typos .................................. . 

u 

N. da tarifa 

12 
11 
6 

12 
6 

U nguentos. . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . • • • . 6 
Unhas de animaes....................... 7 
U ,·upemas. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
Urnas.................................... 5 
Urucú.. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . 7 
Uvas seccas... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 

v 

Vaccas ordinarias .....•........•......•... 
Vaccas em compartimento separalo ..•...... 
Varas ...•...••..................•.......• 
VassoUI·as de cabello ou crina ..•........... 
Vassoura' de palha, piassava, etc •••...... 
Velas .......•.......•..........•.....•... 
Velas nacionaes ..•....•.....•............ 
Ven ~si a nas ..•......•...............•..•.. 
Verduras .......•..............•.......... 
VeL"nizes ......................•...•...... 
Viajantes ................................ . 
Vidro em o'1ra (ol.ljecto~ de uso domestico) .. . 
Vidros ordinarios, encaixotados .........•.. 
Vidros finos .......•..................••.. 
Vigas de madeira ........................ . 
Vimes .................................. . 
Vinagre em pipas ou barris ..•......•.•... 
Vinagre em garrafõ ·sou garrafas •.......... 
Vinho em pip:1s ou barris .•....•..•......•. 
Vinho em garrafões ou garrafas .•.•••.•..• 
Vit·,las ••.........•.......••...........•.. 
Vitriolo .........•.•......•....... 

X 

14 
13 
12 
6 
9 
6 
7 
8 

iO 
6 
i, 2 e 3 
5 
6 
5 

12 
6 
7 
6 
7 
6 

14 
6 

Xaropes.................................. 6 

z 
Zarcão................................... 6 
Zinco bruto.............................. 11 
Zinco em obra, não classifica:la........... 6 



381 

Estrada de Ferro de Sobral 

TARIFA I.- Passagem simples do ta classe 

(50 reis por kilometro) 

"' -~ ., 
Estações " " lí "" " 8 ; " '2 ~ 

" 
·w .5 "' -" 

<5 "' i:i: 
o 

--: '"" w 

Camocim •..•.•...•••....•.•.• I tfi100 I 2.'20~~ 4~000 5.,~00 6,poo 
Granja ................... , • . . • . .. . . . . . i{!U~O 2,58 •(I ~{!fUO 5.1300 
Angoea..... •• . • . • ............ ... .. .. . • .. . .. •• .. HSJO ~f.!OO 4B;WO 
Pitombciras .. . . • . • • . . • • • •• • • • • • . .. . .. .. .. . .. . . . .. . • . . . • . 1.-S\00 2;1500 
Massapê .••. , • . • .. . .... • .. .. • . .. .. • .. . . .. • . .. . .. .. . .. . . . .. .. • . • .. • ifi~UO 

TARIFA 11.-Passag·em sim!Jles de 2a clasoe 

(25 rdis po1· hilometro) 

"' " 
Estações 

·S ., 
" ·~ 

.o 
~ ·;;;: 8 

" "' 
.s 

" <5 < i:i: ...., 

Camoeim ..................... I biOOI i81001 2BQOO 2.~ill0 3}j31l0 
Granja . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. . .. {!500 I filOU 2,~100 SWrlQ 
A ngica .................................. , . .. .. . 1)900 t.\61)() 2.if.WO 
Pil·•mbeiras.. ... . .... .. • • .. . .... .. .. • . .. .. . .. . • .. . .. .... {!iOO i,)1u0 
Massapê..... ... .......... ....... ...•.• ..... ...... •• ..... •• .. .•.•. 6600 



382 ACTOS DO I'OIJEH EXEITT!VO 

TARIFA lU. - Passagem de ida e volta em 1• classe 

(25 •!o de abatimento sobre a uiagem redonda) 

Estações 

~::ei,~ ..... ~ ..... -~~~~~ 2,~0001· -:liJlOOI s.:oo~ 8;to~ 9.'j800 
Granja................................. t,~5UO q1fJ0 u$2111 8~010 
Angiea... ....... ....... .. . ..... . . .. . . . .. . . . . . .. . 2Sí00 4,)810 685'10 
Pitomboiras......... ... .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . .. . . 2~l00 3~810 
Massapé.............................. . . • . • . . . . • • .. .. • . . • • . . .. . .. thSIJO 

TARIFA IV.- Bagagens, encommendas e pequenos volumes 
despachados até 10 minutos antes da partida dos trens. 

(Por 10 hilogrammas e JlOr hilometro ... 7 reis) 

~ 
Estações ·;;; '" "' "' "" Co 

'C' " § "' 'õj, ~ e o; ;:;:: "' <::> < ::; 

Camoeim ...................... I 6l751 1J3l01 65601 /l7'i0 tJ05 
Granja................................. ,sHO f1:l8~ /Ji75 IJ735 
Angica..................... ... .. . .. .. ... .. .. .. 8~53 W•4'i IJ605 
Pitombeiras.......... . • • .• .. .. .. . . .. • . .. . .. . .. .. .. • . • • . .. ,$20J 1J:I50 
Massapé ......................................................... , /jl65 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 383 

TARIFA. V.- Generos de cuidado e de conducção perigosa , 
objectos de grande volume e pouco peso, designados na pauta 
com o numero desta tarifa. 

(Por 10 hilogrammas e por hilometro .. 5 reis) 

~ 

~ 

Estações 
O> ... 

" ~ ..:::> c.. 
·a- . .., E ~ 
" " 

.s "' ~ p:; -...: ...., 

~amoeim ............ o o. o o ..... \ ,7125 I h220\ ,940:1 ií515 86',;; 
Granja .... o ... o. o o. o o .. o o............. SIOO {j~75 I)HO /i52:J 
Angiea 0 ......... o ....... o o o .o ....... o .o o....... J;l80 ij315 IJ43.1 
Pitomboiras •• o. o .o •o. o ... o. o o o ... o, •• o o. o ..... o o o o. o. o o. .)I UI /l250 
Massapõo. o o ... o o o •••••• o ...... o. o. o o... .. .. o o •• o o •.•• o. o •• o o o o.. Jjli.G 

TARIFA VI.- Tecidos de fabricação estrangeira, perfumarias, 
productos chimicos e pharmaceuticos, e outros designados na 
p~uta com o numero desta hrifa. 

(Por 10 hilogrammas e por kilometroo. 3 réis) 

~ 

" 
Estaçõos 

-~ o O> .. "' .Q o. 
~ .., 

~ !21 ·a- ·;;;, 
"' .Q 

~ 
c p:; "' o < :a <f) 

Camoeim • o o .... o •• o o. o o o ••• o .I /)Oi 51 /Jl351 82401 /J3~5 ~390 
Granja ..... o .................. o •o ... .. 8060 /jt65 82oí0 8315 
A!Jgica ·

0
•0 .... o• ......... o.o ••o .... o.•o•o....... /)t1U 8190 _llt!.::!~6'l,:-~--

PJtomboJraso •• o ... o ••• o .... o• .... o ... o ... o ... o o ... o o o•o o. 8(185 ~ ·· -
Massapê ..... o O o o 00. o. o o. o .... o. o o. o. 00 o. o •• o o. o o. o ...... o~ r,~ ~i~ c M1 ;I /,'0 

. 
'.~5\. . 

f..'/ 
'. ) 

_. :j <;)ç) ,, }- .. · 
ç ·•\) --/ 

OOS O~' ;..---' 
~ .... .:::..____ ~ 
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TARIFA VII.- Generos alimenticios importa·los, ferragens, 
bebidas alcoolicas e outros objectos designados na pauta com 
o numero desta tarifa. 

(Por 10 kilogrammas e por kilometro . .. 2 reis) 

"' 
Est.açõo5 -~ . ., 

" ~ .c o. 
'2 = g 
~ 

·;;;, E ::; 
" '"' ...: ~ " 

Camoeim ...................... \.. ,?0501 ,?0901 8160 .~11S /{261 
Granja................................. ,)040 ,sUO ii161 IJ2llJ 
Angica........ .• . . .. . .. • .. . •• .. . . .. .. . . .. .. .. .. ,5Ui5 IJnU ni75 
Pitombelras.............................. .... • . . . .. • . • . .. 8()60 IJIOO 
Massapti.. . • .. .. • . .. . .. . .. . • . .. .. . . .. . • . . . • . • . .. • . . . . . . • .. . • .. .. .. ,)050 

TARIFA VIU.- Mobilia ordinaria sem vidros e outras merca· 
dorias design::tdas na pauta com o numero desta tarif1. 

(Por 10 decímetros cubicos e por kilometro ... 0,7) 

·~ :: 
t:staçiics 'õ . ., 

"' d -" c.. 
'õ' " s ; ::! ,., ... .8 ~ "' .;: ~ ~ 
':!) ..., rn 

----- -··-· -·-· 

Cam~rim .............. ~ .....•.• I S0201 ~~3;;1 h06~ -~-~075 -~;;, 
Granp. •. .. . . .... • . ..... . . .. .. . . . .. . .. . ,)013 /)Oi O iíllfit; ,so;:; 
A!•gira.:. ... .. .. . • .. ... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. ,SU25 ,Slll5 fli}GU 
P1lomhenas. ... .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. . • .. . . .. .. . . . . .. /11120 81135 
Massapê. .• ......... .... ... ..... ...... .... .... .. . .... . . ........... /)tl~U 

---.-·-··-------·---·--------------· 

.1\Tota.-Mol>ilia onvcrnizoda.. ordinarin rom vid1·os, phnos o objcrto> dessa 
natureza pagam frete duplo desta tarifa. 
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TARIFA IX. -Machinas industriaes e a.s destinadas à lavoura, 
generos alimenticios de f a necessidade, tecidos de fabricação 
nacion!t.l, algodão em caroço e mais mercadorias designadas 
na pauta com o numero desta tarifa. 

(Por 10 kiloçp·ammas e par kilometro •• 1,2 do real) 

Estações 
-~ ., 

" "' .c "" ·;: " e ~ 
:: ·;;;, .E ~ "' <:!> < p:; ::<l 

Cam~eim ...................... 1 ,50301 /.íO:iãl 1$100 /1130 
Granja................................. 8025 J$070 ,1100 
Angica. .... . . .. • ... . .. . • .. .. .. .. • . . .. • . • . . • .. . . . pl)45 BORO 
Pitombeiras.. .... • . .. . . • . • .. . .. ... . . . . • . . .. . . . . . . . •• . . .. . 803> 
Massapé ......................................................... . 

1Jiã5 
,~131) 
5105 
,$000 
li030 

TARIFA X.- Ovos, frutas, leito, aves, animaes pequenos em 
capooiras, verduras, miudezas alimenticias, sal, agua, ma
deira de pequenas dimensões e em pouca quantidade e outros 
objecto3 designados na pauta com o numero desta tarifa. 

(Por 10 hilogrammas e po1· hilonwt1·o .• 0,8 elo 1·eal) 

., 

Estações " 
-~ ., 

~ .o <0. 

" e a " 
·r() .s: 

Çs < p:; " ::?. 

Camocim ...................... l 1J020., 803:il l!OG:il ;o90 
Gra~ja. ... • .. .. . • . . .. . .. .. .. • • • .. . .. . • B02J ,)015 1)070 
Ang1ca . .... • • . . . . .. • . .. • . • • .. .. • • . .. . . . .. .. . . .. E03~ ,)010 . . •r PILombe1ras... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . i;-0:...) 
Massapê ......................................................... . 

PODER EXECUTIVO. {883 
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TARIFA XL- Ped1•as de cantaria on lavrada, cimento, carvão 
mineral ou veg:Jtal, coke, fet·ro-guza, mineraes não manufa
ctu~ados, e outros designados na pauta com o numero desta 
tarifa. 

( l'o1· ·vny:io- hilometro ... 270 réis) 

-- --~---~~---

~~~~1~:;:~·::::~ :~:~:::::::~:~f;~~~~~~;:\ .. ~t.f~~l im~x ~m:m 
PitOliJIJ~i!·~:s .•..•......••.. ··~···.. .•. . . . . . . • .. . .. .••...• í~~.JOO 
nias>apú ......................................................... . 

3'•.(QIJI) 
2'.SiUO 
2'H::;oo 
I.:IB:iiiO 
Üà3J,I 

1\ ... ol•L- C:~p~dJade Uo.~ y;;;;1-:1···:- -~ L:! I(JJ:olatlas mctrieas eu U metros 
cu bico.-;. 

Quantlo :-t C'qlctlit;ão ftlr t1o qu:ttro ou rnai;; vngt:cs rar-sc-ha um aiJali
••~nnto de ~t• (~ó nos fretes •lc:;ta. tarif:t. 0:; ..-agiics de UO\O toneladas são 
rl)uta.Jo~ r.omo don.-:. vagões ot·dinarios. 

()uan,fo og ~enrro~ laxa<it)~ por ns 1:\ ta rira n:io completarem :1 lol;~ção do 
ma Ya;;.1o, pab<trfio a la\.a da tarila IJ. 

TARIFA XII.- 2\btoriaos c h ronstrucção não inclniclos em 
Outras ta1•ifas, suiJo;tancias do pOUCO Ya[or Utei~ á l:tYOIII'a O 
ma!s met·catlol'ias designadas na paut1~ com o numero desta 
t'nifa. 

( POI' vayiio - hilO•iWI I' O. • • 210 reis) 

~ 

2 

!:·: :~ç·--:-e-; ~ '" "' .. 
~ 

<=-
"3 .~ ~ 

" o c 
" 

..:; 

"' < i:i: ;;:; (j) 

• -- .. =· c-=cc==-====='===='===~=="===-~c== 

1:~'"'~;~"···: ................. 1 .:;:::•:o\. ~)"001 tG~~III; 22.)'ill' 
hranja...... ....... ... .... ....... ... .. l;c2\lll H')ôilll l7.,··oo 

t~m~'i:·~i.~.;~~: .. · .. :.· .. ::·: :·: ·:: ·: ::::::::::::: ~ :::: ::·: ~::-: .. .... ; .. ~~~ ... ~ ~~~~~~ 
Nola.-Ca•,aritlado como tia t.arif:t Xl. 

27M. O!) 
~;J;(III) 
{Q., 10:1 
10,51<~1 

4,>.:uo 

Quantlo a c-...:pct!içi•J flil: de l[:latro ou mais V..'l.p-õcs far~sc-lta um abati .. 
monto d~ :n ~'0 uo f1Ct!! tlc~la taa-ila.. o.~ \"3!•ücs tlc I) toneladas sãr~ consitlc-
•·a.Jos ordiuJ.rlos cou1o dons vagões. v 

Qu::ndo OJ g!1_nC'ros t;natlos por cc;Lt tarifa não completarem a lotação do 
um. ,-agao, :_~a~.1··an a tJ.\.a 1!:~ t:.u:fa ~-
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TARIFA XIII.- Cavallos, burros, bestas, jumentos e bois, em 
compartimento separado 

(Por cabeça e por hilometro... :;o reis) 

Estações 

c-.:~~;~~~~.-:~.-.~:~:~:.:: .. -~~~ ;:10~~- -~~:;,~---~noo- ---;~; 6~;;111 
(;ranja................................. !,)Ut:ll 2,,RIHI 4-'1110 5,)3110 
An~iea .................... :.. . ... . . . . . .. . . . .. i,),.IY,I 3,~20(1 481110 
l'iL"ml•eiras.............................................. 1,\4011 2,~)0(1 
~la><apé. ..... .. .. . . .. .......... . . ...... .... ........ ... .. . ... .... 1,)~011 

TARIFA XIV.- Cavallos, burros, bestas, jumentos c bois 

(Por cabeça e ]101' hilomctru ... "]7 1·eis) 

~ 

2 
Esl:lrõcs ~ ., 

" :; 'E c. 
'2 a e 
" 

·~D .8 ., .n 
l5 c: o ..., .-; U1 

ca,:~~im ............. -... -...... 1 t,)OJOI 1,~7001 ~~nonl 4,\0011 4JlROII 
Granja................................. 8800 2;100 3,5ll0 3,)900 
Angica........ ... . . . . . .. .. . . .•. .. . . .. .. .. .. .... . lvH•U 2.~'•0! 3.~200 
Pitomboiras............... .... . . ... . .. . . .. .. ... .. . . . . .. • 181.10 1890U 
Massapé.......................................................... 6!1011 

Nota.- Quando a expedição fõr de tO ou mais cahcças far·oc·ha um aba li· 
monto do oU "/o. 
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TARIFA XV. - Porcos, carneiros, cabras e cães amordaçados 

(Por cabeça e po1· hilometro .• f6 reis) 

"' 
Estações -~ 

'" « .,. ,.Q o. 
" s : :! -~ "õi, 

"' .s .=> ... "' ;;: "' o 
t!O < :;;; <f) 

Camocim ..................... I JjlOOI s800l 1,)3001 tSSOO 
Granja................................. IJIOJ ,';900 lBWO 
Angiea ....................................... , . 1)600 l,)IOO 
Pitomboiras . . • .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . • .. . . .. . . . . . . .. . • . .. b500 
Massapê ........................................................ .. 

Nota.- Quando a expedição fôr de 30 ou mais ·caboças far-sc·ba um abati· 
monto do 50 %. 

TARIFA XVI.- Carros do duas rodas 

(Cada wn e por hilometro... f50 t·eis) 

ESTAÇÕES 

Camocim ..................... I 3;:soo I 6,~600,. f2!iOOOI t6.)to:J 
Granja................................. :1,)1:00 8.•:10n un300 
Angiea....... .•. . . .• . . • . . . . • . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . !j15100 9lj51N) 
Pilornbciras................................ •• . • . . . . . • .. . • 45200 
1\lassapê ........................................................ . 

~Yota.- Os carros de quatro ou mais rodas pagarão mais 50%· 

~ 
.o 
o 

<f) 

t91HOO 
tã~Rno 
U[j900 
7R500 
3b500 

; :'::'~if :i( I/~~:~.~:'~~~~;';·:'-~~:;'~-;,~~-~~-~~ .<~c:i-' 7: ::~'c ~ .. '/~·g~ 
~-" Par .1. :..~ ll~5-lf>.'n~ dr ij :1 t T: 1~:;. a ~:i "X a. ~ de 5 ·1 ~2i; r·· r ~il · ::1t: r0. 1~· 

duz.in~(I·_H ':!:l l' ~ ti_o pr_!'J.Uft0 cl1tid0 flJ.rJ. J.~ dUJ.!' JlJ.~~a~cu~ de iJa e "TOIIa. 
3.-" r\ a dctcrnnnaçao tto 11TCÇt"' do transporte das tarifJs ns. t~ 2, 3, H, t!. 

l3, H, t5 o t6 arrc.londa-so J'"a 100 réis Inda a fracrão M tOO n'is, o na do 
preçv do transporto das tarifas ns. 4 a t<J arrcdon.da-se rara 5 reis toda a 
frau·ão do ::i r~is. 

L-' .\ t:·:.c!3..ll L::~ 1.'}~) ti~·:::. 
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QUADRO DAS DISTANCIAS DAS ESTAÇÕES EM KILO
METROS 

Estações 
" .., . ..., 
" < 

Camoeim ...................... J 24,4251 43,7801 79,133 106,320 
Granja................................. 19,355 54,708 81,895 
Angica... •• ......... ........... .... • . .. ... .. .... 33,353 62,540 
Pitombeiras. . . . . . . . .. . . • . . . .. . . . . . .. .. .. . . . • . . .. .. . .. • • . • 27,187 
Massapê ........................................................ .. 

128,9i!l) 
104,495 
85,140 
49,787 
!!,600 

Palaeio do Rio de Janoiro em 2~ do Fevereiro de !883.- Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8897- DE 24 DE FEVEREIRO DE 1883 

Approva provisoriamonto a labella dos fretes que devem ser cobrados na 
estrada de forro do Sohral. 

Hei por bem Approvar provisoriamente a tabella para o 
transporte de passagdros e mercadorias na estrada de ferro d<> 
Sobral, que com este baixa, assignada por Henrique d' A vila, 
do Meu Conselho, Senador do lmperio, Ministro e Secretari<> 
de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de. Janeiro em 24 de Fevereiro de 1883, 62o da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpera~ts .. :_.....,..----

H ~,~;_1~-9' '·'· CAM,t1/ enr1 ., ._~'llhilt' · ' - c>,,· 
/ . ' 1 

/ ,(), 



ESTR,~DA DE FERRO DO SODHA.L 

T01.bella provis01·ia dos fretes gue devem s9r cobrados na estrada de ferro do i':bbral das diversas estações para a de 
Sobral e vice-versa 

EST.IÇiES -~ 
<= 
.§ 
~ 

" " ~ 
~ 

;:s 

Passagor:s 

-------

~ 
._, 
~ .... 

~ 

'"' ;:; 

0\'1 

I 
S o' i.), 
:::-_ ~~ I <:.1 

.;~ ~· 11 ~ 
•n 

~ 
-" 
~ I,. 2 I" 

1

- - -l-o ~ ..-'! ·-
'? = o I:: 

i !~ : ~-~ ;:; I·; •;:, I~ 
c .;; '~j; 

c :~ § !·~~i 
= ·~ ;: ;·~=i 

~ I ~ ~.§~-~~i' 
~o ''ê3

1 
ê~ :@.~ 

g ~$iJ~'l~i 

o 

" 
~d 
õ-= 
=-~ 
o-, 

~~ 
c; o 

"" o" 
~~ 
~ = 
~ ~ 

'" o c 
"""= -~ 
•.r. ~ 

~= 
~~ 

==--

. ~ 
=~ ::..::;~ 

~.] 
~ = 
~o 

= 'l'l 
"ê 2 •n 

t~~ 
~~c ~5.:1 

~ 

" g 
i.3 

" ~ 
" > Ul1 o o-

~ =~, ..-r 

., 
o .., 
" ~· 

õ 
;:;:g 
~.:; 

I~~ 
c= 
g_; 
ig 

"§ = 
~ ;· 

:3::.. 

I 
1

-. """ o 
- Telha;, tijolo•. :::.. :"' 
ê :\Lul_cit•as eal, ciln.out~, i ·=..-ª 
~ do t11rorsas poJras o maB. ~ g ê 
,_ 4pli.llitladcs i matot·iao:; do/1 ; .:~ K .

1

. coustntl"rão ~ ~~ ~ 

~ ~ ------- ~ ~~ 
:;; I I i'"' "~ ~ 
~ I 1,.~ ~ 3~ 
~ ~ I o I] ~-!~ <:...• ~ ;::: - :;. ·~;::.. 

-~ ~ 1 ~ ~ 11~ iti c o o o ··- z.o·· 
~ ~ .:... ;;-I~ -

il 
I 

ã I 
~i 
~ 
~ 
o 

-;; 
õ 
~ 

o 
1,:0:: 

t 
J 

I • I 4 I ;; i 6 I 7 I H I ~ I 111 I 11 I 12 I 1:1 I I H I L'l 1 16 ~. 

t·-1711 ,cOI:í .<27:lf,)Ic:; IR•GOJI bl3:í G.:Goo t.:.ô:JO E6601 U~BOJ 1 !1;qoo l:í,)GOJ:,)iô'l ~13:Jib!GO ~ Camodm a S11hr:tl .•. 
S:1hr·al a C;unorim 
ura.nja a ~obrai ..•.• 
SoiH:aJ a 1;1·anja 
Ang1<~ a !SOIII':d ..... 
Sobral a Angiea 
PitomheJra; a Sohral 
SoiHal a Pítombeir·a;; 
J\1assapt~ a Sol.lt'al.., 
Sobral a ~Iassapô 

128.0201 G,\GOOI 3'~~·0 

10\. t,o:;! :;,u,no 1 :l~J·IO 

SJ. HO lo 1)\0·.' 2'600 
49.787 2j600 1,)600 

2:l. 601 fS:lJO /)iOO 

h\l:JO .)it,:; .~22ol·'11" t:;:oGo! ,<w :;,):Joo t.cJOD .s:;wl \l,(:JOO! l\):>oo I2,:60o
1
bf30 ~u:; ,513u 1 

,)70u .sG~~ ~ISO/ ~o~~ 12:·30J I ·:o~~ "_:'•OO I,:~co n lo '·:sou í,:son l~b:lü:J. ~~~o ~o~~ ·:I ~o 1 

,:4GJ ,j3~., ·)110 ,o~J 7,):wol ,:OJJ 2.:6oo ,,01 .~2GO 4~Goo 4,,GOJ fi:O:Jo!,)o,o bliJJ~~-o,o 
3,):1001 b02J l$200 ,)301 Bl20 ~,'IOOI2;10a 2,)SOJ~~030 803> .<030 1:210 liJ t6J I ,so:;o I ,)025 

Palaeio do 1\io do Janoiro em 24 do Fovoroiro de i88J.-Jlell>"i7tte à' At'ila. 
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Ar.TnS ll'.• i'ODEI: l~XEC:t;TIYO 

DECRETO X. 8898 - DE :>, lll!: ~unço DE 188:~ 

Regula os rasos nn quo ~ali~ a :J]l}•lir1~r:n 1los rastigns de 1JHC fa;: mcn1;iltl o 

art. SO do:; de guona. tia A nnada, c t·stahcfc~e os ~rau~ da }J11 ni!l~to. 

\ 

Convindo, p<ra execnçi:to do art. 80 do8 de guern da Armada, 
approvalo pelo Alvarà, com for•ça do Lei, <lO ~(j de A!>·il de 
it>OO, l"ogulrr os casos em qno cabo applicar os castigos de que 
o mesmrJ ar·~. SIJ faz me:~<;ão; e bem assim cs' ai1 •lrwer· os graus 
da puniç~.O, co:·re~nondenlc< RS ÜJtaS C'HlllllOllidns e ás Cit•
CUmslancia<; de <!'10 f.lre:!1 ro·.•esti las: Hoi rnr· bem, e Tendo 
ouvi<!, a Sec.;i\o <h tiuet":':l c l\hr nha do Conselho de E -tado, 
'l"e• de o:·a em di mtc, se ok;e:·vom as du:t'l tahcllas q11c n oste 
aeorupanham, assign:trlas por· .Jo:lo Florentino :\leim d' Vascon
cell s, do ~leu Cons ·ll10, S•:u:vlot' do lmp~rio, l\Iinistro e Se
cretar·io d:) l~stado dos Nog-0 ·ios da l\1:l.l'inh r, quiJ ass mo tenha 
entendido o faç:t execnt:J.l' Pabcio dn llin de hnoiro cu 3 de 
~~ <l'ÇO de 18::-l:J, Ü~" da lndcp·,nderto·ia o do Im,:orio. 

Com a ru1Jrica do S:ta Mag'sl:lde o lmpcradcr. 

TABELL:\ N. 1 

A. Vintfl a vinte e cineo chilt~~aclas. 
B. Quinze a vinlc ch.:.lnta<h~. 
C. llez a 'l"inzo chibttadas. 
D. Reis a de·r. chilmtal:ls. 
E. l'risã:> solitari:c por cineo dias, <'om O!! sem ~'L'!' os c :.J. pão 

e ngun.. 
F. Pri~iio solitaria por qnalro di::.~. com ou sem ferros c a pib 

e agua. 
G. l'risrlo solitaria por t1·::s dia·;, com ou sem :·orros e a pão e 

:1g-ua. 
l!. Prisão solitaria por quatro dias, ou na cohcrtn pOi' seis dias, 

con1 ferros. 
I. Pr·i3iiO sol ta ria p1r t1·es di:1s. 
J. Pt·is.'io na cobcrh por cinco dias, co:n [PI'ro> àicplos. 
I\.. P1·is:to na cohert:t por qnalro dias, com f;rros rlaplos. 
L. Priqfio na cober·ta po1· dJus ou tre• dias, com fct•r•os simples. 
M. Golilh:t por seis horas, o:1 irnpeJiowuto a b:>t•do pot· 20 a 

25 dias. 
·N. Gol ilha por <1natro horas, ou impedimento a bodo por 15 a 

20 dias. 
O. Golilha por duas horas, ou impedimento a borJo por 7 a 

15 di:ts. 
P. Prisão na couerh, duroJ.nle a noite srimcnLc, com ferros 

simpJ,Js. 
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Q. Rebaixamento do cargo, si tiver sido dado ou mantido pelo 
Commandantc ; ou suspensão ate um mez da gratificação 
a que tiver direito, si fór artilheiro approvado na Escola 
Pratica de Artilharia. 

R. Golilha por quatro a sois horas. 
S. Serviço dobrado por dons ou tres dias, ou duas horas de 

exercicio de pelotão de infantaria. 
T. Prisão preventiva, com ferros simples, na coberta. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Março de 1883. - João 
Florentino Meira de Vasconcellos. 

TAI3ELLA N. 2 

DAS FALT.\S A QUE REFERE-SB O DECRETO N. 88!)8 DESTA DATA 

Ar!>~!JO Jo 

1. Desobedec,)r ás ordens recebidas............... A a H 
2. Censurar em alta voz ou murmurar· contra qual

quer ordem durante o serviço que e.~tiver 
exrJcutando................................. B ou F 

3. Replicar a seu superior ou responder-lho incon
venientemente, alterando a voz ou fazendo qu;1l-
quer accionado menos comedido.... . . • . . . • . . • A ou E 

4. Em geral, faltas de subordinação reveladas por 
gestos, palavras ou por factos não previstos nos 
artigos de guerra.. . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . • A a H 

1. Embriagar-sB no mar ........................ . 
2. Embl"iagar-se em serviço ........•............. 
3. Voltar da licença emui"iag-ado ......•....••..... 
4. Embriagar·-se occasionalmente ................ . 
5. Vender ou comprar a !"ação de aguardentq ...... . 
6. Introduzir a uordo ou no quartel bebidas al

coolicas ou materias in11ammaveis, como phos
phoros e outl"as semelhantes .....•........... 

7. Occultar bebidas alcooli,as .•....•.......•..... 
8. Tomar as rações de agu;,rdente a que não tem 

direito ..•.....................•............ 
~. Distribuir bebidas alcoolieas ou facilitai-as por 

meios prohibidos ..............•............ 

.i1vtigo .']o 

Dou H 
A a H 

T 
s 
E 

AaH 
E a G 

s 
A ali 

i. Salta1• em terra, do escalar, sem licença........ O 
2. Abandonar o escaler ou turma de serviço ; 

ausentar-se sem licença de qualquer serviço 
que não seja o de quarto, ou de qualquer faina 
ou lagar que lhe haja sido designado......... R 
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3. Descuidar-se no serviço ordinario, allegando es
quecimento de fazel-o ou de cumprir o encargo 
que lhe couber •.••••...•..•...••.•......•.• 

4. Deixar de receber a ração ou recebei-a com pre-
j uizo de outro .....••••.•..••......•... • • · .. 

5. Deixar de apagar os pharóes, lampeões ou quaes
quer candieiros de bordo; não ter todo o cuidado 
com clles ou desviai-os do logar ...•.....•.•• 

6. Deixar de dar parte, fundeado no porto e sendo 
cab:) marinheiro de quarto ou vigia, de qualquer 
movimento ou acontecimento exterior ; ou , 
quando em viagem, deixar de dar parte da ap
proximação do qualquer navio, da vista de 
terra, de obstaculo, banco ou qualquer circum
stancia que possa influir na derrota ...••.....• 

7. Deixar garrar o navio sem dar immediatamente 
parte, dirocta ou indirectamente, ao oflicial 
de quarto ......................•... · ... ·.·• 

8~ Deixar de dar parte de qualquer falta commettida 
no serviço por seus 1guaes ou subordinados, 
ou de qualquer occurrcncia em opposição às 
ordens ......•.•..................... ••·.·· 

!J. Deixar de prestar devida attnnção aos signaes, ou 
de trazer em boa ordem as l~andeiras e lan
ternas de signaes .......•..........•...•...• 

i O. Deixar de dar parto de qualquer avaria na mas
treação ou em qualquer peça do apparelho a 
seu cargo ................................. . 

H. Desviar-se do rumo ordenado ...•......•..•...• 
12. Deixar do opportunamento entregar a ração a 

quem competir ....•..........•..•.....•.... 
13. Deixar de comparecer ou de responder á mostra. 
14. Não prestar attenção ao serviço .•....•.•.•..... 
15. Deb:ar atracar embarcação sem ordem superior .• 
16. Deixar de referir com a maior exactidão a marca 

do prumo na occasião do sondar ..........•.... 
i7. Deixar de apresentar-se ao superior, findo que 

seja o castigo ou a licença ....•...•........• 
i8. Consentir na pratica de qualquer delicto .••..... 
19. Conduzir no oscaler para fóra do navio praças ou 

qualquer objecto sem licença •.••............ 
20. Ser negligente na scntinella ou vigia no lagar 

assignalado .••.•..............•.•.......... 
21. Faltar á distribuição da ração ou comer fóra do 

respectivo rancho, ou em horas prohibidas •..• 
22. Banhar-se a bordo sem licença .•......•......• 
23. Deixar de levar ou de transmittir ordens de que 

for encarregado, allegando esquecimento ..... . 
24. Demorar a execução de ordens ou deixar de cum-

pril-as .••••........•••• ·. · .. · · · · • · · · • • • · · • 
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Artigo 1° 

1. Praticar actos offensivos {L mor:J.lidade, não pt·e-
vistos no art. (jo d•:s ele guerra............... A ou E 

2. Jogar ou consentir em jogo J.n carta~. ou <JUaes-
<pter ontros peohil>iclos...................... D a I 

:1. Distt·ahi:·-se com jogos pcrmittidos, m·1s em horas 
prohibi.las. . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • . . . • . . . • . E a S 

-1. Ter m:'tO comportamento dm·antn os officios di-
vinos............ . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • S 

ri. F:~zcr t'tllllot· ............................. ·.... E a P 
G. Pr"jn,licar do qualqnot· maneira a l> ·a ot•thm, 

ooconotuia on dis ·iplin~t dtll> n·do.............. M a S 
7. Cuspir no convcz. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . • . . S 
:). Deitar-se <·m beliche on maca alheia 1 na mes t 

daR nn:c•r<·.i:<s on f<it·a tlo navio, de l>ot·das 
acim·t, nos esealot·cs on em logal'es vedado·;... R on S 

\1, Entrat· ou Hnhir p las portinhola~.............. S 
lU. Atir~·r 'l'tal•t''"'' objecto por cin1~t da Lortla, não 

>etvlo pd •s IO'.:·arc-; proi'rio,, ..•..•......... ,. S 
11 .. \.'w nd•Jn1r a t·onp:•, ~a eco on macu. ou qualqnet• 

pcc;a elo nnif,J!·lno em qn[tl<JllOr logar do naYio 
ou do <Juartel.............................. G 

12. Abrir on rn\·oln~r o sacco 'lne niio for seu, ou 
mesmo o seu, secu liccnc:~ do official de qu~trto 
em occ:Jsi.io irnpropria ..•.............•...•. D, H ou S 

1:1. Suspnndm\ est,\n iOr on jça1· m:\c:t ou rou1~n. e1n 
hgar q no n:lo sllj:t :tp:•:J[}l'!acl<J. . . . . . . . . . . . . . • S 

14. L~ntt' a :·ont-.ct, s:J.cc•J ou ttwc:~ a horclo do n •vio 
ou olo csc:der. sem li:·enr;l, ou hw.tl·a rnal, ou 
em tempo int'JI'oprio........... . . . . . . . . . . . . . S 

15. Amal'!'ar mal na dr;ç:t a rou,-a, maca, ou qtml-
qner pc<;:t rl > fat•cbwcnto.................... S 

16. (;ritar no o~:cr~i.cio o:1 na f,H·matura sem lhe com-
petir...................................... S 

17. Re~ponthr por ontro n:t mostra, no <]Uarto, no es· 
cale:· ou em <Ju~lquer serviço................ R 

18. It· nos paióes. cob ·rta e ontros Jogares do na\'Ío, 
fút•a das hor:~s do terminadas, sem licença ... _.. S 

10. Demor::tr a at•t•umn<;:Io da mac:t ou sacco nas trin
cheiras on caixões.......................... S 

20. Esconder n-1 sa~co a roupa <]UO opportun[tmente 
dnixou do lavar. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 

2J. Enxr:gar a roupa l'ór.t do navio ou trazel-a a r·e· 
borp1e no ma1·. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . S 

22. Feri"ar mrtl a maca. . . . • . . . • • . . . • . . . . . • . . . • . . . S 
2:L Estar calça lo n·t balle.tçii:o, sen lo pt·ohihido..... S 
24. Deixar de acudir immeJiatw1entc ao apito par:t 

qualquer servi<:CJ............................ R 
25, Conversar na 1'0rrna ou distrahir-se duran~e o 

exercício.................................. R 
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Artigo 5• 

i. Não estar convenientemente uniformisado..... . . S 
2. Vestir roupa ou uniforme que não spja seu • . . • . R 
3. Vestir uniforme quo não seja o ordenado ou mu

dai-o depois rb mostra, sem Drd"m ou licença... R 
4. Trawr ou possuir uniforme ou qual,Juer objrcto 

de u'o sem a cornpetPn le marca ; conservar o 
sacco ou a maca rôtos, duscosidos ou mal 

3\J5 

a s ~iados... . . . . .. • . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. • . . 1\I a S 
5. Mandar pat·a t<m·a. <JUnlrtuor peça do roupa ou de 

unif•H'ill", 'em licença....................... I\1 aS 
G. Andar habitualmente sujo ou pouc' asseiado, ou 

apr0s··ntar-se na fórma com n. barba por fazer, 
cabellos em desalinho, O 'I de qu dquer sorte 
menos asseiado............................. l\1 a S 

7. Dar, ernpreRtar, vende!' ou trocar qu:dqnor peça 
do unifot•mo, sem licença.. . . • . . . . . • . • . . • . • . • S 

Artigo (jo 

1. Accender luzes sem licença, on tel-as fóra rias 
horas regulamentares ..•...•................ 

2. Fnm:•r em log-a.r pt·ohibirlo, ou em logar propl'io 
em horas prohiiJidas ..•...................... 

3. Ter o fogão a"ceso, sem licença, fói'a das horas 
regulamentares .............•....•...•..•.. 

4. Ter luzes sem as necessarias precauções ........• 

.irtigo 7• 

1. Injuriar algnl'm, proferir palavras obscenas ou 
fazer gestos indecent ·s ..•................... 

2. Estrag-ar qualgnc~ pm·t~~ do navio ou entro obj-'cto 
d·t Fazenda N:.cional, inclusivo peças de Ln·da
mento proprio ou alheio .•....•...•.•....... 

3. Tratar O'l doentes com pouco cuidado ou com 
inobservancia da10 prescripções do Cirurgião ..• 

Artigo 8° 

1. Bater no inferior ou em seu igual. ••...•...•••. 
2. Ter brigas ou rixas a bordo ou em terra, qu:.tndo 

não seguidas ele offensas physicas ......•.•..• 
3. Provocar desordem, por palavras ou por gestos ... 
4. Altercat· com pcs>oa embriagada ou provocai-a 

a violencias •...•....•.••. · ..•.•.....•....... 

At·tigo 9• 

E 

1\I 

E 
E 

E 

A 

E 

E 

E 
E 

]\f 

a S 

a S 

a S 
a S 

a I 

a L 

a I 

ou l 

a I 
a I 

a S 

1. Trazer armas ou instrumentos prohibidos, ou 
tol-os occultos. • . • • • . . . . . • . . . . • • • . • . . . . • • . . . A a I 
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2. Trazer navalha, fàca ou passador sem o respectivo 
fiel........................................ S 

3. Não ter cuidado em seu armamento e equipa-
mento..................................... R ou S 

Artigo 10 

i. Fazer accusações falsas contra alguem da mari
nhagem, directa ou indirectamente ..•••.•..• 

2. Faltar :\.verdade em objecto do serviço .••.•....• 
3. Ter em desordem ou menos limpos os paióes ou 

quaesquer dependencias a seu cargo .•••...... 
4. Pisar na artilharia ou nas antênas ...•..•...... 
5. Collocar arma ou qualquer peça do armamento 

fóra do logar competente ....•..•.....•••.•.. 
6. Dei:xar cahir das gaveas facas, passadores ou 

quaesquer outros objectos que possam offender 
a quem estiver na tolda •....•....•.•.•...••• 

7. Simular incommodos para esquivar-se ao serviço .• 
8. Exceder a licença por mais de quatro até 24 

horas .....•......•...•.....•..........••... 
9. Exceder a licen\a por menos de quatro horas ... 

10. Intencionalmente trabalh~r mal em qualquer faina 
de bordo ....•................•......•.....• 

OBSERVAÇÕES 

G ouQ 
s 

R ou S 
s 
s 

R ou S 
E a I 

Ma O 
o ou s 

s 

i."' Por nenhuma falta se applicara mais de um castigo. 
Onde :;;e assignala mais de um castigo se deve, pelo prudente 
arbítrio, applicar o que fôr mais accommodado á falta commet
tida, tendo em attenção as circumstancias que concorrerem. 

2 ... A prisão a ferro ou na solitaria exclue a ração de 
aguardente. 

3 ... A prisão simples na coberta ou o impedimento a bordo 
não privam do desempenho de qualquer serviço que possa 
competir ao delinquente. 

4."' Aos officiaes marinheiros, artifices, inferiores e outros de 
igual condição que commetterern qualquer das faltas pre
vistas na tabella n. 2 somente serão applicados os castigos 
estabelecidos na tabella n. 1 lettras I, Q e T, qual delles mais 
justo pareça em vista da falta e circumstancias concurrentes. 

5.a. A prisão preventiva, sempre a ferros, e applicavel a 
todos aquelles caso.~ que exijam prudente ~egurança, ou 
emquanto o clelinquente aguarda o castigo proporcionado á sua 
falta ou delicto. 

6." Em caso algum a applicação do castigo será nas horas 
destinadas ao repouso do delinquente durante a noite. 

7." O ca~tigo de exercicio de pelotão de infantaria é·applica
vel todas as vezes que em um ou mais dias se reunam nunca 
menos de cinco delinquentes, e sera mandado por um delles, 
na presença de um inferior. 
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8." O castigo do golilha deve ser de pé, na pos1çao c na 
altura natural do corpo. 

9.a Este mesmo castigo só poderá ser imposto durante o dia, 
por espaço de duas horas cada vez, e com intervallo nunca 
menor de igual tempo. 

10. A praça castigada com pancadas de chibata não poderá 
soffrer novo castigo da mesma especie, quando commetter 
novas faltas, senão depois de um prazo, que nunca será menor 
de seis dias, a juizo e sob a 1·esponsabilidade do Cirurgião de 
bordo ou do corpo. 

H. Nenhum castigo de chibata será feito no11 domingos, 
dias santifi~ados e de festa nacional, e sem que o delinqucnte 
seja posto previamente em segurança. Só poderá ser aplJli
cado na tolda ou no interior do quartel, devendo-se procurar 
quanto pos~ivel revestir o acto de todas as form,lida,tes. 

Nos portos estrangeiros ou em presença de navios de guerra 
de outras nações, os referidos castigos serão feitos dentro do 
alojamento. 

12. O Commandante poderá punir com reprehensão, em 
mostra. geral ou na presença do respectivo destacamento, as 
faltas commettidas pela primeira vez, quando não forem de 
natureza grave e o delinquente tiver em seu favor precedente 
da boa conducta e morali.lade. 

13 .. Toda praça de 1wet que commett0r falta punivel com 
pancadas ele llhilmta e occupar algum cargo conf•H·ido ou manti
do pelo Commandante, póde a arbitrio do rnesmoCommandanto 
ser rebaixada antes ou depois do castigo. 

14. A prisão na coberta, a que refere-se a presente tabella, 
será em logar préviamente designado pelo Commandante, e 
em condições taes que o delinquente ahi se conserve, emquanto 
soffrer o castigo, e não possa afastar-se som licença do oflicial 
de quarto. 

Esta prisão e a solitaria de que tamhem trata a presente 
tabc•lla, deverão ter as indispensaveis condiçõe~ hygienicas 
indicadas pelo Cirurgião de bordo. 

15. Os Commandantes poderão delegar em s 'HS immodiatos 
a faculdade de impôr to los os castigos especificados nestas 
tabcllas, menos o de chibata. 

O official de quarto só poderá prender a ferros preventiva
mente os seus subordinados, na ausencia de qualquer dos seus 
sup'lriores. 

16. As faltas não mencionadas na presente tabella serão 
punid,ls pc•lo modo determinado nos artigos de guerra o na 
legislação respectiva. 

17. A presente tabella e as dos castigos estarão em quadros 
convenientemente collocados no alojamento da guarnição, de
vendo pelo menos uma vez po1· semana ser lidas á mesma . 
guarnição, na presença de um official de bordo, pelo inferior 
do destacamento. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Março de 1883.- João 
Florentino Meira de Vasconcellos. 
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DECRETO N. 88!)!) -DE 3 DE MARÇO DE 1H83 

l'rorog.o, por 10 annos, o prazo eonco.lido a Gustavo Hugo Elsl:o para gozar do 
proccs~fl Uo sua invon(io, dcslinado â. cons~rvarão do ling-ua.s. 

Attentlentlo ao que Me requoreu Gu~tavo Hugo Elste, Hei 
por bem Prorogar, por 10 annos, o prazo de cinco annns qu'3 
lho for 1 conceJido por De c r 'to n. 7022 de 6 de Setembro de 
-1878 para llfl:u· e gozar do proces~o para a conservação de lín
guas de ga !o. 

Henrirtuo d'Avila, do l\Jeu Cons')ho, Srnador do Imperio, 
:Ministro e se~retario de Esta lo d IS Negocio;; da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Pul,licas, assim o tenha <'ntondido e faç.~ 
exe~cutar. Pal1cio do Rio de Janeiro em 3 de Março d9 1883, 
G2° da lndepenuencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstarle o Imperador. 

Henrique d"A.uila. 

DECRETO N. 8000- DE 3 DE MARÇO DE 1833 

ConccUo a João .Julio llictHlo do Alvarenga. pcrmis-;:1o para oxplorar ouro o 
outros miuoracs ua Pro't·iucia. t.lc }.liuas Gcracs. 

Attendenclo ~10 que l\Je requereu João Julio Bicudo de Al
varenga. Hei por bmn Crmceder-lhe perm · ssão para fazer in
ve>ti:~açõe~ e exploraçõe-> de minas rle ouro, prata. e outros 
mineraos na freg-uezia. de S. l\1 guel o Alma~ d J Arripia
dos, municipio d:J Viçosr~, da Provinda de 1\linas Geraes, 
sob a cond\çio d•J conformar-se com as clausula'l que com 
este baixam, assigna<las pw Henri•tue d'Avila, do Meu Con
st::lho, S •narlor do Impe~io, l\linistro e Secretario de E~ta lo 
dos Negocias da AgTic11ltura, Comm<Jrcio e O •ras Publicas, 
que assim o tenha ent'>ndi.lo e faça executar. p,,Jacio do Rio 
de Janeiro em :3 de l\larço do 18:3:3, li'?> tl::t lndepen.íencia e 
do Imp~rio. 

JI.;nriq"c d"A.v'la. 
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Clausulas a que so re:.Cero o l:>ecreto 
:n. 8UOO, de~ta data. 

Fica concBdirlo a João .Julio Bicu.lo d11 Alvarenga o pmzo 
de dous aunos, conta.;Jo dest>\ data, para, sem pt·,juizo Jos 
direito» de terceiro, proc dJr a r·:s:plorac;üe~ e pC-><[Uizas para 
de>;eobrimento de n1inas .le ouro e outrcs minot'a< s na fr•'~uezia 
<lo S. 1\liguol o Alma~ •l·1 Arrip:a :o<, município da Vic;o:-;a, 
da Pt•ovinc;a ·ie Mina-; Geracs. 

Dentro d"st11 pra:~o o conccss'onario deY"I'á apre~entnr na 
Secretaria de E~tado dos Negocios da Agricultura, Collllliei'cio 
e Obras Publicas planbs g.·olo~·ica e tnpogmphica dos tcr1·enos 
cxpbr:tdos, com perfis que demonstrem, tanlo quanto fór pos
sivel e o pennittirern os trabalhos ex"cuta los, a snporposição 
das camadas rn inera<~s. o remett"rà, com a~ m·'sma.s plantas, 
nmostras do~ miner;Ies <'neontr .dos e rcbtorio minucioso ela 
loealidado em que a mina estiver situadn, declarando C)ll:tl a 
possança e riqn •za cJe,ta, CJll·tl Rl!a r•xtonsfio e su:t direcç:1o, a 
rlist:tll<"Ía f'ntre ella o <·S po1·o:Hlns nnis pt·oxit>~n.~ o os lll io..; 
de C<lllllllillllca<;.:Jo e:s:istonlns, a üt·o:t 110 ·o .. saria pa:':\ a tuiuu
ração, o num ... ro e os nome~ do.; pro:'t'i<'l:trios Jo solo sob o 
qual se acbur a mina, o e1uprrgo em que estiverr'm os terrenos 
superficiaés da mina e, finalmente, os meios apropria< los para 
o transporto dos productos d:.s Juinas. 

li 

0.' trabalhos de pCR<pÜza ou oxplora<;i'io para o rlescobri
mon to do m; nas po:hwão se1· feitos por CJUalq uer do o; mo los rc
commenda los pel t sciencia. Nos terrenos pos .. ~u i los, porén1, as 
sondag"n', cavas, poço~ ou gal'rias não poderão ~e1· feitos som 
atltorizaçilo escript·1 doa pt•o•,riot \rios. a CJ'ml, si fói' ncl!'ada .. 
poderi ser snpprida pela PresUnncia da provincia, mediante 
fi:1nça !donea prestada pelo concess·oll:trio, CJU'l r.'.~p:mrkr:·, 
pela iwl"mniza<;ão dus pel'C!Ds o d:tmnos qn<J os mesmo'; tr:cba-
lhos cau~arem aos ;1ropriot~rios. . 

Ant"s da conces,ão <lo S!!pprimcnto cb Ji,.cnc;a, o Pt·e~i
dente dn. Jll'Ovincia mandará inL.mai' '" 1n·npr;,.t:Fin~ intoi·e~
sados parn, dentro ch prazo rnzortvel por elle fixado, arrn
sentarr:>m os motivos de sua opposiç.ão e requererom a bem de 
seus Jireito;. 

III 

O Pre~~dentfl da provincia concl'\derá ou n~gará o suppri
mento requerido, á vista das razões expendidm; p'3los interes-
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sados ou, á revelia destes, d::Jclarando os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverá recurso, Róment!l no etfeito devolutivo, 
para o 1\linisterio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. 

IV 

D3liberada a concessão do supprimento da licença proce
der-se-ha, immediatamente, á. avaliação da fiança do que trata a 
clausula 2& ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios. Esta avaliação sera feita por arbitres nomeados, 
um pelo concessionario e um por cada uma das partes interes
sadas, os quaes começarão o~ seus trabalhos por designar o 
terceiro que deverá. desempatar entre si. Si, porém, não 
concordarem no arbitro desempatador, cada um apres3ntar:i 
um nome, e a sorte decidirá. 

Proferido o laudo, o concessionario prestará fiança ou depo
sitará na Thesouraria de Fazen.la a importancia da indemniza
ção arbitrada dentro do prazo de oito dias, sob pena de perder 
o direito de fazer pcsquizas e explorações no terreno con
testado. 

v 

A indemnização de que trata a clausula ântecedente será 
devida ainda que os trabalhos sejam executados em terrenos 
de propriedade do concessionario ou do Estado, uma vez que 
delles possam provit· prejuízos ás proprieJades adjacentes, e 
além disto o concessionario fica obrigado a restabelecer á sua 
custa o curso natural das aguas que desviar por cansa dos mes
mos trabalho~, e a dar conveniente direcção ás que brotarem 
das cavas, poços ou galerias que fizer. 

Si o desvio destas aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessionario solicitará préviamente o consentimento 
do proprietario, que, s9ndo negado, será supprido pelo Presi
dente da província, na. conformidade do que fica estabelecido 
nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos de exploração resultar formação de pauta
nos· ou estagnação de aguas que pos,am prejudicu a saude dos 
moradores da circumvizinhança, o concessionario será obri
gado a deseccar os terreno~ alagados, restituin:io-os a seu 
antigo estado. 

VII 

O concessionario não poderá fazer explorações ou pesquizas 
de minas por meio de poços, galerias ou cavas: 

Sob os edificios e a 15 metros de sua circumferencia, salvo 
com o consentimento escripto do proprietario, que não será 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 401 

supprido, e sob a condiçã:J de Ltzor retirar do odifido todos 
os mot•adoros ; 

Nos ca ninhos, estradas e canao' publicos, e a 10 metros de 
suas tuat•gen' ; 

Nas povo.tçõJs. 

VIII 

Sat'sf.)itas as ehu~uhs deste decreto, o concessionario torá 
o dt r'' t'l de h vr t r tt~ mi n ,., que descobr r, <!o aceordo e:un as 
l·is vig-r.mte.~. ,, co1n a-; cond1çõ ·s •ttte, no intere<s l da m ne
rar;;i.>, [Jr<•tn es'ah~le"i :a; n, a•·to Ja conces<iio, si provar 
q1te possue as Ülcul<l:tcl•H pre:,isaR para, por si 011 por cornp.l
nhia. anrmyrna q·t, ittco ·pora~. e ec:uar a lay;·:1 respectiva, 
seg-1lllrio exig r a possanç:t das mina~. 

Si, nor<Írn, a lavr 1 ,[<•sta.; f:Jr connd'd;\ a outro, o conce~
siouario, como rle,;cobrtl"r, t:,r,i d rei to a um premio fh:ado 
p lo Governo no act•l da conc0~sib das minas. n ·~rn relação 
co" a i.n;JOrt:-tn ·ia .e;tas. Est' pt·ernio s)rú pago 1nlo conce>
siom•rio da lavra. 

Pahcio do Rio d l Janeiro em 3 do 1\larço de 1883.- H cnt·i
q•w cl'Avila. 

Dí~CRETO N. 8901- DE 3 DE MARÇO DE 1883 

Conr.edc a .To;ó Anl1t:i•> de Almeida c Frandsro l;abriel Fcncira •la Silva. 
I'CL'IUÍ.S:'!<lO pa1·a cxpluL'.trcHI/ 111inas do forro ua Pro\ iu ia do !\Iiuas Goraos. 

A't ·n on<lo ao qu1 1\le t•eq·tereram Jo.;é Antélnio d~ Alrn~ida 
e Fr:tnci~co Gub,·irJl Fert•eit·a da Silv:l, llei por be u Crmce 1•-r
liiOs per:uis;ã 1 p,•ra. faz ·r ·m tt·ab tlhos tl 1 investigação ou ex
pl rração de min:t'i de fer;•o nos muni,,i,rio~ do Uorn Succo-:~so, 
Lavt'.1s, Oliveit·a, Tam·tnd tá o Formig '• d 1 Província. do ,\li na<> 
G•J -aes, sob a con.lição da conformanm-se com a" clausulus 
cp com este baixtm, assigna ta; por H'nt·i·Jllll d'Avila, do 
l\lrm C mselw, Sen• 10I' d•J Luperin, Ministro o Secretario de 
Est:tdo d >S Negocios da Agt· eultu•·a, Comm1rcio e Obras 
Publicas. 1[110 a<~im o tenha ent11ndido e faça e~ecutar. Pa
hcio do Rio de hn •i r 1 em 3 de Março rle 1883, 62• da. 
ln'lepenlencia e do lmperio. 

CJrn a rubrica de Seta 1\'aiestade o Imperador. 

Hen6que d'A11'11ii~ 
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Clausula"! a que ~;<e re:Cere o Decreto 
n. 8001, desaa data 

I 

Fica conce:lido a Jo·<Ú "'..nlonio do Almeith e Francisco Gabriel 
Ferreira da Silva o prazo tl 1 dous annos, contado dr•sta data, 
para, sem prejuízo dos dir·eitos de terceiro, 1 rocederem a ex
r,loraçõos e pes jUizas Wl':t dcscoiJrimcnto dr1 min~s de forro 
nos municípios do Bou1 S:rcr·n:;so, L1vr«s, Oliveira, Tamanduri 
c F'<Jrmig-a, I;'rovincia de J\linns Gora<~s. 

Dentro <lo<to prazo r:~ c :ne•:,;sionarios cloro:·<Io ap1•escntar na 
Scr·rr:taria rlo Estado <ln~ :\cg-ncio: ,:a Agriculturr1, Comrnercio 
o Olmv; l'ulJLc:ts pbnt:v; ;; ·olog!ca " lopogr.1phica <los té'r
r"nos exploradns, com pr-rfi::; quo tl~'nHlllstr·om, tanto quanto fór 
pnE~ivd c o pormiltirem os trabalhos·crc,ltados, a ><UP•'r
J>O'ição das Pamarlas mincracs encontra ias, e r,cmetterr1o com 
as mesmas plantas amostras <los minerao . .; cncontr:ubs o rr
lntorio minucioso ch loealidarle em 'fll' a mina o;tivor si
tua·la; declarando qud a possan<:a e J'i<Jneza <!esta; qual sua 
ext)mão c su:t direcçi'io, a di~tancia entro ella e os povoa:los 
mais proximo'l e os ;ueios drJ communic;~ção r:;istontcs, a 
úrea nec,'ssari:l parD. a miner:tr:ão, o nume:·o e os n1mes dos 
proprietario< do solo s;b " qual <c nchar a mi:1a, e emprego 
em qu" estiv0rom os tcrr•~Jno,; suporficiaes cb mina, os edificios 
nelleg exi,t"nte-; e. finallllontc. os meio~ apropr:ados para 
o Lran~portc dos prorluclr)s d" lllinas. 

Il 

Os trab1.lhr:s do pr.~ jUÍüt ou oxploraç:io para o descobri
mento de minas pcd•·r:ío s<·r feitos por 'lnalq<wr do·; mo los 
rccnmmen·lados pcb sc~"ll(:ia. 

:i'\ os terrenos pn~,·uido3, pm·,··m, as sondngr•ns, cavas, poços Ott 
galc>rias, niio pod!'rfío ~Ol' feitos sem autorizaç:io cscripta dos 
proprictarios. a qnal, si for n~'ga ia, po lerá ser supprida pela 
Prcsirlcncia da pwdncia, merlirmte fi•nçaidonea, l'rcstnda pPlos 
COJ!cessionarirH, rJHO !'e<pond·,r:io pela indfltnniza~Jo d ts perdas 
c clanmos qu·J os me~mo< tt·abalhos cartsarem aos pro
pridarios. 

Antes da concessão do ,;upprimcnto da J;cença, o Pre~i.lcnte 
da provincia manrlará intimar ~" prnpriotar:o:r; interessados 
para, dentro de prazo razoa v<'! por ellc fixado, apresrmtarem os 
motivos de sul opposi<}io c requererem a hem de seus 
direitos. 

lli 

O Prr~flidento rh p1·r,-vin,·ia conc<J lerá 011 J:er!'ar:t o supprimento 
rcqnorido, t't vi< ta c!:v "'' :•.õo~ ex pendi la, l'd s ir.té'rcssarloH ou 
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á revelia destes, declarando os fun:lamentos de sua decisão, 
da qual havm·:i recurso , súmente no effeito devolutivo, para 
o Ministro da Agricultm·a, Commercio e Obras Publicas. 

IV 

Deliberada a conce,são do supprimonto da licença, proce
der-se-ha iinmdiatamente á avaliação da fiança de qu<1 trata a 
clausula 2", ou· da indemnizaçfio dos prejuízos nllegados pelos 
proprietarios. Est:t avaliação será feita ptH' at·bit!'os nomoa,Jos, 
um pelos coucr;:;s'o:mrios o um por cada uma das partos in
terrssa:las, os quaes começarão o' sons trabalho~ por designar 
o tercPiro, qun dever:\ de~empatar entt·o si- Si, porém, não 
concordarnm no arbitro de~empataclor, cala. um apresentará 
um nome, e a sortn dee'did. 

Proferido o laudo, os conc<'ssion:~rios prest.arfio a lhnç:t ou de
positarão na Thesouraria dn Fazenua a irnportancia da indem
nização arlJitra :a, dentro do prazo de o[ to di30>, sob prma de 
perderem o direito de faz •r posquizas e explorações no terreno 
contestaria. 

v 

A inclemnizaç!iO <lo quo trala a clausula nntecc'l"nto ser~ 
devida ainda que os tr:tbalhos scj.tm ex<•cnt:tdos ,,~m terrenos 
de propriedade dos concessionarios ou do Estado, unm vez quo 
dellPs não possam provir prqjuizos :is propri,·dados adjaf'ontes; 
e, alórn disto, os concessionarios fieam obriga los a resta
belncei·, á sua custa, o curso natural .tus aguas quo desviarem 
por causa dC's mesmos trabalhos, o a dar conveniente dir,ccção 
ás quo brotarom das cavas, poços ou gal<>rias que fizel'em. 

Si o desvio dcst~s aguas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, os concessionat·ios solicituão préviamente o consen
timento do p1·oprietario, que, S"ndo nega<ln, ser:i supprido 
pelo Presidente da provincia, na conformi·lade do quo fica es
tabelecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si elos trabalho~ da exploração resultar formação de pantanos 
ou estagnação de aguas quo possam prejudicar a saude dos 
moradores da circumvizinhança, os coneessionarios serão obri
gados a desoccar os terrenos alagaclos, restituindo-os a seu 
antigo estado. 

VII 

Os concessionarios não po:lerão fazer explorações ou pes
quizas do minas por m11io de poços, galerias ou cavas: 

So!:J os edificios e a 14 metros de sua circnmferencia, salvo 
com o consentimontJ escripto elo proprietario, que não será 
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sup;:>rido, c ~oba con!ição do fazer retira!' do ~difi~io t :do; os 
moradores; 

Nos caminho3, estradas e canacs publicos, e a 10 metros de 
suM ma:·gens; 

Nas povoa~ões. 

YIII 

Satisfni tas as clausuln.s de~ te decreto, os ·eoncessionarios 
1:erão direito do la.vrat· as minas qufl <ksco'Jrirem, de accórdo 
eom a-; leis vigent·'s c c11m as cowli<;õ•s qne, no interesso da 
minerat;ão, furem e""t.:1.hel c idas no acto d:~. ronre,sio, si pro
v ..trem c]U'l posiuern ns facnllades prec sas pat·a, J'Ol' si ou por 
·~ompanhia anonyn•a que ineorpot·arem, ctrr·ctunrem u lavra 
reBpectivu, segundo cxicór a P'l'Sl1nça <ias minas. 

Si, por<im, a ln.vra dcst t'' fút· ,. n'·edida a o•<tro, os conces
»ionarios, como del;co!ll"i<l"re'<, terão direito a um premio, 
fixado pelo Governo, no a:·t" .la concess:io das minas. e em 
rdaç{io com a in•prwt •nec:1. d·;stas. Egte pr•Hnio sel':i. p'l.go 
pelos conccssion·•ri"s dn Ll\-ra. 

Palacio do Rio de .Janeiro em :J uo Março de 188~ .
HI'nrique d'Avila. 

nrc tET J K. Ero~- 1n~ 3 nE lru.ço nE BS3 

C JnCCllC a .Jay.rc E; <;ty rorn iss:io p tr.t ex~lora" ÍJI'l o e (JU'.ros ~~i 1crac3 
111 }Jruvinci.L Go Paraná. 

_ \tten]•,n-lo ao que l\le l'l)fjlnr 'U Jayme E"naty, Hei p1r 
hl)m Conceder-lhe pcnnis»ão p:tra t:1zer os t.ralmllws (P iaves
t.iga,;ão ou explnr:;tção <I' mina~ de ferro e outro~ min ·ra •s no 
mnnieipio dCJ Caqtm, óa Pro v in ia do Paran:i, soh con .ição 
de confm·mar-'e com a-< <"l:tii>nl:•s qn•l com "'te baixam, as
signadas por H··nl·i:1ne d'Aviln, do l\len C m,e[ho, Seuador 
•lo lrnpe1·io, Ministro c S• cret:\rio de Esta lo dos ::\ 'I;OC os da 
.·\gricultut·a, Commerc!o "Ob ·a, Publica;$, que a-<~im o tenha 
ontenrlido e faca exncut:•r. Palacio do !Uo de .Ttneiro em 3 
de Março de 18tl:l, 02° dn Indop3ndcncia e do In.pe:·io. 

C Jm a r .1b. ica de Sua ~bg~sta le o Imper,\dor. 

Henr'qtte d'A"ila. 
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Clausulas a que se refere u Deereto 
n. suo~, dest.a dat.a 

Fica concedido a Jayme Esnaty o prazo do dous annos, 
contado desta data, para, sem prejuizo dos dir0itos de 
terceiro, JH'ocodct· a explorações e pesq uizas para descobri
mento de minas de furro o outros mincraes no munieipio de 
Castro, da Prov nl'iado P:~rana. 

Dcntt·o deste prazo o conces,ionat·io dcver;'t apresentar na 
Secretaria ,In Esta lo dos Neg-ocios d;; "\gricultm·a, Commercio 
e Obras Publicas planta~ g:•ologica e topographic.t dos terrenos 
explora lo<, com perfis que demonstrem, tanto qu:mto fór pos
sível e o pe1'111Íltit·()m O-< tt·;;balho< executados. a superposi
<;ão das cam:Hlas mineraes eneontrad:1s, e rcnvJttor·:i com 
as mesmas plantas amostra' dos m'ne:·aos encontrad:Js e 
relat.orio minucioso da lo c .li<l:de om que a mina estiver si
tuada; <lo.·larand' qual a po<san::a o 1·i tneza ch-t:l, qual sua 
extens.lo e sua rli1·e·~ção, :1 ilistancia entre dia e os povoados 
mais proximos e o-< nwioq dr) eo:Hrnnni•"'\1('' e:;ist.ontns, a úrea 
noecssarin. pn.l'a a 111incraç:1.o. o n•rm •ro n os nu;uos dns p!'O

priotaJ'ios do solo sol> o 'lual se al'har a mina, o emprogo em 
que estiverom o' tel'l·cnos sHpcdiciaes <h min:t, o:; eJifieios 
lll'lle~ existentes e. finalment ', os meios apt·opriados para o 
transporte dos productJs das minaq. 

ll 

Os trabalhos dn pe>rtniza ou exploraç:io para o rlcfco'Jrirnonta 
de minas pmlcrão ser feitos por 'lual1ncr <lo.> medo; r'com
mendados p ·b sc:oncia. 

Nos ter1·enos possuido-<, porém, as sonda~nns, cava>, poços 
ou gal ·ria< n:"í•• p :de1·ão s ·r feitos sem anto:·iz:çít, • s:·ripta 
dos prop:·ieta1·ios, a quaL si fór n •gada, porlor:, 8'31' s·tpprida 
pela Prcsi !:meia da pi'Ovincia, mediante fiança idonea. pre
stada pelo cuncnssionario, <Jne re-<pon.lot•à pela indemnização 
das pe:· ias e damnos que O> mcs:n:Js trabalhos l'ansat'<)lll aos 
pt'Ojii'Íe[:ll'ÍOS. 

Antes da concessão do supprimento da lic!!n:;a, o Presi
dente da província mandarà inti:na:· os pt·oprietarios intJres
sado~ para, d ntro do prazo razoavel pot· elle fixado, ap ·esen
tarem os lllotivos de sua opposição e re,1uererem a bem de 
seus direitos. 

Il[ 

O Presidente da província concederá ou negará o suppri
mento requerido, á vista d.J.s razões expandidas pelos in teres-
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sados ou a revelia destes, declamndo os fundamentos de sua 
decisão, da qual haverà recttrso, somente no effeito devo
lutivo, para o .Ministro d:1. Ag:·icultura, Commercio o Obras 
Publicas. 

IV 

Delibera:la a concesst'l:o do supprimento da licença, pro
ceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiançn. de que trata 
a clausula 2", ou da indemnização dos prejnizos allegados 
pelos proprietarios. Esta avaliação será feita por arbitras 
nomeados, um pelo conccssionario c um por cada nma das 
partes interessadas, os quaes começarão os seus tmbalhos por 
designar o terceiro, qurJ dever.í de,empatar entre si. Si, 
porem, não concordarem no arbitro desempatado!', cacb um 
apresentará um nome, e a sorte decidir:i. 

Proferido o laudo, o conccssionario prestará a fiança ou 
depositará na Thesouraria de Fazenda a importancia da indem
nização arbitrada, dentro do prazo •'e oitó dia~, sob pena de 
perder o direito de fazer pcsquizas e e~ploraçõos no terreno 
contestado. 

v 
A indrmnização de que tr:tta a chusula antecedente snr:í de

vida ainda quo os l.t•;tbalhos Rejam exe"utrldos em terrenos 
de propriedade do concessionat·io ou do Estado, uma vez que 
delles possam provir pr~juizos és propriedadr•s adjacentes ; e, 
além disto, o concossionn.rio fica obrigado a restabelecer, á 
sua custa, o curso natural dns aguas •1ue desviar por causa 
dos mesmos trabalhos e a dar conveniente direcção tis que 
brotarem das cavas, poços ou gnl0rias que fizer. 

Si o desvio destas ag-uas exigir trabalhos em propriedade 
alheia, o concessinnario solicitar ã préviamente o consenti
mento do proprietario que, sendo nega:lo, se1'!Í supprido pelo 
presidente da província, 111. conformidade do que fica esta
belecido nas clausulas anteriores. 

VI 

Si dos trabalhos da exploração resultar formação de pan
tanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar a saude 
dos moradores da circumvizinhança, o concessionario será 
obriga~o a de~eccar os terrenos alagados, restituindo-os a 
seu antigo estado. 

VII 

O conc·"ssionario não poderá. fner e~plorações ou p0squi
zas de minas por meio de poços, g-nlerias ou cavas : 
.. Sob os edificios e a :15 metros de sua circumfcrencia, salvo 

com o consentimento escripto do proprietario, que não será 
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supprido, e sob a condição do fazer r:'Lir;~r do edificio tolos 
os moradore~ ; 

Nos caminhog, estradas e canaes publicos, e a 10 metros do 
suas margens ; 

Nas povoações. 

Vlll 

Satisf••itas as clausuh~ deste doct·otrJ. o eonecs,ionario tcr:í 
o dirPito de lavrar as mitws gu'' tb•scobrit·, de aceürdo com 
as l<'is vigPntes e co:n as condiç:üos que, no inte1·esse da mi
neração, fot·em estabeleciJns no acto <.b concessão, >;i provar 
que possue as faculdades precisa' para, por si ou por com
panhm anonyma q<~o incorporar, off.~cltJ:u· a lavra respn
ctiva, segundo oxigir a p:1ssança dJs minas. 

Si, porém, a l:wra destas fúr c :n~:ndida a outr.,, o conces
siona.rio, como descohridor, t()rá dir:•ito a um premi:J fixado 
pc•lo Governo, no aclo <la conc"ssi'ío tias minas, t) emr.Jlação 
com a impot·t.ancia destas. E'ito pr·\lllio será pago pelo con
cessionario da lavra. 

Palacio do R:o dCJ Jan':liro em 3 ele Março de 18~3.-Hen
rique d'Avila. 

DECRETO N. 800:1 - DE 3 IJr: ~unço DE 1883 

Concodc a José Yaz de Olivci:·~ a lavr,t das minas de carvão do podra c outro; 
i'_ wiucracs na Prodncia do SanL1. C1tharina. 

Attnn lrn 'lo ao 'lu o l\Ic roqu0rcn Jo.~ó \":17. <In Oliv:•ira, '' a 
que foram por dh ~atisfnita~ as e!anstrla~ rio D.•r:rdo n. 770.) 
de 11 do l'rhio de 1880, pdo qtral lho foi clnf,,rida pnr
mis~ão para f.tz"r ""S:[Jloraçü·•s na collwrca ·In Itajahy, Pro
vineia t!n Santa Cathariun, Hei por h0m Cone·~ l<'r-lh" a b.vra 
elas m~nas qtH\ rlrscobrin na mr•sma comarca, SPgnn lo a 
planta c rdatorio~ 'l'~'' aprosPttlo•t " fi .. •am arehiva lo~, n 
no.'l tormo'l rias elausulas <JUO com t•stn h;:tixam, a~signa las pOL' 
Hr•nriquc cl'Avib, rio l\fou Con-:olho, S ·n:dor do lrnpr•rio, Mi
nistro " Sr!el'Ptario r!n Esta lo <lo' N"g-or!ÍO' da Ag·ricultura, 
Comm0rcio o Obras Publicas, qw· a'l~illl o t"nha f!ntr•n.lido n 
faça Pxrcutar. Pala cio do Rio elo .Tan<•ir.J em a do Março tlr> 
1883, 62° da lnleponJ<'ncia c do lmpr,rio. 
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Clausulas a que se rerer·e o Dt~creto n, 8903, 
desta data 

Ficam concedidas a .Tosú Vaz de Olivoil'a 50 datas n:ineraos 
de 141.i50 l)['aças qna•h·arlns (676.0i0 metros quadrado ) na. 
comarca de ltajahy, na l'rLvincicl. de :)anta Catharina. 

Il 

O concessionario respeitará os direitos de terceiro c poderá 
pl'uceder aos tmb dlws da lavra da mina pot· si ou por meio de 
uma companhia anonym;t ou empreza quo organizar dentro ou 
fora do lmperio. 

Ili 

Fica marcado o prazo do 50 annos para o concessionario 
apmveit"r a referida mina. Eslo pt•azo co~noça a correr da 
data deste decreto. 

IV 

O tct•rcno m;neral, de <JUO trata a clansula Ia. será medido e 
dewarcaclo dentro do prâzo de .:ons annos, ·contados desta 
dat~, devendo o concessionario api·csentat· a planta .!e llle
dição " demai·cn<;ão ao Presi lcute da proviuc a no mesmo 
prazo e obrigar-sJ a pagar as dcspcz;•s da yerifica~ão por 
Engenheiro nowe;ulo pelo mostuo l'rosi•lontc. 

A approvação da mcdiçiío c demarcação do terreno mineral 
não dar(• .iroito ao •·onr·oss·onario á Rua l'ropriodade, em·-ptanto 
não pt·ovar, perautn o Ministro da Agri•·ultura, qnr• emprr•gotl 
nos tt·a';alhos da lavra <JU •ntia correspondente a IO:t:OUS por 
data mineral. Si dentro do prazo de cinco annos o conccs
sionario n:io tiver empi'"gado a quantia correspond~nte á 
totaldado d ·todo o tllineral conr·edido, perderá tantas datas 
minr~raes, quantas forem as pat·•·cllas de 10:000!'; que tiver 
deixado de empregar e o C:overno as poderá <'Onceder a outro. 

Na füt•ma do D'Jcreto n. 3":16 do 21 de Março de 18G4 consi
dorar-sJ-ha o ~(wtivarnonte empr··qada pat·a os fins (LL chusula 
anterior a importaricia das despezas feita~ com: 

As e::s:plor •ções o tr::tbalhos preliminares para o descobrimento 
e rcronhl'cimenlo da. mina ; premio pago ao descobridor da. 
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mina; mediçiTo e demarcação dos t~rrenos minoraes, lovanta
mrnto da pbnta, o verificar:ão J!OI' parte <lo l1overno; p··eço 
do solo em qne estiverem ,it.11adas as minas; acqui>ár:ão, 
transpot·te o collocação de instrumentos, :1p nrelho3 e maehi
nismo'l destinadas á lavra; transporte "o Engenheiros, em
pregados o lraballmtlores da ruina. 

A esta verba sómcnte s3r:'t L•vado o preço da prunotra pas
sagem. 

Obras e::s:ecubdas no interesse de facilitar os tmbnlhos c o 
transporte dos productos <la mina, cas:•s de morada, armazens, 
officinas o outros eJificios indispensaveis ; :w'l"i' çãn de ani
macs de tl'acção, ''arros, carroças, barcos ' 'luac~rl't"r outros 
vehiculos :J.])I'opriado'l aos serviços do qu·• so tt·aLa; custo <los 
se1·vi<;os <'Xel'ut :do~ c-.om a exlt·aeç:lo do minet·:~l e qu:JOS•]Uer 
outra-; fl1itas úona fid.e, Pxcln'i ,·auwnto com a bv1·a, ficalldo 
entendido que não será incluída nosla cont:• a dcspcza com 
plantaçõ~s de eereaes. 

YII 

A prova das hypothoses ela dansuh ant<·rior S'r;i reeel>ida, 
bona {ide; m·>s, verifi.-ando-so tor ~i lo empreg-a [o o at•tifil-io 
para illu !ir o Governo, a ennc~:s'l:\o ca lucani ip.w (acto, e o 
eone0s,ion 1rio n:1o tet·:í. dirnito a iud,.rnniz:H;iín. snndo-lh<l ~ó
ment3 permittido timr da min:t os uiJj<.>clos IHO\-,.j, e semo
ventes que lhe pertencerem. 

nu 

O t'Oncesúonario fica obrig-ado: 

A submetter :i approvn.ção <In J\linistro ria A.g-ril'nltm·a 
a planta dos trab.dho~ da mina qn" a loj't:w .. Esln p!.utl:t 
devorá ser I 'Vattt&!a por Eng-enhc'ro de mtnas ou por 
pessoa reconhel'idantente habilita1b ue<tl'f< tl·ahalltos: e uma 
vez approvad<l, não poder:i. ser altcra:la sctu l'ermiss:lo <lo 
mesmo ~Iinistro; . 

Fica ontenJido que o mesmo tr:tbalho de ca•ns, poços ou 
galerias não polcrão set• feitos sob os edificio<, e a 10 lllett·os 
da circumferoncia dr lles, nem sob os c:uni:tho-; e estra<Lts e 
canaes publieos e na distancia de 10 melros ,:e :;uas l!lar
gens. 

A <·ollo<·ar o <·on~ervar na diroeçãq do Sr>l'l'ir::o da hvm En
genhRit·o de minas ou profi,siunal de r<'couh<'cidt aptidão. 
cuja nomeação 'e1·ú submettida ao l\Iin'stro da Agricultura, 
Commei·cio e Obras Publi•·as, par·a ser confirmaJa ; 

A sn}~it 1r-se e a cu,nprir as instrLlCt;ões o regulamentos 
P'lt"a n. policia das minas existentes qne forcnt exp·•didm;; 

A indemnizar o damnn o pr,•juizos caus tdos pelos tr.tbalhos 
àa lavra, proveniente d•J culp 1 ou inobserv:mcia do plano 
approvado pelo Ministro da AgTicultura, Commercio c Obras 
Publicas. 
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Esta inclemniz~c;.i'írl consistira n~ sommn. arbitrada pelos 
peritos d:> GoverRo, ou em trn.balhos e sr~rviços necessarios para 
removor ou remediar o m:1l c:msado ; e na o!Jrigação de 
prJvet• á su!Jsistencia elos indivirluos que s'l inutiliz:•rem para o 
trabalho e das famílias dos que üllecerem, em quaes•1uer das 
hypotheses acima mencionadas. 

A dar convenientJ dirocçã0 ás aguas ompregaJas nos tra
balhos da mine;·ação, !18 '[He brotarem dos poç.os, galerias, ou 
corte<, de modo <[HO n:1o 1lrl'wrn ostngnadas nnm prejudir]liem 
a tet·cciro. Si pat·a execução dost;~ clausula for indisponsavel 
passar pela alheia, o concessionario procurara obter o con
sentimento do propriet trio. Si lhe fot· ne.~·ado este consen
timento, o concession:1rio rerpwrerá ao Presidente d:J. província 
o neccssario supprimcnto, obrigan<lo-sr) a prestar fianç:\ idonea 
pelos prejttizos, pr.t·.bs c rlamnos que pudm·cm R<)l' causados :i 
propl'ied~de. Ouvido o intct·cssado, <[!lO apt·escnt 1d os motivos 
de sua opposição, o l'rcsirlon to rb pr"vincia <'oncerlcri ou ne
gará o supprimento requerido; 

Concedido o supprimento da licença, o eoncossionario pres
tará fianç't idonea ou depositará em alguma. das estações fiscars 
da provincia a som ma qne for arbitl'ada por arbitt•os nomeados 
pelos inter''Ssad Js, sendo um pelo concessionario e outro pelo 
proprietario, os quae> antes de começarem os trabalhos accôr
darão em um terceiro para de-;emp:üar definitivanvmt'l entre 
elles. Si não chegarem a :wcordo aeerca do tm·ceit·o, eada um 
apresentara um nom'l e a sorte designar'i o tet•coiro. 

Tratando-se r[() terrenoo; de :.Iuni<"ipalidados ou de pro
pri ~dad() nacional ou provincial, designarão o arbitro o Pre
sidente da respectiva Cam:u·a, o Inspectorda Thesouraria, ou o 
Director da Thesouraria Provincial. 

A romettor semestralmentr) ú Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Agricnllura, Commercio o Obras Publicas, por int'lr
modiodo Engenheiro 1lscal r!:J. minerac;ão na província ou da 
Presidencia, rebtorio cir<'umstanciado do~ trabalhos feitos o om 
CX')Cilção, declarando a quantidade do min'Jral extrahido e 
apura.lo, os proeessos omproga:los para a apul'ação, as ma
chinas e apparelhos existentes, for·r:a motora dell·~s calculada 
em cavallos, combustivol gasto. o finalmente o numero de tra
balhadore.q e dos dias do trab tlh,J. Além deste relatol'Ío deverá 
prestar todos os osclaJ·ecimentos qu:~ lhe forem exigidos pelo 
Governo ou por seus delegados ; 

A r:'metter á mesm:~ Secrotal'ia amostl'as de quaosquet• outros 
minera0s differrm tcs rios da sua concessão e os fossois quo 
fol'em oneontrado• nas cxeava<;lícs. A inob'lorvancia desta 
clau~ula sora punida ou com a diminuiçii:o do um até cinco 
annos <lo pra:>:o da. conce~'ão, ou com a multa d ~ 5 a 10:000$, 
a ar!Jitrio do Ministro da Agricultura, Commercio e OhrM 
Publicas. A pagar v t-ua annual <lo cinco réis por bt·aça 
quadrada (4m,8t) rlo~ terreno' minorao;; que olJtiver, e o 
imposto <lc 2 °/0 do rendimento liquido da mina, na confor
midade do § 1° do art. 23 da Lei n. 1507 de 26 ele Setembro de 
1867; 
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A permittir ao Engenheiro fiscal ou qualquer outro com
missario do Governo, o ingresso nas minas, nas officinas e 
quae!1<tuer outros logares do serviço da minet·ação, prestan
do-lhes o~ esclareeimento-; de que carerer;m para boa 
execução das or.lens do me.~mo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão : 
Si não forem começados os trabalhos preparatorios para a 

mineração dentro do prazo de tlous annos <lcpois d•; me lido'! 
e demarca lo' os lerr<mo.'! minerares eoncedido< ; 

Por abandono da mina. 
Considorar-se-ha abandom~<la n. mina provando-s~ <[l!e o con

cessionario suspenJeu os traualhos por mais do ;;o di.as, sem 
causa de f.Jrça maior. 

Para 'ine o conce~sion.'l.rio seja admitti,Jo a provar força 
maior, é indispensavel que communique immecl1atamente ao 
Presidente da provincia ou ao Engenheiro fi<cal a susprm.•ão 
dos trabalho-; da la v r•< e a'! cau<as que a livcr"m determinado. 

Reconhecida officialmé>nte a força maior, será marcado 
prazo razoavel para recomeçarem os trabalhos da min•)ração. 

Ntt roiuci<l<ml·ia do infra~ção d0stas dausula~ S"ra impo.~ta 
pena pccuniaria. 

X 

O concf'.'!sionnr:o polrrá transff'rir 0sb eoncl'ssão a D. Theo
doro R"qunna, mas si não rn:1liz:•r Psbt transf••r.•nei:t não 
a po:l0r:i faznr a qual·1u0r ontro S"Ill p•:rmis-;ão ,Jo Gov<·rno. 
Pela mortr1 ou fallnucia do Ili"SlllO conrr·ssionario s••us h~:r
deiros ou repr·"Sf)lltantBs não polr•rito goz:1r rlestn. <.'Oncessão 
emquanto não for<'m ç.onfirma lo> ndla P''lo mnsmo Gov<'rno, 
que poJera negai-a si os ref<'ri,Jos hnrd"iros ou r0prescntantcs 
não provarem qun possuem as faculla,le.s n~'cPssarias para 
continuar os trabalhos de rno.lo conv,mieutfl e prov••itoso. 

Si a lavra da min:• fôr <'rnpr<'hnnrli<la por eoutpanhia ano
nyma, socin:ladc ou nmproza organiza !a fóra r lo lmtwrio, 
dc;vcrá esta tf'r no Brazil repr••s,ntautn com pl.,nos po l"res 
para roprnsrental-a activa e passivamf'ut<l <:In .luozo, fican·lo 
des:le já cstabdf'ci,lo que a;; questões entre dia " o Governo 
lmpcnal serão decididas por arbitramento ; e a'! qufl sn susci
tarnm mürc Pila e o.~ particulares, serão cli!!eutidas e julgada!! 
definitivamente nos Tribunaes braziloiro;; o do conformidade 
eom a legislação do Imporio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : ca•la uma das 
partes interessadas, si não coneor.lar no mesmo .Juiz, nonwará 
seu arbitro, c os dons, antes de conhecerem da qu•'stão !lubmd-
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tida. a fH'U j11lganHmto, concor larão Plll um Con~elhf'iro de 
Est~l'!o para i•·eiilir ,[<'fluitiv:.ltll"llt<·, no caso <h r•mpalf'. Si 
hoLtV• r <LP~ar.côr lo acerca .to Cons<Jlh"iro .te E,t L lo que lnverá 
<l<'B"mpatar, cala um •los arbitros apre~<' uh r á o nome d<J um 
rlP,:lPfl alto,; fuuee wnar :os '' a sort<J <[CL' i.L rá. 

XI 

A iufraeçã1 ,:,, rpwlrp:t"l' dc.~tas dan~ulas, p:tra a •tualnão 
hn.'a conun'n•da l'"na ''"l"'<'~al, fl"l'Ú punida com a multa <lo 
200$ a 2:000.$000. 

Palacio do Rio,[,, Janr:iro "m3 ue 1\!arço ch i883.-Hen-
1'i1Jue d'Aoil". 

DECRETO ]\'. 891).!- D:C 3 !JE ~IAHÇO DE 1883 

flcro.;-a o Dcerctr> n. 5liiG Li·~ 1i <lc Julho do 187:?. qnl' ::tnloriza a ahC'rtnra do 
un•a pr.'\ra l' I'Ua t'lil fro:tle ao L:d 1tll.doritl Pyrutcl'illli('ü da ::\brinha, em 

:\klhcrn!. 

Tendo dc.'ap]'areci<lo a nece,si lade de d••saproprhr o ter
reno em frente ao L:.boratoriu P,,·rotcchni··o pe1·tencente ao 
l\linistel'io da l\larinha e estabelecido e:n Nict:,eroy. visto que 
por Utll outr•> lt'a<;a<lo j(L s•J aclt11. em vi;< de concl"sHo a rua quo 
liga o caes ao ru•,snt<J Lahorat.orio, Hei por IJnm Dnt-·r·mi na r 
'lue fi jli'l sern elfeib o i>'l"relo n. GO!G de 17 do .Julho de W72, 
'lll~ autorizct a desa:·ropriaçiio do eitaclo t~'rr.•no. 

João Fl•)reatino :\Ieira ch rasconcellos, do ~I •u Conselho, 
S<3nador do l11rp:rio. :\lini-tto r, Secretario d3 E,;tado dos :S·'go
cio'i ela :\Jarin 1ra. ~so~m o te•t!w. entc,ndido e f.tca r•xflctttar. 
Pabcio do !tio de .hneiro e r" :_l ti • :\h r~ o de 1':3:3, · G2, th In le
po:td·.:n ... 'i,\ ~.' ~lt' l::Ip~'rit.l. 

C:--· .. 
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DECRETO N. 8005- DE 3 DE M.\UÇO DE 1883 

Manda c:xccnla.r o r·c~ubmcnf.o C'pcf'ial para o.~ con~ursos ao provimOJJtO dos 
Jogare.; !lo magi.:;lcl io ~la E:~eol:t l'olytechuica. 

Hei po1· b·m1 que nos concni·sos no provim,..nto dos lo·~ares de 
magisterio <l:t Escola Polyte.:hnica so o!,scrve o l!cgulamento 
especial, qnc com este baixa. a~Rig-narlo p >!" P··dro L~fio Vcl
loso, rio J\J,•u Conselho, S •n:ulnt· r!o llllpot·io, 1\linistt·a e 
Secrcl:tr!o <le Est:,rJo do" Neg-ocios c!' lmpcrio, <JHO :·ssim o 
tenhrr entendido c f:tea. CX<'eutar. l'alacio rio l{io rk JanrJiro 
em 3 de Março de 18~3. G·~o tb Inclnpcn:loncia c elo hupc!'io. 

Com a rnhrica de Sua 1\Iagosta<lc o ImpcraclrJ!·. 

Pr·dro Le1i'l Vellaso. 

Regulamento ('Sllel~ial para os rourm:-;os 1la E:'
l·ola PolxteclJnil~a, a 11110 se I'efbrc o DPI't'eto 
11. t-jf)Q;) desta data 

CAPITCLO I 

D.\ OU.DE:\f E PHOCESSO DOS C r ~:\CTJHSOS 

Art. 1. 0 Uayer;i conc•ui·sos pa:·.t os log-.u·cs tle s:~hstituto o 
do pt·ufessor. 

Art. 2," Oito dias depois d:\ V()!'Íílc:\Ç'ão da YrtQ':\ ele snb
slituto ou de pt·oi'essor ruaudai'a o llii'c<'tor all!I>Jnciar· o re•
pc~tivo coHcnt·-o pot• C<iitacs <iue se:·iio atlhados nofllo.~·,,rcs do 
estylo e publicados no ])ittrio O(ficial e nas f,J[has de lllaim· 
circulaç-ão da capital do lrnperio, Ill.:tl'C:tndo-'e para :c iusr•t·ipç>ío 
o prazo de tpratro 1uczes, 'l"e se contarú rio di:t ern '1110 ft'll• 

puhlit'ado o !'ditai. 
Os annuncios seriío rcpe~idos, c pelo IllCSH!O tuodo oittJ dias 

antes da ter·o~tinação do prazo. 
Art. 3." Si o rof •ritlo p:•azo exl'irar dur·nnte a" ferLts, 

conservat·-se-ha aberta a imcrip-:ão nos tres pi·imei1·os dias 
ut ~is que se scg-nü·-~~~~ ao termo dellns, pro"etlcnrl 1-sc ao 
encc~rmrnento no to~·ceiro ás 2 hor·as da tai'<ic. 

Art. 4." A insc1ipção sera feita na sccretarin. da Escoh, 
as~ic;nando o C3 nrlidato o se11 nome em livro especial, em que 
para. cada concurso haverà um termo ele abertura c outro de 
encerramento, assignqdos p~lo Director. 
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Art. f>.o A inseripç:1o polol'Ú ser feita por procurador, si 
o candidato tiver justo impcrlimonlo. 

Art. G.° FinJo o prazo da inscrip,ão nenhum candidato será 
mais admittido. 

Art. 7." Si depois de expirar o prazo da inscripção nenhum 
can<li<hto s l apr•csontar, o Dit·octm· mawlnrá annunciar nova 
inscript;ão, c·1jo pt·aw ser,i tambeJ!t •lo quatro mczes; e, si ainda 
ning-urll!l so apt·escntat·, :~1Jril·-.so-hl1o no\':Js inseripçGos do seis 
em seis m·nes ató •tue o lo,<:·ar possa ser d•l!initivamente provido 
Il!CdÍn.niC COilClll'SO. 

A1'L. :->. 0 No c:t '0 r h lt:ly,;r· lll:t;,; ·lo nnm \·agn. os conrnrsos so 
ftrão n:t onlcm em 'JlD or;La~ so tiverem d:do, c de modo 
qnrl o l'r.:zo da in.<c:·ipc;:1' d J sc,!_\'Uildo cmueco r• corret• do 
oncOi'l';tlllC:Jt.o tlJ jll":t;:rl <h primeiro, e a.ssi111 por diante. 

Art. \).o Os cn1·so·; 'Jllll c•JJilproh•m•lem mais <lo tr.•s ca
doir.•s c tóm •lous suiJslil•tl'''' S"6\o cliritli.los em dnàs sceçõcs, 
ficanrlrJ p·:r:t <>,tda. llJHa lllll sn 11stitnto. 

Ila\'OI':l. {~ÜIH' nrs:) ll;l.!'.l (~;~.l;t, ~:i(•r'('i1f). 

Cun'·>irlor·;ltll-:)r~ p. TI ow·.eil1 ~~~ :;/J pt·i!neil'n (~u~·so crn qno 
são n1oneion:vb.~, :t,·~ c:vl ·it·as (~OtllllJnn~ a. divcr.:ios enrsos. 

Art. i!J. "\divisão Cla ,;ce:;lícJ 'er:i f·itr< Jo modo sc;.;uinte: 
C<H"SO geral.- D:ws ''lcçlíe' cmnp.·ohcn•.londo: a primeira 

secção, a i" ca.Joira do i 0 anno o a 1" c 2• elo 2• aHno; a se
gnnrla soeção, :t. 2 1 carl:·jr·~ do 1 J ~!l1llO c a ~} 1 do 2'' n.nno. 

Cnrso do :;rion<'i:s phyr;ic.:s ·• JUIUI'ae;;.- Duas secções. 
111 sccçiio: 1" o 2• e:ld<'il".<s ·lo 1-• amw c 2' do 2o anno; 
2:t sccc;~o: 1·1 c~t ~ci;·a (1·) ?:' :ttrno c 1:~. ~~ 2·1 eruleit·a::; do :~o anno. 

Cur·•o (lo st'ioncias phY.''Íc:<s" mathenuticas.- i'u:J.s sec
ções. i·' soc:c;ão: 1'" c;~•loit'.t'< do l ·, 2' e :3-• annos; ~·· secção: 
:1a cadoir:t do Jo anna e 2 1s doS> 0 :J · annos. 

Curso rl•J "rtgcnhari:t civil.- Dnas :>OCÇÕ"S. i" sePt;.:1o : 1 "" 
cadeiras rlo 1", 2° c ~l'· ann :s; 2• secç:i·): 2' c~doit'.l tlo :l> unno. 

Curem do lninns.- 1'm.1. nnir~ t s<wr;rb Clllllpl"chenJemlo a za 
cadc:J•:t do 2 1> nnno n :1. 1a do :~' :-tnno. 

Curso drJ arlos c m~nufactnras.- Um:1 unic:. secção comprc
homlendo :t :Ja carloit·a rlrJ 1° an no c a 2·• do 2° :tn n '). 

Art. 11. Os lent·J.s das ca•l·ir1s do curso a r1no pertencei." 
a va~·a organiw1·Iío o snlmwtlcr.'.o á approvaç1i•> d' congre
gação um pt·ogr;lmmr< especial pi·r>c<Jituan,lo tudo o que 
for relativo :i formar;:1o c numero rlo'J pontos e pr!Jrosições 
para as thesns , diss0rt~çõe3, pr ·l·cç.Õ•Js oraos e provas 
pr11ticas, os <pnos ""!'<lo f H'Jnulado-; de mo,lo 'JHe abran
jam o complexo rlas cliseiplin:J.s da secção a. (jUO perten
cer o log-at· posto em eoncm·so. 

As tabellas dl) pontos pam a pl"OYU de thosl) soruo submotti
das ri. npp1·ovaçn:o da con~Tega:;r\o no cli11 •lo oncr>t•t•amonto 
das inscripçõcs, scnLlo pttblic~Hl:s no Dia1 ia O ffici!(l 48 horas 
depois. 

As t:J.bollas (ln pontos para as rlcmais provas serão snbmotti
das áapprova<;ãr> rh cr>n·~r0ê!".u;ii'> H<J r1ia irnrncrliatiJ :i•['telle em 
flUO comer::~r a pl'·r•~·. ele Lil'J''J, o s0:·~fJ br!liJCJ!l pul,licadas no 
Diario Officid. . 
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Nos pontos para a prova pratica se dctcrminari o tempo em 
quo dera ser prostad:J.. 

Para cada prova so org·ani:r.arão pelo monos 20 pontos. 
Art.. 12. No primQiro dia util r rue seguir-se arp!CllrJ em •1ue 

termina:• o prazo da izhc:·ipr:ão, reunir-se-ha a con."·rr'g::u;,ão 
paz·n, nos termos das disposit;õcs rio r·ap. 2", re,;ol v<'!' Rol>re 
u adrniss:io rios c::~mlidalos ao concurso e otganiz tr a listn dos 
que forem julgados lmbilitarlos, a 'lu"! w•r:i lo;;·o depois pnbli
cada. 

Art. i:l. Os prmt.os s~riio tirados na soct·ctat·i:l. rla Escola 
pelo canrlirlato in:·:,·:·ipto f'lll pri:llf·it•o log:~.t·, scnrlo pi'C»<)llte;; 
o Dirccloz·, n lotll.n Ht:tiR antigo <I • cm·so, o sccr·cta;·io o o:; 
demais eandi<la.t.os. 

D"sso a<'lo o scn·ctario hl·t·arú immc,Jiat~.nwnl() um termo 
csur:cial, danrlr> 1111ta esei'it;f.a, rubric:vJ.t pel.l lJirecl:o:·, a cada 
Ullt d,,g c~wlirhto:~ pt·cscn te,;. 

Ai'l. 1'1. Em todo;; o.~ acloc: rehlirus :>os cnnrm·sos só 
f1rãn P'll'IO d::t congt·egn<:ãu 0') lentes c:Jthcrlt•alico; c snu
stilutos omwtiros. 

Não po:ler;Io, pot'<;m, vot:tt• n<t ncllc•s <pH) dcix::tt'Clll do a~sistit· 
:í defe~a rle Lhes:J ou a qu:drtuer da.> ]'l'O\':JS orao.'<. 

Arl. 15. A cong-regaç:io dosignad o rlin " hor·a pat·a se ti
rarem os j"OJltos o se r•xhibircm as proY~.~. lnllll<J om :1 ttenção 
que os prJzos, 'íne d(n•em medi:'t' 8Iltr<~ :ts dr1 um mosruo con
cnrso, nnnca s;1·:to ntonorcs do .!R ho~·~,s. c :t ('nllr('nicucia 
de n:1o oerem pn•jnrlicndos os l.r·a!,:llhr,s ]r;r·ii\os. 

O Dirc<'tor nnnrlnr:'t,J.nnunci,ll' <'lllll ani."Cl'•'lr·nci:t pr1lo Dim·io 
O tficial o dia o hora d~sigtndo;;, c :dum di;;Lo aYi:;ar os concm·
rentcs. 

At·t. Hi. J\s rog-rns rol:üi•:as :is solcmni<l:Hl"s dos actos 
publicos o demais fo:·malidad:Js dos con•·m·sos scr;lo ;;r; lll"S

mns al'-' ag·or;l usad:1s em ta os a elo-; na Escola. 

CAPI1TLO TI 

D.tS I!AB!LJT,\ÇÕES l'.UU AD~ll'i.<ío 

Art. 17. Sorão a<lmittidos n. concurso p~t·a o provim:~nto <las 
vag-as de sul.J,tituto cu profe,snr os c i brl:\o:< hra7.il:•ir·os <[110 

estiverem no gozo dos direitos civis o políticos, b ·m assim os 
estrangeiros '1ll') f.lllar·etn corren tcmon I c por·t ngttcf. ou fmn
cez, os quaes, por·ém, n:l.o sor;!o nomcarlus sew '1110 h~jam ou
tido carta d•J natu:·alis~ção. 

Os candidatos, alem dis~o, dcvcri'ío possuir os re:1uisitos es
pccifie:tdos IJOS paragraphos seguintes: 

§ 1.0 Si a vaga pcrtenc •r ao 1•> ou 2° curso especial, o C111-
didato deverá ter o grau do lmcharel ou de doutoz· conferido 
pela Escol t Polytechnica ou pot· outra p~c"l:l nacional ou es
trangeim. 
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§ 2. 0 Si a yaga perto nem· a al~um dos outros cursos, o eandi
dat, clevcrá ter approva::ã'> em todas as materi:ts desse curso, 
olltid<~. n:>. I·; •cola l'ulyte~hnic:a ou em outra cscol.t nacio
nal ou PStr:tngoir~. 

!'\ 3o 0 Para a c ldi)ÍI"a cln economia política, di:·eito adminis
ttoãtivo e o>;talistica clnver:i o c~ndiclato ler approvação nessas 
nnt)1·ias pela l~·;cul:t Polytrll~hni•oa ou por outm Os"ola naeional 
ou estt·angeir.t. o•1 ;<or lnchard ou doutor pc·las Faculdades de 
Dit·eito do lmperio. 

§ 4." ~er:""io aclmitticlos a conco:·rcr :ís vagas d·~ ptoof·ssor de 
tl';eh tlhns g-raphieos : 

Lo As poss r!l~ 'l"o t.i,-e,·om :tppt·ov;tçf(o nas mntCJoias d,, cur.~o 
:t 'l LI" pcrlenc~;r a v:tg:l, ;,onclu plenamente em tod~s ::s aulas 
d(~ dt~:scn h o; 

'!o" U-> l1nrr•ccclos ('O:n ns pt'Ítneiros pr.•mios d:t ;\cadcmia das 
Boll:cs Al'tes o do ltnpetoi:d Ly•;eu ele Artes e O!licios, os ha!Ji
lit:l(los pot· nsr~r,l:cs naroionaos e •'strang-e:ras 'l os forma-dos 
pela Esc<~la l'olyte,~hni,oa 0111 cnno diverso cirlf[ll<'lle, uma V'lZ 

c1ue SCJ'tlll npjH"OI'a:los e:n exame de sutficiencia, o qual, se
gunllo o C'll'ISO, C'Histat·á d(~ !l1l1a. arg-nição : 

Ern f.,l"notnotria de:-iC.t'ij!livn. ( 1 a. e ~a. paJ•t("), co;n exclus:!o da 
Rtel·eotnmi:t) e em noc;ücs do topog-r.1phia. para o curso geioal; 

E:n noçt1e.--j ~e ·ac::; do Lotani~a, zoolog-ia, miue,~nlogia, 
g-<•olog-ia e ag1·onomia par.L o curso do sciencias l>hysicas 
e natura.f'R ; 

Er11 projccc;<í·,s c\,) c:n·tns p:c ·g-raphic~s e machinas para o 
cn~so do seien('ias p hysi<':cs e m·1 thematicas ; 

Em noç.õfl> de at'l'hit.ectur<l. civil; estra<l:J.> e hydraulica 
pant o elll'' > c!IJ Ol!g-onhnria <"ÍI'Íi: 

Etn not:üc..; g·e~·<lPs dt~ lllL'la. 1l11rgi:t c explm·aç-~o do rninas 
p~u·a o c.n~· . ...:o fle tnin •s ; 

Em noc;õ"s de t·,ehnolog·i;t para o curso do art"s e m:mu
factn·a,o o 

~ 50 ° A ;J.t'gni•;~h r! e 'fiO trata o p:wagrnpho ant··eodr•nte 
será feit:t po1· nnc:< COlllll!!ssão composta do tt·e~ loutos, eleita 
1wla congl'o~n t<fTo. 

Art. 1H. !'ar;~ sc;ocm :t"oitos os diplomas Oll rlo<'umentos do 
habilitaç'io p:.t"S:vlo~ p•H' esc:ol1s n:tciouaPs diilct•nntes dos 
osl:l!Jeleeiul(:utos elo cu-sino clcclarados no rtrligo ~mtoee<lonto, 
011 pe>;• escolas ostt·:cng·r•ir 1s, é noccs,ari'> qnc os cnr~os res
pectivos sej:tul :tn:dogos aos ela Escola Polyt ·chnica, e além 
disto, qnanto :is nltitnas, •tue os s.~ns títulos sej:•m reconhe
cidos po\os ,!:OYIJ!'IIO~ dos pait.r•s a <[110 p··rloucc;'QIJ1, 

Art. 1\J o l'an pr;»·:w as c•mrli•;ões exig-idas, r.s can1lirlatos 
devor:'io ap:cscnta.r :í. secrotari;t da Escol<, no aeto d:t inscri
pçiin, n:lo s<i s•ms litnlo-; de habilit çrto ou publicas-fórmas 
destes, j1t-tificanrlo rt impossibili lado da a.pre,entac;>\o dos ori
gimtes. mas ainrl>\ coerti Jã0 ch baptismo ou documento equi
valente, o folha co:•t•ich Lira•la n<J logar om 'J'Ie tonhmn resi
dido nos do:1s nltirnos annos. 

Os canrli !atos po<lot·ão apresentar em seu abono quaesquer 
outros documentos, <los qnaes se lhes passara t•ecibo. . 
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Art. 20. Si no exame dos documentos de que trata. a i" 
parte do artigo anterior suscitar-se duvida sobre a validade e 
importancia de qualquer delles, será decidida pela cengre
gação dentro do prazo de Lres dias, ouvido o interessado, 
quando isto seja preciso. 

A informação do interessado será ministrada por escripto e 
por elle assignada. 

Art. 21. Da decisão da congregação poderá recorrer para o 
Governo no prazo de oito dias qualquer do& candidato• que se 
julgar prejudicado pelo que se resolver, quer a seu respeito, 
quer em relação aos outros concurrentes. 

CAPITULO III 

DAS PROVAS DE CONCURSO PARA AS VAGAS DE SUBSTITUTO 

Art. 22. As provas de concurso para provimento du vagas 
de substituto verificar-se-hão dentro do prazo de treil mezes, 
depois de encerrada a inscripção dos candidatos, exeepto si 
esta terminar no período das férias, caso em que ~ reali· 
zarão durante os primeiros mezes do anno lectivo seguinte. 

As provas consistirão em : 
i. 0 Defesa de these ; 
~.o Dissertaçi:o escripta ; 
3. o Prelecção oral sobre ponto tirado á sorte com !4 hora• 

de antecedencia ; 
4 . o Prova pratica ; 
5. • Prova oral de improviso. 

1'hese 

Art. 23. A these constara de duas partes: 
i." Dissertação sobre um ponto escolhido pelo candidato, 

d'entre os que forem formulados pela congregação, na fórma 
do art. H. 

2." Proposições sobre todas as matarias das demaili eadeiras 
da secção. 

Os candidatos deverão apresentar no mínimo dez proposições 
e terão quarenta. e cinco dias para escrever e Imprimir a 
these, contados daquelle que fôr marcado para a escolha do 
ponto. Neste prazo não está incluído o dia em que entregarem 
a these. 

Quando o mesmo prazo terminar em dia santificado 011. feriado~ 
será este dia contado a favor do candidato. 

Art. 24. Cada c:~ndidato apresentará em tempo :i dlrectorio: 
da. escola 55 exemplares de sua these, os quaes, ao ' os nit' .. _--...,-

d!as !ln~s do que tiver sido marcado para a. susten i s~~~~ CAM 
distribuldO!! pelos lentes e pelos out1·os candidatos ,'/ · u \\l•\ 

PODER EXECUriYO 1883 ,/ "<\~,. \ 
/ ' ( ',-~' 

\:\ 
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Cinco dos referidos exemplares serão recolhidos á biblio
theca da. Escola.. 

Art. 25. No dia aprazado para a defesa das theses, perante 
a congreg-ação, ser:i. chamado o primeiro dos candidatos in
scriptos, e uma comn•issão de tres lentes, eleita. pela. congre
gação, fa.ra a arguição. 

Cada lente, pela ordem da antiguidade, arguir:i. o candidato 
pelo menos meia hora, e, terminada a arguição desse, chamar
se-ha o que se seguir n.~ ordem da inscripção. 

A arguição não se prolongara em cada dia por maia de tres 
horas; e, havendo mais de dous concurrentca, continuará du
rante os dias s11guintes pelo modo acima prescripto. 

Dissertação escripta 

Art. 26. A prova escripta V()rsará sobre ponto, tirado á 
sorte,. de doutrina relaliva a uma das cadeiras da socção, 
não se permittindo ao candidato consultar livros ou notas. 

Tirado o ponto, que será o m<Jsmo para todos os candidatos, 
recolher-se-hão immediatamente a uma sala e terão o prazo 
de qualro horas p11.ra a dissertação esct·ipta; deixando em cada 
meia. folha de papel uma pagina em br,1nco. 

A cada hora desse trabalho assistirão dous lentes dos oito 
que deve eleger a congregação afim de fazert'm obset·var o 
silencio necessHio e evitarem que qualquer dos concurrentes 
sirva-se de livro ou papel, ou outro meio auxiliar, bem como 
tenha communicação com 'lur;m quer que seja. 

Art. 27. Terminado o prazo d.1s quatro hor!ls, serão todas 
as folhas da comp~lsição de cada um rubricadas no verso pelos 
dous lentes que tiverem a~sistido ao trabalho da ultima hora, 
o pelos ou lroH canrli<hLtos. 

H.ubri<;adas as prov<ts, Kerão recolhidas á >;Ccrotaria, onde se 
extrahirão cópias authcnlicas que serão respectivamente en
tregues aos candidatos, os <tuaes as mandarão publicar no 
praw maximo de oito dias, devendo entregar á secretaria e á 
bibliotheca exemplares em numero igual aos das theses, como 
dis1 1Õe o art. 24. 

Antes de s:Jrem distrihuidas, as provas escriptas impressas 
serão conferidas com as originaes, e recebe~ão o 'IJisto do 
Director e dos dous lentes que as houverem rubricado. 

Prelecçao ora~ 

Art. 28. A prelecçã.o oral, que· se effectuará perante a con• 
gregação, dtuará uma hora e versará sobre um ponto impor
tantfl das doutrinas ensinadas em uma das cadeiras da secção 
tirado á sorte com vinte e quatro horas de antecedencia: 
o qual será o mesmo para todos . 

. Art. 29. Não se farão mais de tres prelecções no mesmo 
dia. 
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No caso de haver mais de tres candidatos a prelecção veri
ficar-se-ha em duas ou mais turmas, que tirarão pontos diversos 
com 24 horas de antecedencia. 

A divisão das turll)as s2rá feita por sorteio no dia em que 
a primeira tiver de tirar ponto, observando-se na prelecção a 
ordem da inscripção dos candidatos. 

Art. 30. Nenhum candidato pode1·á ouvir a prelecção dos que 
o precederem no mesmo dia. 

Em sala reservada os candidatos aguardarão, pela ordem em 
que se acharem inscriptos, a hora da exhibição de sua prova. 

Prova pratica 

Art. 31. A prova pratica, que será elaborada perante uma 
commissão de cinco lentes eleita pela congregaçi"to, consistirá 
em: 

Medidas de índices de refracção, coefficiente de dilatação, 
determinação de densidade, correcções de pesadas e outras ma
nipulações, preparações de corpos simples e compostos, para 
as vagas da 2" secção do curso geral ; 

Estudo anatomico e classificação de um vegetal, dissecção 
e classificação de um animal, e analyse e classificação de um 
lflÍneral, para as da 1 a secção do curso de sciencias physicas e 
naturaes; 

Analyse do substancias organicas e mineraeK e analyse agrí
cola, para as da 2a. secção do mesmo curso ; 

Rectificação de instrumentos, observações e calculos astrono
micos, para as da f a. secção do curso de scien-:~ias physicas e 
mathematicas ; 

Opet·ações stereotomicas, geodesicas e topographicas, e deter
minação e calculo da força e effeito util de uma machina 
qualquer, para as da 2a Aecção do mesmo curso; 

l'rojectos de architectura civil, de construcções e olilras hy
draulicas, e de obras accessorias de estradas de ferro com me
morias e orçamentos, para as da f a secção do curso de engenha
ria civil ; 

Analyses chimicas, classificações metallurgicas, ensaios 
docimasicos, projectos de obras e construcções espcciaes dos 
trabalhos de minas acompanhados de memorias e orçamentos, 
para as do curso de minas ; 

Preparações industriaes, experiencias de physica e analyses 
chimicas, projectos de instrucções acompanhados de memorias 
e orçamentos, para as do curso de artes e manufacturas. 

Art. 32. A prova pratica se verificará em uma unica sessão, 
dentro do tempo determinado de conformidade com o at·t. 1i em 
relação ao ponto que sahir por sorte, observando-se as se
guintes disposições : 

f.a As prova~ serão feitas simultaneamente, providencian
do-se de modo que os concurrentes não tenham comrnunicação 
com quem qurJr que seja. 

2.a O papel em que os candidatos tiverem de escrever as 
memorias explicativas e justificativas das manipulações, pro-
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cessos o operações, fazer os calculas e traçar os proj ectos, será. 
rubricado pelos mesmos candidatos e pela commissão a que se 
refere o artigo antcccdcnto. 

3." A esta commissão compete dar parecer sobro o valot• de 
cada uma das provas e seu merito rclâtivo. 

4. a O ingresso nas s:tlas em que se effectuar a prova pratica 
só será pormittido aos candidatos, aos membros da congrega. 
ção, e aos empregados do laboralorio e do gabinete quando a 
sua presença fàt· necessaria. 

Prova oral de in11n·oviso 

Art. 33. A prova or,ll de improviso, que sera feita perante 
a congregação e para a qual se dará. ao canditlato o espaço 
de uma hora, versara sobre um ponto importante das doutrinas 
ensinadas em uma das cadeiras da secção, tirado a sorte com 
duas horas de antecedencia e commum para todos os candi~ 
datos. 

O ponto sera f,Jrmulado de modo que se presto a considerações 
geraes sobre o assumpto a quo se referir. 

Na dita prova obs~rvar-se-ha o processo indicado para a 
prelecção oral feita 24 horas depois de tirado o ponto. 

Art. 34. Do ponto tirado pelo candidato inscripto em 1° logar, 
os outros, que ficarão recolhidos em sala reservada, só terão 
conhecimento, cada um por sua vez, duas horas antes da ex~ 
hibição da prova. 

Durante esse prazo, que o candidato terâ para a coordenação 
de suas idéas, não poderá recorrer a nenhum livro ou a outro 
qualquer auxilio. 

CAPITULO IV 

DAS PROVAS DE CONCURSO PARA AS VAGAS DE PROFESSOR DE 
TRABALHOS GRAPHICOS 

Art. 35. As provas de concurso para o preenchimento das 
vagas de professor do trabalhos graphicos consistirão nos se
guintes actos: 

f. o Prova escripta ; 
2. o Pro•·a oral ; 
3. 0 Prova pratica. 
§ 1. o A prova escripta, que serã. realizada oito dias depois 

daJ publicação dos pontos no Diario Official, constará de uma 
diss~rtação sobro doutrina de geometria descriptiva, theoria 
das sombras ou perspectiva linear. 

§ 2.• A prova oral versará, segundo o curso em que se der 
a vaga, sobre um ponto de topographia, 11oções gPraes de bo
tanica, zoologia, mineralogia, geologia, agronomia, construo.! 
ções de cart~"'' geographicas e machinas, noções de architectura 
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civil, estradas e hydraulica, noções de metallurg-ia, e explo
ração de minas ou de technologia das artes industriaes. 

§ 3.o A prova pratica consistirá, segundo o curso a que per
tencer a vaga, na delineação de desenhos topographicos, de de
senhos de vegetaes e animaes, de desenhos de mineracs, paisa
gem a lapis (cópia do natural), cartas geologicas e machinas 
agricolas, construcção e reducção de cartas geographicas, pro
jectos de machinas, projectos de architectura civil, estradas e 
obras hydt·aulicas, de fornos e appar.elhos metallurgicos e pro
jectos de exploração de minas, levantamento de planos de ma
chinas e apparelhos industriaes, ou motivos fie ornamentação 
e ornatos ceramicos. 

§ 4. 0 Em tudo o mais que fôr concernente as tres especies 
de provas de que trata este artigo, se procederá nos con
cursos, para as vagas de professor de trabalhos graphicos, 
segundo as disposições attinentcs ás provas analogas dos 
concursos para os logares de substituto, salvo quanto á 
duração da prova pratica que, segundo a sua natureza, po
derá realizar-se em mais de uma :sessão, conforme fôr marcado 
pela commissão. 

CAPITULO V 

DO JULGAMENTO E PROPOSTA 

Art. 36. Concluida a ultima prova, serão submettidas á 
congregação as provas praticas com os competentes pareceres 
e distribuidas por ella, e pelos candidatos, devidamente im
pressas, as provas escriptas. 

Com intervallo de tres dias reunir-se-ha a mesma congre
gação no primeiro dia util e procederá ao julgamento. 

Art. 37. Não poderão votar os membros da congregação que 
forem parentes do candidato até ao 2° grau, contado con
forme o direito canonico. 

Art. 38. O julgamento se fará por votação nominal, e ver
sará sobre as habilitações de cada candidato, ficando ex
cluidos os que não obtiverem a maioria dos votos presentes. 
Desta votação se lavrará termo. 

Procederá depois a congregação, igualmente por votação no
minal, á classificação por ordem de merecimento dos candi
datos que tiverem sido admittidos pela primeira votação. 

Art. 39. Si nenhum dos candidatos reunir a maioria abso
luta de votos, correrá a votação sobre O> tres mais votados, e, 
si ainda assim não se der aquella maioria, proceder-se-ha á 
terceira votação sómente sobre os que na segunda houverem 
obtido pelo menos a terça. parte dos votos. 

Art. 40. Designado o candidato a quem competir o primeiro 
logar, por haver obtido a maioria absoluta de votos, se
guir-se-ha o mesmo processo para a designação dos que 
devam occupa.r os demais logares. 
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Art. 41. No caso de empate de dous candidatos, passarão 
ambos por novo julgamento, e, repetindo-se o empate, serão 
collocados no mesmo lagar. 

Art. 42. Find:t a votaç:Io, o secretario lavrará em acto. suc
eessivo uma acta referindo todas as circumstancias occorridas. 

Art. 4:L No dia seguinte reunir-se-ha a congregação para 
resolver sobre a approvação da acta n assignar o officio de 
apresentação dos candidatos. 

Este officio será acompanhado de cópia authentica das actas 
do processo do concurso, dos exemplares das theses e das 
provas escriptas e dos pat·eceres a que se refere a penultima 
parte do art. 32, assim como de uma informação res~rvada do 
Director ou de quem s~as vezes fizer sobre todas as circum
stancias occorridas, eom esp 'ci:•l menção da maneira por que 
cada candidato se houve durante as provas, do seu procedimento 
civil, de sua reputação scientifica, de quaesquer titulas de 
habilitação que possua e dos serviços que tenha prestado. 

Art. 44. O Director e os lentes não poderão votar em mais 
de um candidato, quer se trate da habilitação, quer da clas
sificação. 

Art. 45. O Governo fará a nomeação d'entre os classificados 
nos tres primeiros lagares. 

Art. 46. Si o Governo entender, ouvidll a Secção dos Ne
gocias do Imperio do Conselho de Estado, que o concurso deve 
ser annullado por se haverem preterido formalidades essen
ciaes, o determinará por meio de um decreto, em que mencione 
os motivos dessa decisão, e ordene que se proceda a novo 
concurso. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 47. O candidato que, sem motivo justificado, deixar de 
comparecer para tirar ponto ou fazer qualquer das provas do 
concurso, será considerado couw tendo desistido do mesmo 
concurso. 

Quando a falta fór justificada com antecedencia, a congre
gação,_apreciando os motivos allegados, resolverá si deverá ou 
não adtar os actos do concurso, e communicará sua decisão im
mediatamentc ao Governo, com a exposição das razões em que 
se fundar. 

O adiamento não pcderli., em caso algum, exceder a 10 dias, 
findos os quaes proseguirão os actos do concurso, sendo ex
cluido o ~andidalo que deixar de comparecer. 

Da dectsão que negar o adiamento p dct·a haver recurso 
para o Governo, int<Jrposto dentro de 24 horas. 

No caso de já haver sido tirado o ponto, dar-se-ha outro na 
occa~ião opportuna, observ,..,ndo-se novamente o processo res· 
pectlvo. 
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Havendo um só candidato, o concurso será. adiado pelo 
tempo que ao Governo parecer sufficiente, até 30 dias. 

A"'t. 48. O candidato que, mesmo por motivo de molestia, 
retirar-se de qualquer das provas, depois de começada, será 
excluido do concurso. 

Art. 49. No caso de vagarem os logares para que tenham 
sido contratados profissionaes estrangeiros, e de entender o 
Governo não convir renovar ou celebrar outros contratos, na 
fórma da 2" parte do art. 152 dos estatutos, por meio de con
curso S'J verificará o provimento dos mesmos Jogares, obser
vando-se o que se acha estabelecido para os concursos de sub
stituto. 

Art. 50. Si occorrerem em uma secção ao mesmo tempo 
vagas de lente cathedratico e de substituto, será posta: a con
curso em primeiro logar a de cathedratico. 

Art. 51. Nos concursos para os Jogares de lente cathe
dratico os pontos serão formulados de modo que comprehendam 
o complexo das matarias constitutivM da cadeira. 

Art. 52. O Director, de conformidade com este regulamento 
e com as disposições geraes da policia e da administração da 
Escola, providenciará a respeito de tudo o que não admHta 
demora e de que dependa a regularidade c boa ordem dos actos 
dos concursos. 

Art. 53. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Março de 1883.-Pedro 

Leão Velloso. 

DECRETO N. 8906 - DE 10 DE MARÇO DE 1883 

Augmenta os voncimcutos do pessoal da praticagem da barra da Província de 
S. Pedro do Rio Grando do Sul. 

De conformidade com o que dispõe o art. 5° § :13 da Lei 
n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, H~i por bem que os venci
mentos d') pessoal da praticagem da barra da Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul sejam elevados segundo a ta
b0lla que a este acompanha, assignada por JoãJ Florentino 
Meira de Vasconcellos, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Se,:retario de Estado dos N0gocios da. Marinha, que 
as~im o tenha entenrlido e faça execuhr. Palac i o do Hio de 
Janeiro em 10 de Março do 1883, 62° da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Joao Florentino Meira de Vasc:oncettos. 
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Tabella dos vencimentos que deve perceber. 
:JD.ea•alJD.ente~ o pessoal da praticagem da 
barra da Provlncia de S. Pedro do Rio Grande 
do ·i!ilu.l~ em virtude do Decreto n. 8906~ desta 
data 

CLASSES E POSTOS 

Eser)tto ...•..•.......• o •••• o ......... . 

~: ~~:.~~·::::::::::::::: :::::::::::::: 
3° di\.8· ............................... .. 

ti:i·~~: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: . :: : ::: ::: : : :: : : 
{

0 marinheiro .............. ···· .. ······ 
2° dilo ............................... . 

sos·lOO 
1308000 

90JlCl:IO 
60ó000 
608000 
508000 
45SOOO 
35,SOOJ 

o ... 
"' .. g 
... 

~o,;oo~ 
'•0,~00 
30BIOO 
25.j0110 
lõ$000 
llllj()OO 
lO,)()O:l 
tO,jOOO 

:; .. , .. 

100,)000 
l7ll1~000 
t2lSOJO 
85Bl00 
75.)000 
6081100 
55~000 
458J00 

Palaelo do Rio tlc Janeiro, iO tio Mareo do 1883.- João Flm·enlino Meim 
tle va-neellos. . 

OECRETO N. 8907- DE 10 DE MARÇO DE 1883 

Proroga o prazo eoueodido a fjil da Paixão Cearense para a falll'ieaçito do 
funis de sua invenção. 

Attendendo ao que Me requereu Gil da Paixão Cearense, 
Hei per bem Prorogar por 10 annos o prazo de cinco annos 
que lh& fóra concedido por Decreto n. 7137 de 25 de Janeiro 
de 1879, para fabricar funis de sua invenção. 

H~nrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Miniatro e Secret~rio de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obra.<J Publicas, assim o \enha entendido e faça 
e:xec•l.ar. Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Mar~o de 1883, 
62• da. lnàependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d' A1lila. 
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DECRETO N. 8908- DE 10 DE MARÇO DE 1883 

Proroga o prazo eoneedido a Manoel Rodrigues Tocha para explorar chumbo 
e outros mincraos em Santa Catbarina. 

Atlendenclo ao que Me requereu Manoel Rodrigues Tocha, 
Hei por bem Prorogar por dous annos, contados desta data, o 
prazo que lhe foi concedido por Decreto n. 7832 de 25 de Se
tembro de 1880 para explorar chumbo e outros mineraes na 
comarca de Lage, na Província de Santa Catharina, mediante 
as clausulas que bai:s:aram com o referido decreto. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura., Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em iO de Março de 
1883, 62• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Auila. 

DECRETO N. 8909 - DE 10 DE MARÇO DE 1883 

A pprova a reducção das tarifas dos produetos agrícolas do. primeira no· 
eossidade o outros que forem transportados pela estrada do forro do 
Carangola. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada 
de ferro do Carangola, Hei por bem Approvar a reducção das 
tarifas da mesma estrada referentes ao transporte de proJuctos 
agrícolas de primeira necessidade e outros que com este 
baixam, assignadas por Henrique d' A vila, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 10 de Março de 1883, 62• da Ind<'pendencia e do lmperio. 

Com a l'Ubrica de Sua 
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Tarlf'a a que se ref'erc o Decreto n. 8909. 
desta doto. 

A 

Tarifa differencial para mantimentos, como : milho, feijão, 
farinha, etc. 

Por 10 kilogrammas e por kilometros : 
Até 20 kilometros .......................••..... 
Por kilometro excedente de 20 r~té 50 ........ . 
Por kilometr<> e:s:cedento de 50 .•.•.••...•..•...• 

B 

Tl_lrifa differencial para madf)iras. 
Por kilometro e tonelada : 

1,5 réis 
0,75 • 
0,25 • 

Até 20 kilometros..... .. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . !50 réis 
Por kilometro excedente de 20 atrl 50........ 50 » 
Por kilometro o:s:cedente <le 50 até 100....... 25 » 
Por kilometro excedente de 100................. 20 » 

Applicar-se-ha esta mesma tarifa ao transporte de cal, tijolos, 
asphalto, cimento e materiaes de construcção em geral, em 
substituição das tarifas 17 e 18. 

c 

Tarifa differencial para estrume, capim, etc. 
Por vagão: 

Até 20 kilometros.... . . . • • • • . . • • • . . • . . . • . . • • • • 400 réis 
Por kilometro excedente de 20 at<Í 50........ 200 >> 
Por kilomf)tro e:s:cedente de 50.. . . . • . . . . . . . . • . . 100 » 

Será licito fretar vagões por esta tarifa para. transporte de 
animaes de qualquer especie. 

D 

M odificaçí:Jo de alguns artigos das instrucções e tarifas 

Art. 9. 0 Os passageiros sem bilhete, portadores de bilhetes 
não carimbado,, ou que tenham carimbo de outro dia ou trem, 
pagat·ão ae agente da estação rnais proxima, onde parar o 
trem, o preço de sua passagem, cont~da do ponto de partida 
do trem, si pelo seu conhecimento de bagagem não estiver 
provada a estação de sua procedencia, e mais, como multa, um 
bilhete da respectiva classe á estação pro:s:ima anterior. 
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Ficam isentos da multa os passageiros aos quaes,. tendo 
chegado depois de encerrada a venda de bilhetes, p 1rmitta o 
ag•mte entrar no trem, entregando-os ao chefe do mesmo. 

Art. 3ô. As massas indivisas que tiverem mais de 200 
kilogrammas pagarão a taxa addicional de 200 réis por cada . 
100 kilogrammas de excesso até urna tonelada. 

Exceptuam-se da taxa addicional os generos das tabellas 
i7, i8 e 20 e os (1ue estiverem acondicMnados em pipas, 
barricõcs e semelhantes. 

Art. 57. As madeiras qne não forem ratiradas dentro de 
um mez pagarão a armazenagem de 1$ por mil kilogrammas 
por dia de demora até completar-se mais dous mezes, no fim 
dos quaes, em falta de pagamento da taxa, ficarão sendo pro
priedade da companhia. 

E 

Lista dos generos que passam da tarifa 5 (4 reis por 
kilometro) ú tarifa 6 (2, 5 reis por l&ilom•tro) . 

Aço. 
Alcatrão. 
Alhos. 
Alvaiade. 
Ancoras. 
Araruta (si de exportação). 
Arcos de ferro ou de madeira. 
Azeite (exportação). 

(a) 

(b) 

Bacias de metal. 
Baldes de metal ou de madeira. 
Banheiras. 
Breu. 
Brochas pa1·a pintar ou caiar. 
Bronze em bruto. 

Cabeçadas para animaes. 
Cabos. 
Cangalha~. 
Canos de metal. 
Carroças desmontadas. 
Carros de mão. 
Cebolas e cebolinhas. 
Centeio. 

(c) 

Chapas de ferro ou de zinco. 
Chapas para fogão. 
Chumbo em bruto ou de munição. 
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Cocos seccos ou verdes. 
Cordas. 
Correntes de ferro ou de latão. 
Cobre. 
Cubos, pinas e raios para rodas. 
Cylindros de ferro. 

Doces do paiz. 
Dormentes de ferro. 

Eixos. 
Enxofre. 
Ervilhas. 
Estanho em bruto. 
Escadas desmontadas. 
Estopa. 

Ferraduras para animaes. 
Ferro em bruto. 
Ferro em barra ou yergas. 
Fogareiros. 
Fogões de ferro . 
Folles. 
Forjas portateis. 
Fornalhas e fornos de ferro. 
Fumo do paiz. 

Gesso. 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

Gomma de mandioca ou outra do paiz . 
Grades de ferro ou de madeira . 
Graxa animal. 
Grelhas de ferro. 
Guindastes. 

Lã do paiz. 
L'ltão. 
Lentilb.as. 
Limalha de ferro. 
Limas de aço. 
Linguiças. 

(l) 

Linguas frescas, seccas ou salgadas. 
Louça em barricas, caixas ou gigos. 

Macacos de ferro. 
Malhos para ferreiro. 

(m) 
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Marquezas ordinarias. 
Martellos. 
Mesas ordinarias. 
Mochos ordinarlos. 
Mobilia ordinaria. 
Moinhos para café, pimenta, etc. 
Moitões e cadernaes. 
Molas. 

(o) 

Objectos de carpintaria e marcenaria desmontados. 
Oleos do paiz. 

(p) 

Paios. 
Panellas de cobt•e ou ferro esmaltado. 
Panellas de cobre, ferro ou barro. 
Papel de embrulho ou ordinario. 
Papelão. 
Pedras de afiar ou amolar. 
Pedras de filtrar. 
Pelles do paiz. 
Peneiras de palha do paiz. 
Pez. 
Pinceis. 
Pixe. 
Porteira de madeira ou de ferro. 
Potassa ou perlassa. 
Potes de barro do paiz. 
Potes diversos. 
Prateleiras de ferro ou de madeira. 
Pratos de madeira, ferro ou estanho. 
Pregos de ferro ou cobre. 

(r) 

Raios, pinas e cubos para rodas. 
Rebollos. 
Reguas. 
Retortas de metal. 
Rodas para carros ou carroças. 

Salitre. 
Sebo. 
Soda. 
Sola do paiz e outras. 
Suadores para sellim. 

Tabolelros. 
Tacho!! de ferro ou cobre. 

(s) 

(f) 

429 
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Talhas de barro e:ngradadas . 
Tola metalli~a. 
Tijolos de arear. 
Trapos. 
Trens de cozinha. 

Unhas de animau. 

Vassouras do. pai:r.. 
Velas. 
Venezianas. 
Vimes. 

Zarcão. 
Zinco. 

(u) 

(v) 

(x) 

F 

Lista de varios generos s•~jeitos a alteração de tarifas 
para menos 

De- Para 
Agua.-ra.z .....••.•.........•........•.•..•... 
Ba.gos de mamona ou de zimbro. . • . . • . . . . . • . . . • 5 7 
Café em casea... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 
Algod lo em caroço. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 6 7 
Ferro velho em chapa., barra, arco ou verga..... 5 7 
Formicidali e congllnoreli.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 
Moringas de barro .................. , . . . . . . . . . 4 6 
Mctchin·1s de costura....... . . . . . . . • . . . • • . • . • . • 4 5 
Kerozene... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 4 6 
Petroleo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4 6 
Phosphoros de seguranç.a...................... 4 6 
Sabão ..........••........•...•....• ,........ 5 7 
Telhas de vidro ..••..••. , . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . 4 5 

Lista dos generos da tarifa especial A 

Milho, feijão, arroz, farinha de m'lndioca e cereaes do paiz 
em geral. 

Tarifa especial para o assucar 

Por 10 kilogrammas 

De Cachoeira a Campos.......................... 70 réis 
De Monção a Caatpos.......................... 83 :. 
De S. Pedro a Campos.......................... 90 » 

Palacio do Rio de Janeiro, 10 de Março de 1883. -
Henrique d'Avitl!. 
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DECRETO N. 8910 -DE 17 DE MARÇO DE 1883 

Dá novo Regulamento ao Asylo do Meninos Desvalidos. 

Hei por bem que no Asylo de Meninos Desvalidos se 
observe o Regubmento que com este baixa •. assignado por 
Pe.Jro Leão VeUoso, do Meu Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e ~ecretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em. 17 de Março de 1883, 62° da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestarle o Imperador. 

Pedro Leão Velloso. 

Regulamento do Asylo de Meninos Desvalidos a 
que se refere o Decreto n. 8910, desta data 

TITULO I 

Da organlzaçào o ensino <lo .\..sylo• do numero. 
u:ttrlbuiçõos o vcnchucntos dos cJ.nprogados 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E ENSINO DO ASYLO 

Art. f.o O Asylo é um internato destinado a r0colher me
ninos desvaldos de 8 a 12 aunos, e a educai-os nos termos 
do art. 62 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 1331 A, 
do 17 de Fevereiro de 185-1. 

A1·L 2. 0 O numero <le asylados será de duzentos. 
ArL 3. 0 São considerados desvalidos os meninos de nacio

nalidade brazileira, que não tivr~r,,m pgssoa alg·uma que os 
deva e possa manter e dar-Jh,,s conveniente educação. 

Art. 4." Serão admittidos no Asylo: 
1. 0 Os qug forem orphãos de pai e rnãi ; 
2. 0 Os '!ue forem orphãos de pai; 
3.• Os que, com pai e rnãi, não puderem ser por elles man

tidos ou educalos. 
Art. 5. 0 As condições de admissão serão provadas : sendo 

orphão o menor, com attesta.dos de completa indigencia. e de 
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absoluta f11lta de amparo, passados pelo Vigario da freguezia 
em que residir o dito menor e pelo Juiz respectivo, e com 
certidões de idade o de obito dos pais, ou documentos equi
valentes a essJs certidões ; não sendo orphão o menor, por 
analogos attestados passados pelo Vigaria e Subdelegado da 
respectiva freguezia. 

Art. 6.• Não serão, porém, admittidos os que soffrerem de 
moles tias contagiosas, e os que tiverem defeitos physicos, que 
os impossibilitem para os estudos o para o aprendizado de artes 
e officios. 

Art. 7.• Os meninos desvalidos, antes de serem recolhidos 
ao Asylo, serão inspeccionados pelo medico do estabelecimento 
para a verificação do disposto no artigo antecedente. 

Art. 8.• Os que forem recolhidos ao Asylo serão logo vac
cinados, si o não tiverem sido antes; e revaccinados de cinco 
em cinco annos. 

Art. 9.0 Quando os pais ou parentes de algum asylado o 
reclamarem, provando que se acham em condições de cuidat· 
de sua educação, o Ministro (h lmperio mandará entregai-o, 
si julgar conveniente, sob as condições que parecerem neces
saria.s, inclusive a de ser o Estado indemnizado das despezas 
feitas com o asylado desde o dia da sua entrada até ao da 
sahida. 

A indemnização será calculada pelo quociente da despeza 
geral do Asylo dividida pelo numero de asylados. 

Art. 10. Os asylados, que tiverem completado a idade 
de 21 annos, serão desligados do Asylo e o Director o com
municará ao Ministro do lmperio. 

Art. 11. O asylado, de exemplar procedimento, que re
velar grande apttdão para as lettras, será recommendado ao 
Ministro do lmperio, para que este, si julgar conveniente, 
o mande desligar do Asylo afim de ser admittido no Internato do 
Imperial Collegio de Pedro li ou em qualquer estabelecimento 
de instrucção secundaria. 

Art. 12. Os asylados •1ue, depois de completada a idade 
de 18 annos, produzirem trabalho lucrativo para o Asylo, 
terão direito á metade do lucro liy_uido de seu trabalho, que 
1!3rá recolhida, em prestações mensaes, á Caixa Economica, 
para lhes ser entregue á. sua sahida do Asy lo. 

Art. 13. Os asylados, quo por molestia grave, ou ac
cidente imprllvisto, se impossibilitarem para os estudos e 
para o trabalho Lerão o destino que ao Ministro do lmperio 
parecet• conveniente. 

Art. 14. Aos asylados se fornecerá o vestuario marcado 
na tabella n. 1 annexa ao presente Regulamento, e boa ali
mentação. 

A tabella da alimentação será organizada pelo Director, de 
acôrdo com o Medico do estabelecimento. Esta tabella será al
t":rada sempre que as necessidades do regimen hygienico o exi• 
girem. 

'Art. 15. O ensino do Asylo comprehenderá: 
§ L• Instrucção primaria do fo c 2• grau. 
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§ 2. o Algehrn elementar, geometria plana c mecanica appli· 
cada ás artes. 

§ 3. 0 Historia e geographia do Brazil. 
§ 4. o Musica vocal o instrumontal. 
§ 5. 0 Desenho e esculptura.. 
§ (i.o Gymnastica. 
§ 7 .o Os ofiicios mecanicos de : 
-Alfaiate. 
- Encadernador. 
- Sapateiro. 
- Marceneiro c emp::ühador. 
-Carpinteiro. 
- Latoeiro. 
Art. 16. Aos asylados dar-sc-ha tambem, na chaca1•a. do 

Asylo, o ensino agrícola. 
Art. 17. Na distribuição do ensino de r1ue tratam os arts. 15 

e 16, os asylados serão distribuídos conforme as suas apti
dões, a juizo do Dit•octor, que poderá para esto fim ouvh· os rcs
pocüvos professores o mostres. 

CAPITULO li 

DO NUMERO, ATTRinUIÇÜES F. VENCniENTOS DOS EMPREGADOS 

Art. 18. O Asylo terá os eoguintes empregados : 
§ 1.0 Nomeados por decreto : 
1 Director ; 
3 profe~<sores, sondo : um de instrucção primaria; um de al

gebra olemcntar, geometria plana, e mecanica applicada ás 
artes ; o um de historiá e geographia patrias. 

§ 2.0 Nomeado.; por portaria do Ministcrio do Imperio : 
1 Ajudante do Dirccto.r ; 
f Medico; 
i Capollão; 
1 Escrivão ; 
1 Almoxarifc. 
As nomeações do Ajudante, do Medico o do Capollão serão 

feitas sobre proposta do Director. 
§ 3. 0 Nomfladol ou contratados pelo Dircctor : 
Os mestrt's de artes e officios, 
O mestre de agricultura pratica, 
Os inspectores de alumnos, 
O portniro . 

. O pessoal subalterno do seryiç? do estabelecimento,.~ de- .- . 
s1gnado na t.tbella quo se acha JUlltJ. sob n. 3. ~-- :·--. "'C .1 .111 A 

Art. 19. A' nomeação dos professores deverád'or~t'IU~w~~ f\,;, 
preceder concurso, o qual se fará na Inspect~ ..... ~'l.-'41à. 
Instrucção p1·imaria o secundarià, do modo pr~~i~bos res· 

POUEII r.XECUTIVO 1883 f . -?~" 28 

·} 
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pectivos rog-ülam')ntos, perante commissão da 11ual fará parte 
o Director do Asyln. 

Art. 20. Todos os empre·~ados do Asylo, inclusive os pro
fessores, serão conserY<Idos em seus log-at•os emquanto bem 
servirem. 

Art. 21. O mestre rln agricnltnrc1· poderá ser nacion·tl ou 
estrangeiro. 

Art. 22. Os ompro.~·otdos do q cw tratam os §:§ i 0 c 2° do art. 
18 terão os vencimcmt•JS mareados na t:tbella annexa so1J n. 2. 

Art. 23. Os empregados de que trata o§ 3° elo mesmo art. 18 
terão as gratificações marcadas na tabella n. 3, as quaes 
poderão ser redüzidas pelo Dit•ector, si assim julgar con
veniente. 

SECÇ.\0 

Do Direclo1· 

Art. 24. O Director é o chefo do estabelecimento : todo o 
pessoal do Asy lo lho é sttlnrdinaJo. 

CompeLe-lhe, além do 11 ue esti determinado em outros artigos: 
§ f.a Manter a orclem, a disciplina e a moralidade no esta

belecimento. 
§ 2.o Cumprit· e fazer cnmprit· as leis, clecretos, re::;·ubmen. 

tos e ordens rehtivas ao ,\sy lo. 
§ 3.• AJverti1· os profBssoriJs e nmis empregados que fal

t trem ás scws ohrigaçõr)s: hem af<~icu snspcndnr até por oito 
dias o~ 11 ue forem de nornrHtç:1o do Uoverno e despnrlir os de
mais, 'luan:lo, depois d·l advertidos, commetterem f.Lltas graves 
ou reincidirem nas que não tenham este caracter. 

§ 4.• Advertir. reprnhencler e castig::l.!' os asyhdos 'lllanrlo 
eommetterom faltas, npplican lo-lhr)s as penas disciplinare:; 
estabelecidas no art. 14. 

§ 5.° Conceder, em cad:J trimesti·e, até seis dias de licença, 
a qualquer de seus subordinados em caso urgente e por mo
tivo justificado. 

§ 6. 0 AdmiLtir asybndos na conformidade deste reguh
rnento. 

§ 7.° Contratar, abriurlo <"Oncurso com antecedencia, o 
fornecimento dos generos aliment.icios, roupa e medieamen· 
tos, e do mais que for nece,;sario pa1•a o custeio do estabe · 
lecim0nto, bem assim o das mdorias primas para as officinas ; 
e autorizar a respectiva compra, in:lep•md•mtem<'nte daquella 
formalid.1de, quando assim pai'ecer preforivBl como m<)did t 

economica. 
§ 8.° Contratar, com audiencia dos mestres das artes e 

officios, as obras que se houverem de ftbricar nas officinas do 
Asylo. 
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§ \),o Autorizar todas as despezas mindas e de expediente, 
orden:Jr o pagamento dos empregados contratados o do todas 
as contas e despezas que devam snr pagas pelo cofre do Aqylo 
e requisitar do Ministro do lmperio os pagamentos que dev"m 
ser feitos no Thesouro Nacional. 

§ 10. Assignar o rometter no Thesouro a folha mensal 
dos empregados de nomeaçiio do Govorno. 

§ H. Organizar e snhmettor á approvação do Mini,tro do 
lmperio o regimento int~rno do Asylo. 

§ 12. Remetter ao !liinistro do Imperio, no fim do cada mez, 
um balancete da receita e despez:t do estabelecim~nto. 

§ 13. Dirigir ao Mi1tislro do Imperio, na segunda 'luinzena 
do mez de Janeiro de cada anno, um relatado circumslanciado 
de toclos os serviços do e~taiJelecimento durante o anno 
anterior com as observações que lhe occorrerem sobre os 
melhorament(Js convenientes, e acompanhado: 1°, de uma re
lação nominal dos asylados com declaração das aulas e offi
cinas que fl'equcntaram, de seu aproveitamento e procedi
mento; 2°, do uma relação nominal dos empregados com in
formação sob,·e sua aptidão, zelo, assiduidade e comportamento; 
3°, de um balanço geral da r:•ceita e despeza do Asylo durante 
o anno fin:mc0iro findo, e um balancete do fo S"mestre do 
e1wrcicio cort·ente do orçamento da receita o despczt do A~ylo 
para o anno financeiro futuro. 

§ 14. Requisitar do Ministro do lmpcrio, o do quaesquet• 
outra~ autoridades ou funccionarios publicos, IIS ordens e 
providencias que dcllcs dependam. 

Art. 25. Na sua ausencia, bem como em seu impedimento, 
até quinze dias, fat·a sua~ vezes o Ajudante do Director, a 
q nem comprtirão, sómente no segundo ca~o, tod:1s as attribui
ções do Director, salva a imposição das ponas disciplinares ap-
plica v ois :1 os professores. · 

Si o impedimento se prolongar por mais de guinze dias, 
sera então o Director substituído pelo pr.)fessor mais antigo ou 
por quem o Ministro do Imperio nomr•ar interinamente. 

Do Aj~tdante do Di1·ector 

Art. 26. O Ajudantf) sor:i o auxiliar do Diroctor no dosem• 
ponho de seus dever"S ; sendo-lhe, rortanto, subordinados 
todos os domais emprr•gadoR, que deverão executar as suas 
ordens, as qu:~es lhes srJrão dadas de conformidade com as dis
posições deste regulamento. 

Art. 27. Competn-lhe : 
§ 1." Cumprir e fazer cumprir fielmente todas ss ordens do 

Director. 
§ 2. 0 Exercer a immediata inspecção do estabelcciment!J, 

visitando-o, durante o dia e á noite. 
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§ 3.o Levar immodiatmncnte ao conhecimento do Director 
todas as occurrencias que se derem no Asylo. 

§ 4.o Substituir o Director na conformidade do art. 25. 

SECÇXO Ill 

Dos professores, dos mestj·es d'a1·tes e officios 

Art. 28. Aos professores c aos me,;tres d'artos e officios 
incumbe : 

§ f.o Comparecer no estabelecimento orrlin·triamente nos 
dias e horas designados para o ensino que lhes cabe dar, as
signando o livro do ponto a entrada c a sahid·l, o extraordi
nariamente 'lu::mdo chamados pelo Director para objccto de 
sm·viço. 

§ 2. 0 Dar aos alumnos o ensino, de quo estiverem encar
regados, durante toclo o tempo marcado no regimento interno, 
executando e fazendo oxocutar as suas disposições com ri· 
gorosa pou tualidadc. 

§ 3.o Admoestar, roprolwncler e castigar os seus discípulos, 
nos termos do art. 44. 

§ 4.o Rec1uisitar do Directot• os objectos e utensílios ne· 
cessarios ás aulas e officinas. 

§ 5. 0 Apresentar semanalmente ao Director uma relação do 
B3US discipulo.3 eom inforrnac:ã·> sobt·o suas falt:1s, applic:1ção, 
aproveitamento e procedimento moral. 

§ li. 0 l'resta1· ao IJiroct·,r qutV'S<!liCr infol'mac;õ·•s, que este 
exigir, sobre o estado da.; aulas e oflicinas, sobro os alnmnos 
o RObt·c as reformas o melhoramentos necossarios ao ensino ou 
ao estudo <las materia, ("' sua coHlpetmJcia. 

Art. 29. E111 suas faltas ou impedimentos os prof,Jssorcs 
SQrão substituídos prH' 'luem o Director designar, si o impedi
mento não exccd<>r d,, f:) dias; além desto prno a substí
tniçà' se fara pot• q ll<!m o MiniRtro do lmpcrin nomear in~ 
terinamente; o os mestres pc1r prepostos seus :.~coitos pelo 
Director. 

SECÇ:\0 IV 

Do Escrivrio 

Art. 30. Incumbe ;to Escrivão: 
§ f.o Faz0r a escripturac;ão do Asylo relativa à con•espon

rlencia official do Dir0ctor, ã matdcula e movimento dos alurn · 
nos, aos contratos, ao juramento dos empr<!gados, e a receita 
e despeza grH·al do estabelecimento, t0ndo Rob sua guarda 
o respon,abilidacle todos os livros c papeis respectivos. 

§ 2.° Comparecor no csbh"l<•cimento em t'ldos os dias 
i.Iteis às U h<,ras ch manhéi, o ahi demorar-3e até às ~l horas da 
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tarde; bem assim apresentat·-sc em quacsqncr outros dias 
e a q ual<pter hora, a chama lo do Director, para serviços ur
gcntCJs o extraordinarios de SCJU emprego. 

Art. 31.. Para auxiliar o Escrivão no serviço da SCJcretaria 
poderá o Diroctor designar um dos asybdos <jtte e;tivercm m:ds 
adiantados, comtanto •1uo não prejudi<Jlle os seus estudos. 

O asylado escolhido ter<i por "ste serviço uma gratific:1ção 
mens:1l de 5$000, quo sed recolhida á. Caixa Economica ms 
termos do art. -12. 

SECÇÃO V 

Do Almoxarife 

Art. 32. Ao Almoxrtrife incumbo : 
§ 1. o Receber c g·uard:u· todos os olti~ctos fornf1cidos ou 

doados ao cstabclocimf1nto, ou entrngues pot· partieulares para 
s·wf1m preparados nas officinas, o assim tamhorn toclas as 
obras nellas fabricadas. As obras ~ objectos recebidos serão 
escripturados om livro especi:tl, numrrado e rubricado em todas 
as folhas pelo Director. 

§ 2.o Receber do Thosouro Nacional, no principio d!l cada 
ox:ercicio, a quantia necossaria para o custeio do estaiJeloci
rnent.o durant!l um mr~z, !l aprnsontar nvmsalmonto aH contas 
respectivas p:tra lho serem pagn.~ no Thr)sonro, do modo '!Ufl 

tonh:t sempre rocolhidn. ao cofre do Asylo a mesma quantia, 
que restituíra no fim do exercício. 

§ 3.o Cobrar a importancia das olJr<1s fabricadas nas offi
cinas. 

§ 4.o Fazer os pedidos de fornecim!lnto, que sor:!o ruhricados 
pelo Director, o com autorização deste todas as despeza~:~ 
miuda~ () dn expediontn. 

§ 5. ° Fazflr e trazer om dia, com individuação, cl:trez:t, 
ordfJm e rcgnlaridadn, a oscriptmação do Almox:ariüdo, tendo 
p:tra isso os livros indispensavois. 

§ G.o Pagar por quinzenas os salarios dos criados, ser
ventes e tt•:tbalhadores, e por mozes decorridos o.~ vencimentos 
do todos os empregados contratados. 

§ 7 .o Fornf'Jcer à Secretaria, ás aubs, officinns () mais re
partições do Asylo os ohjoctos nec0ssarios, á vista do J><~didos 
em fórma, rlihricados pelo Director. 

§ 8. 0 Dar balanço nos armazons, no principio de <'::tdn. mez, 
perante o Directnr o o Escrivão, afim do <JUO poss:t a<J!Wile ve
rificar, pelas vorhas de entrada o sallÍtl:t o documento~ r JS

poctivos, o pela <JUalidadn o 'lllantidade dos genet·os o ohjectos 
existentes, si a escripturação está rogularmonto feit1 o ~i ha 
ou não f:tltas. 

Art. 33. O Almoxarife, antes do entrar no exoreicio de suas 
funcções, prestar!i fiança idonea, que Sl}ra arbitrad:t pelo l\Ii
nistro do ImpilrÍ'J, c assignará termo de responsabilidade de tudo 
o que pertencer ao Asylo, e se achar escripturado no livro de 
fjUe trata o§ f o do art. 32. 



438 ACTOS DO I'ODEI\ 'RXECl!TlVO 

Art. 34. Quando, pelos bal::tnços mensaes de que tL·:Lta o 
art. 32, § So, se verificar que a escriptur~çiio do Alrnoxar_i~ado 
não está rogubr, ou 'lun ha ftlta.~ na •pwhcl:tde ou •[uantlaa lo 
dos gencro; e objectos, o Dircctor, s.u~penclendo? Almoxarife, e, 
no caso de não estar este em excrcJCIO, despecltnclo o preposto 
de que trata o art. :!6, cbrá lo.~·o dtl tudo parto circumstanciacl<t 
ao Ministro do ImpeL"io. 

Verificando-se qualquer f1lta por occasião do babnço geral 
supra indicado, que se effectuarli logo que se der a vaga, terá 
logar a mesma participação. 

Art. 3'>. O Almoxarife pt•estará contas, no fim do cada anno 
financeiro, na 3" Directoria ela Secret:lria de Estado dos Ne
gocias do lmp<'rio. 

Art. 3G. Nos impedimentos do Almoxarife fará suas vezes 
a pessoa quo elle _propuzer e fór ayprovada pelo. Minis.tl'o elo 
Imperio, e provisonamente pelo Dtrector ; ficara, porem, o 
mesmo Almoxarife soli,[a!'iamonte responsavel pelos actos do 
seu preposto. 

SECÇ:\0 VI 

.JJ ltle:!ico e elo Capellcío 

Art. 37. Incumbe ao Medico : 
§ f.o Inspeccionar os menores, pat·a execução dos arts. (io e 

7o deste regulamento. 
§ 2.o Visit:tr diariamente o estabolecimonto, para obset·var 

a saude dos alumnos e aconselhat· medidas hygienicas ; bem 
assim todas as vezes mais 'i ue os seus serviços forem neces
sarios, para tratar dos doentes do Asylo. 

§ 3. 0 Entregar men,,almente ao Director um qu[ldro do mo
vimento da enfermaria do Asylo. 

§ 4. 0 Apresentar ao Director, até ao dia f::í de Janeiro de 
cada anno, um relatorio circumstanciado do serviço medico
cirul·gico do estabelecimento durante o anno anterior, com as 
observações que lhe parecerem convenientes a bom da hygiene 
e do estado sanitario do Asylo, e um quadro geral do mo
vimento da enf•rmaria durrmte o anno. 

§ 5. 0 Requi,;itr~r do Directot· quaes,pter providencias neces
sarias para o bom desompenho dll suas ob1•igações. 

AI'!. 38. Incumbe ao Capellão : 
§ f.o Dizer missa aos do:uingos, dias santos e de solem

nidade do Asylo na capella do estabel•Jcimento. 
§ 2. 0 Ensinar aos asylaclos, nos domingos e dias SJntoá, 

antGs ou depois d t missa, a mor.1l e doutrina christã, para 
cujo ensin') adaptará o catechismo approvado pelo Prelado Dio
cesano. 

§ 3.o D3sobrigar durante a quaresma os nsylados, e prestar
Ih:s. em 9-ualquer tempo todos os mais officios de seu sagt·ado 
mtmste!'IO. 
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Art. 39. No excrcicio do ensino moral () religioso tem o 
Capell:lo sobre os alumnos a m"sma autoridade dos professores 
c mr.strrs. 

Art. 40. O 1\Imlieo e o Cap•·llão serão sulJstituirlos em suas 
faltas ou impedimentos pelos quo indicar-3m e forem aceitos pelo 
DirecLor. 

Sl~CÇ;\O VII 

Dos inspcctores de alumnos, dos criados, dos serventes e dos 
t1·abalhado1·es 

Art. 41. Os inspectorcs de alumnos tem a seu cargo a po
licia do Asylo. a qual será por elles exercida como fór deter
minad'> pelo Director. 

Art. 42. Os criados, serventes e tmbalhadorrs são obrigados 
a fazer o ser·viço que lh~s fôr determinado pelo Director ou por 
seu Ajudante, de conformidade com as instrucções que lhes 
for·em dadas pelo Director. 

Um dos CI'i:tclos fará o serviço de enfermeiro, sem prejuizo 
de outros serviços em que possa ser empregado. 

TITULO 11 

Do r<'gin1.on escolar, <lisciplinar o econo1.nloo do 
Asylo 

CAPITULO I 

DO REG!MEN ESCOLAR E DISCIPLINAR 

Art. 43. O trmpo do ensino e estudo litterario, artistico e 
profissional do Asylo; o elo anno escolar c das ferias; a oiistri
buiçiío das horas para o Pstudo, para as aulas, para o t1"1balho 
d<~s o1ficinas, para as refeições, recreio e descanso; as relações 
entre os alumnos e o Dircctor, pl'ofessm·es, mestres, inspectores 
de a! um nos e mais empregados; e tudo mais c1ue se referir ao 
re:6men e"cola!' e disciplinar do Asylo, será especificaclamente 
clelerminaclo no regimento interno. 

Art. 44. Ao'> alnmnos podem ser applicadas as seguintes 
r;enas : 

1. a Advert'lncia em particular; 
2. a Advertencia em publico; 
3. a Reprehensão em particular; 
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4 ... Reprehensão em publico; 
5." Privação simples de recrein ou do passeio ; 
6." Privação de passeio ou de recreio, com trabalho; 
7.a. Privação da mesa; 
8.a Prisão até por oito dias, sem prejuízo do estudo o tra

balho; 
\J."' Expulsão. 
As seis primeiras penas podem ser applieadas pelos pro· 

fessores e mestres, e todas pelo Director, precedendo, quanto 
á ultima, autorização do Ministro do lmp3rio. 

No caso de expulsão, será o asylado remettido para as com
panhias de aprendizes subordinadas aos Ministerios da Mari
nha ou da Guerra, ou para 0 corpo de imperiaes marinheiros. 

Art. 45. O alumno que tiver praticado algum actocriminoso 
punível pelas leis, será. remettido pelo Dircctor a autoridade 
competente com um relatorio circumstanciado do facto e 
a declaração das testemunhas ; do que terú conhecimento o 
Ministro do lmperio. 

CAPITULO li 

DO REGIMEN ECONOMICO 

Art. 46. No Asylo have1•á um cofre de duas chaves, uma das 
quaes estará em poder do Director e outr.ot no do Almoxarife. 
Neste cofre se guardarão : 

§ i.• A quantia fornecida no principio d~ cada exercício 
pelo Thesouro Nacio.EJ.al para pagamento dos emprega.dos con
tratados c para occorrer ás dcspczas miudas o de expediente, 
alimentação e vestuario dos alumnos, alimentação dos empre
gados internos, e compra de materias primas e utensílios para 
as officinas. 

§ 2.• O p1·oducto do trabalho executado nas officinas. 
§ 3. 0 Os donativos fnitos ao Asylo nm títulos da divida 

publica, os quaes servirão para patrimonio do est •belecimento. 
§ 4. 0 Os donativos em dinheiro e o producto da venda dos 

que forem feitos em outras especi0s : uns e outros serão op
portunamente convertidos em títulos da divida publica para 
o fim indicado no paragrapho antecedente. 

Art. 47. Todos os valores que houverem de entrar para o 
cofre do Asylo serão recebidos pelo Almoxarife, que passará 
recibo extrahido de um livro de talão. 

Art. 48. O Director ó obri~ado a numerar e rubricar o 
talão do recibo, a que se refere o artigo antecedente, na 
occasião da entrada do rer,pcctivo valor para o cofre. 

A falta desta numeração e rubrica importa a não entrada 
dos referidos valores. 

Art. 49. O Almoxarife passará recibo de todas as quantias 
retiradas do cofre p~ra occorrer ás despezas previ~tas no 
art. 4G § 1.• 
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Art. 50. Sobre proposta do Director do Asylo o Ministro 
do lmperio fi:s:ará a quantia de que tratam o art. ::l2 § 2• e 
o art. 4G § 1•; e providenciara para que soja entregue. 

Art. 51. No fim de cada trimestre, ou antes, si o Director• 
julgar conveniente, o Almoxarife recolherá ao Thesouro Na
cional a parte, que coub~r ao Estado, do producto de que trata o 
art. 46 § 2.• 

Art. 52. Nos contrato~ do fornecimento a que se refm·e o 
art. 24 § 7", se estipulará tudo quanto for necessario para 
garantir o pontual cumprimento das respectivas clausulas por 
parte do f<Jrnecedor. o qual deverá prestar fiança idonea. 

Art. 5:3. O fornecimento ser<i feito á vista de pedidos es· 
cripl:os do Almo:s:arife, rubricctdos pelo Di1·ectoJ·, c ser:L acom
panhado de uma guia em que o fornecedor declarará a 
rJualidade e quantidade dos objoctos fornecidos. 

Verificadas, a vista da guia, a qualidade e quantidade dos 
objectos fornecidos, o Almoxarifo derolverà a guia com recibo 
dàtado e assignado . 

. As contas do fornecedor serão processadas e pagas á vista 
dos pedidos e das guias com recibo. 

TITULO UI 

C A P I T U LO U N I C O 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 54. São obrigados a residir no estabelecimento os 
Geguintes empregados : 

Director, Ajudante do Director, mestre de agricultura pra
tica, os inspcctores de alumnos, o porteiro, os trabalhadores, 
os criados, cozinheiro, e serventes, aos quaes se fornecera 
a alimentação marcada na tabella a que se refere o art. 14. 

Art. 55. Os mestres das officinas serão obrigados a pernoitar 
no Asylo quando, por motivo urgente, se tiver de effectuar· 
trabalho á noite. 

Art. 56. Os Jogares de professores irão sendo providos a 
proporção que se tiver de começar o ensino da~ respectivas 
cadeiras e os de mestres das officinas quando estas csLiverem 
organizadas. 

Art. 57. Ficam revogadas todas as rlisposições em contrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 17 de MarçtJ do 1883.- Pedro 

Leão Velloso. · 
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Tabclla n.1 
Tabellaa que se ref"ere o art. 14 do Re• 

gula.n:tento do .i\ .. !'0;\"lo dos 1\Ieninos 
l.>esvalidos 

Blusas de panno azul, com botões amarellos... .•• . . . . . . • i 
Hitas de brim pardo ..................... ;............... 2 
.llitas de alg-odão trançado e riscado..................... 2 
Calças de panno azul.................................... i 
lJitas fie hrirn JJard<J.......... .• . •.. . • . . . . • . . •• . . . . . . . . . . 2 
Ditas de algudüo trancado c ri~1·ado...................... 2 
C:unisas de :<lgodáusinho........ .• .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. .• 4 
Ditas de rnorim. .......... ... ... .. •. ..... .. .. .... .. ..... 3 
Ditas de ltaetilhn. ou flanella............ .. . . . . . . . .. . . . . . 2 
llonet de pan no azul com pala c galão................... i 
Hito de brim par1ln sem pala............................ I. 
Gravatas fiara sahida........... •• ... .. . .. .. . . ... • . .. . ... i 
Lenços hrancus onlinario-;............ ... •• . • . . . . . . . . . . . • 4 
Ceroulas para os alu1rrnos de mais dn !2 ;,nnns.. ••. .••.. 4 
Sara tos r! e b•'Z•~n·o 11'' eon1·o g-rosso e sola gros,a......... i 
llotinas de !Jczerro de sol:1 g-n•ss:l (para os asylados de 

mais dP, H! annos).... ... . ....... ..... .. .......... ..... i 
Tamancos ....................................... ., .. . .. i 
Eseova de sapatos....................................... i 
Dita de fato............................................. t 
Dita de dentes.......................................... i 
IH ta de cabello. • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • . . • . . . • . . . . . . • . i 
J·:spelho ................................................ , i 
Penh's....................... ............................ 2 

Palacio do Rio de Janeiro em t7 de ~lnrro ele 1883.-Pedro 
T.eão Velloso. • 

Tal)(' lia n. 2 
Tabella dos "''enciinen.tos annuaes dos 

e:rn.prega,dos do lt..l"ylo a que se re:Cere 
o art. 1S \j~ 1" e f~o 

Dir~ctor ................... . 
Ajudante do llircctor ...... . 
Esrrivão .................. .. 
Almoxarif~ ............. .. 
Profe,sor de inst ru1·r;rw pri-

tnaria do l. 0 e 2" ~rau ..... 
Professor de algehra eklllen

tar, gnorndria pla111 e mr
c::niea applicarla ás artes. 

Prof,'ssor de historia e geo-
graphia rlo Hrazil ....... .. 

1\ledirn ................... . 
Capellão ........•........... 

Or·denodo 
'2:400,~0'10 
1:0:111~000 
l. :200,~ 1(10 
t:LUO;!UOO 

i:GOONOOO 

1:600~000 

l.: G001~000 

firatiflear.ão Total 
8fl0i)OOO 3:200,~000 
50 'fill,lO l.:IJUO(iOOil 
(i'iOI!;:Oo f :H i •050110 
8UIJ1~it00 2:400f!OiJO 

SOOtfOOO :J:400j!OOO 

800,}000 2:400~000 

800j!OOO 2: 4f'O,~OOO 
f :2llO,~COlJ 

800f!~JOO 
-----
18:iOOjiOOO 

Palacio do Rio de Janeiro em i7 de Março de 1883.- Pedro 
Leão l"elloso. 
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Tahclla n. :1 

Tabella das gratificações annuaes dos 
e~npregados a que se ref"ere o art. 18 
§ao do I.~e.:;-ulantento do Asylo dos Me .. 
ninos Desvalidos. 

Mestre de desenho e esculptnra ................... . 
• musica ................................ . 
» alfaiate ................................ . 
• cucadernarlor .......................... . 
• sapateit·u .............................. . 

marcineiro e erupalhador .............. . 
• carpinteiro ............................ . 

• • Jaloeiro .............................. .. 
• • gyrnnastica ........................... .. 

8 Inspectores de alumnos a SOOfiOOO .............. . 
i cozinheiro .................................... .. 
i criado copeiro ................................. .. 
2 criados serventes a -l.SOI$000 ..................... . 
-i trabalhadores para a cha~ara a MO~OO .......... . 
I porteiro .....•.••..••••.........•••.•..••.••.... 

l:õOOJ)OOO 
i:20Uf)OOO 
l:2t05000 
i :200t~OOO 
l : 200,'J()ll0 
i:20lljjOOO 
1:2oonuuo 
i:20UI$000 

78UI$000 
6:-l.OOJ)OtiO 

78iJfl000 
S~IOJ)OlJO 
Y6t•Jl01l0 

2:161Ji\(UOO 
360$000 

22 : 1.40 flUO O 

Palacio do Rio de Janeiro em i7 de :Março de 1883.- Pedro 
Leão Velloso. 

DECRETO N. 8\Hi- DE 17 DE 1\<IARÇO DE 1883 

Fixa os vencimentos do Adminislradcr da Casa do Detenção o do Aleaide 
do xadrez da Polieia da Cõrte e determina o modo da arreeatlação dos 
cmolumantoF, (tllC os· mesmos po1co1Jom a titulo do earcer~gcm. 

Hei por bem, para e:xecução do art. 3°, n. 8, e paragrapho 
unico da Loi n. 3141 de 3Q de Outubro de 1882, Decretar 
o seguinte: 

Art. f.o Os emolumentos, que a titulo de carceragem rer
ceb~m o Administrador da Casa de Detenção e o Alcaido da 
Policia da Côrte, passam a ser arrecadaJos cJmo r 'nda do 
Estaria. 

Art. 2. 0 Estes emolumentos, que são os estabelecidos no 
art. Hl4 do Decre~o n. 5737 de~ d9 Setembro de 18740 'erão ''-~r.· 1 
cobrados por me10 de e3tampllhas, affi::radas nos .. a.Iva.ras •de 1 

• 

soltura, expedidos pelas respectivas autorida)l!ís çl.() \Adminis· 
trador da Casa de Detenção c ao Alcaide do x~dr)z da Policia. 

' .) 
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Art. 3.o Ao Administrador da Casa do DBtenção o ao Al
caide, quo passara a ter a Jenominação de Admini.,trador Jo 
Deposito de Policia. s)rá abonado o vencimento annual- ao 
primeiro; do 4:000$, sendo 2: 800$ do ord"nado o 1: 200:1; de 
gratificação, o ao segundo, do :~:GOO;~, divididos em 2:,100$ 
de ordenado e 1:200$ do g-ratiticaçiio. 

Art. 4. 0 Nenhum outro emolumento p~rceberão, sob qual
quer titulo, tanto um como outro daquellos funccionarios. 

Art. 5.o Haver:i na Casa do Detenção o no Deposito da 
Policia um livro rubrica:lo, abe1·to e encerrado pelo Chefe de 
Policia da Côrtll, onde serão lançados por <lxtracto o com 
a designação de emolumento p1go to !os os alva.r;is de soltura 
expedidos pelas autoridades competente~. 

Art. 6.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
João Ferreira de Monr:., do Mt'U Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negodos da J11~tiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio do .Janeiro em 17 
de Março do 188:3, 62" ,[a [ndepondcncia e rlo Imperio. 

Com a rubrica. de Sua l\Iagcstadc o lmperaU.or. 

Jo,7o Ferreim de Moura. 

DECRETO N. 8~112 - DE 24 DE mnço DE 1883 

noorgaHiz:l. as' l\lcsas tlo rcnUas. 

Cumprindo, para inteira execução do disposto no art. 15 da 
Lei n. 3018 de 5 de Novembro de 1880, classificar as Mes11s 
de rendas, lotar a porcenl:lg-cm de carla uma nos termos do 
art. 166 do Decreto n. G272 de 2 de Agosto de 1876, e marcar
lhes o numero de gnardns indi~pensavcl para o expediente, Hei 
por bem Ma.ndar que se observe o seguinte : 

Art. 1.0 Nos portos maritimos c nos fiuviaos, que não tive· 
rem Alfanclcgas e onde as convenienoias do l'Ommercio c fis
ealisação o oxigü·0m, haverá Mesas de r~ndag, ou Agencias 
destas, conformo a situação c a importanoia commeroial do 
logm·, podendo o Governo oreal-as, supprimil-as, transfe
ril-as, amplia.r 011 restringir suas attribui<;ões, como convier 
aos interesses da. fisc~ listu;:lo. 

Art. 2. 0 ,\s III•'Sas do rendas oxigtent0s seriio consicleradas 
de f a., 2" fJ 3"· ordorn, conforme a tal,ella A, c a porcentagem 
aos Administradores e Escrivães SQr(t lotada segundo a. mesma 
tabella, que servirá tambem de base para o pagamento do 
sello das respecli tas nomeações. 
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Art. 3. 0 A's l\lewts do rendas compete em gnral: 
Lo O lançamento e cobrança dos impostos direetos e mais 

contribuições, que são arrecadadas pelas H.ocebedorias e Col
lectorias, em municípios, cidades ou villas em que as ditas 
Mesas do rendas forem estabelecidas, ~egundo a e-ircumscri
pçi'ío territorial fixacl:\ lPlo Thosouro ou pobs Thesourarias 
do F:tzonda ; 

2. o O despacho de cabotagem, isto é, do importação e e:s:
portação de generos de producção e manufactura nacional, e 
dos estrangeiros que já tenham pago direitos de consumo, e 
navegarem do uns para outro.~ portos do lmpcrio. 

Art. 4. 0 As Mesas de ren,Jas situarias nas fronteiras, ou 
perto dellas, as que se acharem proximas {<s colonias fun
dadas no lmperio, e distantes de Alfandogas, ou em Jogares 
ond<"l haja, ou convenha desenvolver o commorcio di1·ecto com 
os portos estrangeiros, poderão ser habil1tacla~ para fazer 
tambc-m os soguintes despachox, meJianto :1s cautelas fiscaes 
quo o Governo julgar nec'-'ssarias : 

f.o Do transito, a sabor : das mercadorias de producção e 
manufactun dos Estados limitroph<)f<, que entrarem pelas 
fronteiras terrestres do lmperio, ou pdos rios que o commu
nicam com os mesmos Estados, e tl() quacsfJuOr mercadorias es
trangeiras que tenham sido despachadas por transito em 
alguma das Alfandegas do lmperio, turlo na conformidade dos 
regulamentos, tratados e convençõ3s om vigor ; 

2. o De exportGç:lo dos generos de producção e manufactura 
nacional para fóra do Imperio, organir.ando as pautas sema
na"s rio accúrdo corn a Alfandoga qu0 lhes ficar mais proxima, 
sempre que fór possivel ; 

3. o De reexport'tção e retorno para outros portos ou loga
res, ondo houver Alfandoga ou i\l~'sa de 1·endas, do mcrca· 
dorias estrangcir;Ls para o dospacho das qu:ces estiverem ex
p;-ess;tmentG autoriza<las, mediante ~s cautelas e rostricções 
que o Governo est<tbelecor ; 

4. 0 Dos navios qnf' trons:<)rem colonos, sn:.~s bag-agens, uten
sis do uso dome-;tieo, instrumentos dos sons officios, semen· 
tes e animaes destinados{, lavoura e trab tlho das colonias, 
mantimentos para sou sustento c mais objectos neccssarios 
á fundação das mesmas colonias ; 

5. 0 Dos navios quo vierem carregados d~ sal, cr:rvão de qual~ 
quer ospecie, bem como da~ machinas, instrumentos c mais ge
ncro.s i:>entos de direi los de consumo pela tarifa ou por ordens 
do Thesouro ; 

G.• De importação rlo carnes rle qnalqnet· qualidade, verde 
ou ft·csca por frigoriftcação on outro processo, sêcca (xar
que), em salmoura ·o a fumada, hcrv:t mato o mais generos de 
producção e manufactura dos Estados limitrophes que forem 
importados pelne fronteiras t••rrestrcs rlo lmporio, ou pelos 
rios que o communicam com ll<[uelles Esta !os, ol,sorv:mdo-so 
as disposições quo vigorarem a respeito dcst~ commcrcio; 

7. 0 De importação do goneros :tlimonticios, dos que pudo
ro:n ser comidera<los matr>ria prima :'ara fabrica>, o dos qu<:J 
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tiverem uma só taxa na tarifa, e portanto não dependerem 
de qnalificação nas AlfJnd '!<'!\'. O Ministro da I<'azenJa deter
minará, sobre proposta da Directoria das Rendàs, quaes dos 
ditos generos pod3rão ser admitti,los a despacho nas Mesas 
de rendas, para isso autorizadas. 

Art. 5. 0 Serão consideradas: 
De ia. ordem as Mesas de :·endas que tiverem as a.ttribuições 

conferidas nos arts. 3o e 4° ; 
De 2"' ordem as que tiverem as attribuições conferidas no 

art. 3°, e além disso forem habilitaJas, sómente para os des
pachos de exportação, na iórma do n. 2 do art. 4'' ; 

De 3~ ordem as qu~ tiverem apenas as iucumbencias do art. 3.0 

Art. 6. o As Mesas de rendas são immediatamen te subordina
das ao Thesouro Nacional ou ás Thesourarias de Fazenda, 
segundo os lugares em que S') acharem collocadas, emquanto 
o Governo não julgar necessario lançar mão da providencia de 
que trata o art. 2° n. 3 do Regulamento a que se refere o 
Decreto n. ü272 de 2 de Agosto de 1876. 

Art. 7. 0 O serviço a cargo das Mesas de rendas será 
desempenhado por um Administrador, como chefe da estação, 
o qual accumularà as funcçõ~s d3 Th 'soureiro, e um Escrivão; 
pociendo Pst··s Jogares ser sorvidos por empt•egados elfectivos, 
ou de Fazenda, em commissão, corno fór mais conveniente á fis
calisação. 

§ i,o O Administrado1· e o Escrivão terão tantos agentes 
e ajudantes quantos forem necessarios para o expediente a 
seu carg-o. 

§ 2.o Os agentes do Administradot• e os ajudantes do Escri
vão servirã·J sob rt'sponsabiliclade desse~ empregados. 

Art. 8. 0 Os empre•.::ados d~ Faznnda que forem nome1dos 
para servir el!l cotumissito os Jogares de Administrador ou 
Escrivão, tem o direito de optar, no todo ou em parte, pelos 
vencimentos do Jogar que servirem em commissão, ou con
s~rvar os quo pe:·ceberern, tlodendo o Governo neste ultimo 
caso, conforme a natureza ou sacrifieios da commissão, man
dar abonar-lhes uma gratificação addicional. 

Art. 9.0 Os agentes e os a.iudantes, quan lo não forem em
pregados de Fazenda '~ue estejam servindo em commissão, serão 
pagos pelo Administrador ou Escrivüo quo os nomearem. 

Art. 10. Na, Mes'1s de rendas de fa e za. ordem, cujo 
expediente fór avultado, haverá o numero de guardas marcado 
na tabella B. para anxiliarem a fiscalis~ção e:xterna, prece
dendo autorização da. compet mte repat"tição superi01·, os quaes 
perceb rão os V''ncimentos marcado~ na mesma tabella, assim 
como o numero de vigias, p:Ha coadjuvarem o serviço, quando 
se tornar"m prr>cisos, sob proposta dns Inspf'ctor"s das 
Thesouraria~, sujeita á appc•ovação do Ministro da Fazenda.. 

Art. 11. As l\Iesas de renjas e seus empregados, no exer
ci cio de suas funcções e nos limites das attribuições que lhes 
competem, ti)m a mesma autoridade, obrigações e responsabi· 
lidade das Alfandegas e seus empregados. 
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Art. 12. No serviço a cargo de~sas repartições e no regi
men fiscal dos rios, mares, lagôas e aguas interiores do lm.:. 
pcrio, observarão as disposições •lll legislação vigente que 
lhes disser respeito ; e b·•m assim as dos regulamentos e 
or,[ens que vigorarem na' Alfandcgas, Recebedorias e Collccto
rias, em tudo quanto lhes fôr applicavel. 

Art. 13. As ME~sas de rendas de fa e 2a ordem, quando a 
fiscaliPação o exigir, pmlerão tet• um ou mais esc11leres o 
barcos ou postos de vigia, com o pessoal preci~o, conformrJ o 
movimento do porto ou a neces'!idade desses au.:úliares, 
precoden lo autorização do Thesouro. 

Paretgrapho unico. Quando não baste pa'!"a o serviço destas 
estações o pessoal que lhes fôr fixado, o respectivo Administt·a
dor repreRentará ao Thesouro, na Provincia do Rio de Janeiro, 
e ás Thesourarias de Fazenda, nas outras provinci:ts, par:1 
providenciarem como convier. 

Art. 14. Competem ao Administrador, como chefe da 1\Ies:J. 
do rendas, a direcção, inspecção o fiscalisação do serviço c o 
conhecimento o decisão dos negocios que por ella correrem; 
e ao Escrivão, os trabalhos de escripturação e contabili
dade, sendo-lhes applicaveis as penas que os regulamentos 
fhcaes têm estabelecido, par11 punição das ütltas dos res
p:msaveis da Faz•~nc:la Nacional. 

Art. 15. A Mesa de r ·ndas d11 S . .Jose) do Norte s~rá 
considerada dependente da Alfandega da cidad" do Rio Grande 
emquanto convior aos interessrs da fiscalisa\ão das rendaR a 
seu car~o, e seus actuaes empregados ficarão immediatamento 
~uuordinados ao respectivo Inspector. 

Art. 16. A escripturação da referida .Mesa de rnndas, na 
pat·te relativa aos despachos de exportação 6 de eonsumo e 
outros serviços proprios das Alf<mdegas e Mesag de renda11, 
set·á feita em livros esj ed:ws, que, depois de encerrados no 
fim de cada semestre, serão remcltidos ú Alfandega do Rio 
Grande com os despachos, manif0stos, guhs, documentos de 
roceita e dcspeza, balanças e mais papeis, para alli se proce
der ao competente exame sobre sua moralidade e exactidão 
antes de serem enviados á Thesouraria de Fazenda. 

Art. 17. O Inspector d:J. Alfandegada referida cidade, além das 
attribuições que lhe competem, na forma do nrt. 105 do. Regu
lamento de 2 de Agosto de 187G e mais legisl1ção em vigor, in
speccionara a miudo por si ou por empregado de sua confiança 
a sobredita 1\Ies:~. de randas, designando, sempre que entender 
conveniente, empregados di1 Alfandega para a classificação e 
qualificação das mercadorias alli postas a despacho de consumo. 

Art. 18. As d •cisões que pt•ofcJrir o Admin[slrador da Mesa 
de renclas de S. José do Norte, nas duvidas e questões suscita
das sobrfl materia especial ás Alfan,legas, ficarão dependeu .. 
tes da approvação do Inspector da, Alfandega do Rio Gralifle 9 
cab 'ndo sómente das que forem dadas por este lnl'p!lc~or os 
recur . .,os estabelecilos na bgislação em vigor par& o Thesouro 
e Thesourarias de Fazenda. 
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Paragt•apho unico. E!ceptuam-so m processos adminis
tt·ativos de contrabando ou apprehensão feita nos limites da 
jurisdicção da referida Me~a dn rendas, os quacs serão nella 
preparados ato a decisão final, exclusivo, ficando esta com
petindo ao lnspector daquolla Alfandega, com recurso á alçada 
superior. 

Art. iO. O transito das mercadorias pela f!·onteira terres
tre da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul é livre em 
quaesquer pontos e passos para esse fim habilitados pela Pre
sidenci:~ da província, »ob as penas de apprehensão e perda 
dos generos e dos vehiculos c animaes que os transportarem, 
na fórma do Regulamento de 10 de Setembro do 1860, na parte 
que lhe fôr applicavel. 

Art. 20. Os donos de carretas ou vehiculos de qualquer 
natureza ou denominação, e de animaos que transportarem 
mercadorias estt·angoiras dos territorios limitrophos, deverão 
apresentar ao posto ou estação fiscal competente um mani
festo com as seguintes declarações : 

i." Qualidade do vehiculo ou modo de transporto da merca· 
doria, nome do dono ou conductor ou pessoa a cujo cargo 
estiver o o acompanharem, logar de procedencia e destino. 

2." Numero dos volumes, sua natureza, denominação, mar
cas e contramarcas, mercadorias que contiverem, sua quali
dade, quantidade, peso on medida, nome do dono ou consigna· 
tario ou si vem á ordem ; devendo tudo ser escripto por 
extenso, excepto os numeres dos volumes, em folhas inteiras 
e não emendadas umas com outras. 

Art. 21. A infracçiio do artigo precedente será punida com 
a multa de 100$ a 500$, alem <hs m:ds em que incorrerem 
os donos de carretas, em virtude do R·-'gulamento de i\J de 
Setembro de i8GO. 

Art. 22. As carretas e quaesquer outros vehiculos e ani
lnaes elo transporte que transitarem pela campanha com ge
neros nacionaos sujeitos a direitos, ou com mercadorias estran
geiras j:i despachadas pnrn. consumo, com direcção a pontos 
da fronteira terrestre ou proximos delh, ou quo tiverem de 
atravessar as linhas divisorin~, serão acompanhados de guias 
da Mesa de rend:lB ou Collectoria do log-ar de sua proco
dencia, sob pena de multa. de 10$ a 100$, além de direitos 
em dobro das mercadodns quo conduzirem. 

Esta guia será extrahid:t do livro de talão, cujas folhas 
s0rão numeradas c rubricadas pela Thcsour,,ria de l<azenda, 
c conterá as declarações de que trata o art. 20. 

Art. 23. As referidas guias serão passaàas á vista da nota 
de despacho api"esentnda á estação fiscal pelo dono ou con
signatario das merc:ldorias, c assignadas pelo Administrador 
ou Collector, depois do conferidas com a dita nota, e lançada 
nest:J. a verba drJ conferencia pelo empregado nomeado para tal 
fim; observando-se a re~pcito as dispo~içõcs do Regulamento 
do 19 de Setembro de i860, no que lhe forem applicaveis. 

§ f.o Estas guia~ terão vigor pelo prazo nellas marcado; 
o qual será regulado pdas distancias entro o ponto d'J par-
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tida e o destino das mercadorias, à razão de quatro leguas por 
dia, o serão entregues no posto, ou estação fiscal mais pro
xima do logar de seu d8stino, ou da. fronteira. por onde as 
mercadorias tiverem de passar, sob pena de multa de 10$ a. 
100$000. 

§ 2.• A falsificação das ditas guias sera punida com as penas 
dos arts. 167 e 1ü8 do Codigo Criminal, além d:J. apprchonsüo 
c perda das mercadorias, vchiculos e animaes quo as transpor
tarem, em proveito do apprehensol'. 

ArL. 24. Na. falta de estação fiscal no logar da procedencia 
dos vehiculos, a qu'l se !'efere o art. 22, as guias serão suppri
das pm• notas assignadas pelos donos ou consignatarios das 
mercadorias, e :.wthenticadas por qualquer autoridade do mes
mo logar. 

Art. 25. As disposições do titulo f o, capitulo 3•, secção 2"' 
e titulo 8• do Regulamento de 1!} de Setembro de 1860, são 
extensivas, no que forem applicaveis, :í.s me1·cadorins estran
geiras <jue, tendo entra.!o para o Imperio pelas fronteiras ter
restres o rios interiores, forem encontrada·;; oecultas no sou 
territorio, ou em caminhos e desvios não frequentados, bem 
como aos vchiculos o animaes que as conduzirem. 

Art. 26. As mercadorias, vohieulos e animaes 1ue, em 
contravenção ás disposições da legislação fiscal do mperio, 
forem apprehendidos em Jogares proximos das fronteiras, até 
um quarto de legua, oa que, sendo ahi encontrados, forem per
seguidos em acto continuo, intimada a parte pelos apprehon
sores para todos os effeitos legaes, serão levados á primeir:t 
estação do posto fiscal, lavrando-se ahi termo de todo o 
occorrido, na fórma do art. 7'14 do Regubmento de 1 !J •I e Sotom
bro de 1860, ~:~alva a disposição do art. 18 do presente 
doere to. 

Art .. 27. As mercadot·ias mcncionadns na t:lbella n. 1, 
annGX'\ ao Decreto n. 248ü de 29 de Setembro de i859, que 
entrarem no torritorio do lmperio pela:;; suas fronteiras ter
restres ou pelos rios o aguas interiores, serão na swJ. expor· 
ta,ílo e sahida para o exterior ou para quaesquet• portos 
alfandegados equiparados aos productos da industria e manu· 
factura nacional, e gozarão de isenção de direitos de importa
ção e consumo nas Alfandegas e MGsas de rendas, nos termos 
das convenções e tratados celebrados com os Estados limitro-
phes. • 

Art. 28. Em todos og C:J.SO~ de approhensão sGrá imposta a 
multa igual á metade da importancia do valor dag mercado
rias, vehiculos e animaes ou objectos apprehendidos aos donos 
das mesmas mercadorias, vehiculos, animaes ou objectos, ou 
a seus conclnctores c p0,ssoas flUO os escoltarem, os quaes 
serão soliclariamen to responsavcis pela infracção das dispo
sições do presente decreto. 

Art. 2\J. DoR gen<•ros e mercadorias de producção e manu
f.tctura. nacional que se exportarem por agua ou por tc:-ra 
para os Estados limitrophos, se cobrarão direitos do expoi'lação 
IHt estação fiscal a que pertencer o passo ou ponto hahilitada 

l'últi:I\ EXE!;lJTirO 1S83 ~'J 
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da fronteira de sua sahida, ou no porto da partida da embarca
ção que as conduzir, sob as penas comminadas no Regula
mento dl3 i9 de Setembro de i8GO, procedendo-se a seu despacho 
na fórma da legislação em vigor, salva a isenção procedente 
de convenções e trat_ldos celebrados com os mesmos Estados. 

Art. 30. As mercadorias descarregadas para os depositos a 
cargo das Mesas de rendas de S. José do Norte poderão ser ahi 
despachadas ou removidas para a Alfandega do Rio Grande si 
assim convier ao dono ou consignatario, mediante autorização 
do Inspector da mesma Alfandega; procedendo-se semelhan
temente a respeito das mercadorias ou generos destinados á 
exportação. 

Art. 31. Para O'! logares d:ts Mesas d() rendas serão preferi
dos, sempre que fór possivel, os indivifluos com a idoneidade 
precisa para bem exel'col-os, e que tiverem pratica do ser
viço das Alfandegas e conhecimento da legislação respectiva. 

Art. 32. Serão nomeados: 
Os Administradores e os Escrivães polo Ministro da Fazen• 

da, na Provincia do Rio de Janeiro ; e pelos Presidentes, sobro 
proposta das Thesouradas de Fazenda, nas outras provincias, 
os das Mesas de rendas de f a e za ordem; e pelos lmpoctores 
das mesmas Thesou rarias, os d:ts Mesas de renda~ de 3a 01·dem. 

Os agentes do Administrador, nos portos sujeitos á sua juris
dicção, os guardas, os patrões e marinheiros dos escaleros e 
os vigias, pelo mesmo Administrador; ficando as nomeações 
dos agente3 do Administrador dependentes da approvação do 
Ministro da Fazenda, na Provincia do Rio de Janeiro, e dos 
lnspectorcs das ThesJurarias de Fazenda, nas outras pro
vincias. 

Os ajudantes do Escrivão, por este empregado, com appro
vação daquellas autoridades. 

Art. 33. O Administrador. e o Escrivão, quando licen
ciados ou ausentes tempora1•iamente por motivo justificavel, 
serão substituídos, por seus agentes e ajudantes, na ordem em 
que os propuzorem, tendo mais do um; quando porém se dernm 
as hypothoses do abandono do emprego, morte, d•)missão ou 
suspensão do Admini,trador, ó o Escrivão seu legitimo substi
tuto ; e quando se realizarem as mesmas hypotheses com refe
rencia ao Escrivão, o Administrador nomeará de,de logo 
pessoa habilitada para exercer o logar interinamente, subrnet
tendo o seu acto• á approyação da repartição superior, até que 
seja definitivamente provido o mesmo lagar, nos termos da 
Portaria. da Directoria Geral das Rendas Publicas de 30 do 
Abril de 1877. 

Art. 34. O Administrador e o Escrivão prestarão fiança 
idonea antes de entrar·3m em exercicio, e no respeetivo termo 
se fará expressa declaração de que os fiadores se obrigam 
tamb)m pelos actos dos agente' o ajudantes. 

Art. 35. A porcentagem serà de:!uzida do total da arreca
dação liquida, inclusive o producto da venda das estampilhas, 
a cargo de cada uma Mesa de rendas, de maneii·a que ao Admi
nistrador competirá 3/5 e ao Escrivão 2/5, ;;egundo a taxa que 
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couber a essas estações, de conformidade com a tabella A, 
e:xcluindo-se para o calculo as seguintes verbas: 

i.& Restituição de direitos cobrados em qualquer época; 
2." RJceita extraordinaria, e o producto de qualquer imposto 

ou rendimento pertencente a outras repartições geraes, exce
pto a renda do Correio Geral, de conformidade com o art. 36, 
ultima parte ; 

3.a Depositos e cauções comprehendidos os prescriptos ou 
vencidos, e o peculio de escravos ; 

4." Multas de qualquer origem ; 
5. a. Indemnizações e reposições ; 
6. a. Contribuição das ras~1s de caridade ; 
7." Qualquer imposto ou contribuiçiio para as Camaras 

1\lúnicipaes ; 
S. a Imposto de 2 °/0 sobre os vencimentos. 
Art. 36. Os Administradores das Mesas de rendas terão 

pelo encargo de promover as execuções para a cobrança da 
divida activa 1 °/0 das sommas arrecadadas, pJrcebendo tambcm 
2/3 °/o pela guarda e remessa das referidas sommas, e os 
Escrivães 1/3 °/0 pela escripturaçiio. 

Pela remess3. de quantias iguaes ou superiores a 8:000$, 
pertencentes ao empre~timo do cofre dos orphãos, efl'ectuada 
antes dos prazos marcados para n. entrega da renda, conti
nuara a ser deduzida para o Administrador a commissiio de 
1 °/o1 e peln. escripturação e remessa dos dinheiros de bens de 
defuntos e ausentes será distribuida a mesm[l. taxa na 
razão de dous terços para o Administrador e um terço para 
o Escrivão. 

Pela escripturação o remessa da renda do Correio Geral 
recolhida ás Mesas de rendas continunr-se-ha a abonar a com
missão de 2. 0 /o. competindo aos Administradores tres quintos 
e aos Escrivães dous quintos. 

Art. 37. A despeza de expediente, inclusivo o aluguel das 
eMas ondo funccionarem as Mesas de rendas, si não forem 
proprios nacionaes, para esse fim cedidos pelo Ministerio dn. 
Fazenda, correra por conta dos Administradores e Eserivães. 
Os salarios da tripolação dos escalares o vigias serão fixados 
prévia mente pela repartição superior competente, e pagos 
por conta dos cofres publicas. 

Art. 38. Nas Mesas do rendas habilitadas para o commercio 
de importação e expot•tação haverá despn.chantes geraes, que 
serão nomeados, na fôrma do tit. 3° do Regulamento de 2 de 
Agosto de 1876, sendo-lhes applicaveis as disposições dos 
arts. 169 o seguintes do mesmo regulamento. 

Paragrapho unico. As Mesas de rendas de fa ordem pode
rão tr)r ató tres e as de 2• até dous despachn.ntes. 

Art. 39. A alçada dn.s Mesas de rendas ó de 300$ parn. as 
de 1• ordem, de 200$ para as de 2• e de 100$ para as de 3.a 

Das decisões dos Administradora> haverá re<"urso pat•a a 
repat·tição superior om todos os casos, e pela fórma em que 
ó permittitlo nas Alfandegas e Recebedorias. 
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Art. 40. O presente Decreto começará a vigorar no futuro 
exercício de f883-f884. "' 

Os Presidentes de províncias e os Inspectores das Thesoura
rias de Fazenda, logo que o receberem, o cumprirão na parte 
que lhes competir, devendo as ditas autoridades e os Admi
nistradores de Mesas de rendas communicar ao Thesouro as 
nomeações que fizerem e as providencias que tomarem para 
sua boa execução. 

Art. 41. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Visconde de Parnnaguá, Conselheiro de Estado, Senador 

do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secret.ario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 24 de Março 
de f883, 62" da Independencia e do Imperio, 

Com a rubrica de Sua 1\bgestade o Imperador. 

Visconde de Paranagud. 



A -Tabella da porcentagem que deve ser 
rendas para pagamento 

deduzida do rendimento liquido das Mesas 
dos respectivos empregados 

de 

PROVINCIAS PRDIEIRA ORDE~I SEGU:SDA ORDEM TERCEIRA ORDEM TAXA 

4 OI .. 6 ,, .. 
8% 

17 % 
i8 % 
33 % 
3J% 
25% 
37 % 
35 % 
36 ~~ 

Pelotas ................................................................ .. 
S. José do Norto ...................................................... .. 
Jaguarão .............................................................. . 
Itaqui ................................................................. . 
Bagé ................................................................. .. 
Sant'Anna do Livramento .............................................. . 
Alegrete .............................................................. .. 

~~~t~rV'iei~~i~ "áõ • i>'a"t~~~: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
D. Podrito ............................................................ . 
Quarahy ............................................................... . 

S. Podro .............. . 

25 % 
30% 
30 ~ó 
45 % 

Í 
S. Fo·aneisco .......................................................... . 

Santa Catharina ........ ltajahy ....................... · · · ...................................... . 

~ ~.a.~~~~-:::·.:::::::::::::: :::::::::::::::::::: 8"." i;~j,~~iiã~.d~·iij~~~~::: 
Paraná .................. Antonina ............... .. .................... ·························· 6 OI ,. 

25 % 
25% 
35% 
80 Só 

( .......................... lguapo ...................................... . 
s Panlo ) · .... • ........................................ S. Sebastião ............. . 

· · "" ... "• """I .............................................. UbatuLa ................ .. 
\ .... , ......................................... Caraguatatuba ........... . 

19% 
24,5 % 

25% 
25 % 
25% 
25 %. 
25% 

~ 
Maeahé ............................................................... . 
.............................................. S.JoãodaBarra ......... . 
.............................................. Cabo Frio ............... .. 

Rio do Janeiro .......... J .............................................. Angra dos Reis ........... . 

. { :::::::::::::::::::::::::: ::::::.::::::::::::: ~:f::'t~h:·::::::::::: ::::::: 
\ . .. • .. .... • . .. . • . • .. • . .. . . ................... Mangàratiba ............. . 

30% 
70% 
00% ~ 

.............................................. llapemirim .............. . 
Espírito Santo.,........ • ............................................. Barra Jo S. Matheus .•.•.• 

.............................................. Santa Cruz ................ 1 

23 ~~ 
28 % 
30% 
30% 
40% 
42% 
45% 
45% 
50 % 

I 
Valonça ................................................................ . 
Caravollas ....... , ...................................................... . 
Canavieiras ............................................................ . 
Ilhéos ................................................................. . 

Bahia ...... ,........... . ......................... Alcohaça ..................................... . 
.......................... Porto Seguro ................................. . 
.............................................. Uarra do Rio do Contas ... . 
..••••.•••••.•..•..•••.•.•....••.•.•••..•••... Camamú ..•.•....••....... 
.............................................. Abbadia ................. . 

20 % 
25% 
30% Sergipe ............... ) í~~~~~0::~~:-:-:-::·:: :::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
35% 
35% 
40 % 
40 % 

( .............................................. Pilar ................... .. 

Alagdas 
) .............................................. Camaragibe ............. . 

" ............... ~ S 'I" I ............. , ................................. "ogue ................ . 
.............................................. Porto Calvo .............. . 

Parahyba ............... . .................... Mamanguapo ............. . 30% 

Rio Grande do Norto ••.. j 20 % 
25% 

....•....•...•...... Mossoró ..... ••.•..•...... 

.................... Maeáo ................... . 

20% 
.30% 
23% Coará, ................ ,·~ ~:r~:e~:t~::·:::: ::·::·:·:·::::::: ~~~~~~~:::::::::::: ~:e:;r:;~~::: ::::::::::::::: 

Pará .............................................. Cametá ...................................... . 30% 

60% 
70% 
80% ~ 

Manieoré ..•.•.....•.•.... 
Amazonas ............. , iltaeoatiára .•.•..•.•••.••• 

Capaeoto ................. . 

···················· ·························· .................... ·························· 
···················· ·························· 

Pag. 452- Decreto n. 891.2 

LOTAÇÃO 

228:000,000 
95 :OI 'OJOOO 
66:003,)000 
40:000,SOOJ 
40:UOJ,SOJO 
32:001l.I,OOO 
~~~:000,1000 
22:0008000 
20:0008000 
20:000/JOOO 
!7:0008000 

36:000/JOOO 
28:0008000 
21 : 0008000 ' 

6:0üO,)OOO I 
I 

18~: 000.)000 

U:8008000 I 

s:960fl'l<JO I 
3:000,\000 i 

soJbooo I 
44! 0008000 I 

26:0008000 
16:0008(>00 
l3:000,)00J 
12:0008000 
8:0008(>00 
3:000.)000 

8:500,)0CO 
2:000}JOOO 
2:600,)000 

17:00080~0 
13:000;)000 
8:000800(1 
8:0008000 
4:000,~000 
3:5008(>00 
3:0008000 
3:000B100 : 
2:0008000 

70:000/JOOO I 
t2: O:IOi 000 1 

s:oooaooo I 
7:400/1000 ! 
1:2oosooo 1 

4:800,\000 : 
3:90Q80JO ! 

6:oooaooo I 
I 

7: 6008000 ! 
t:ooo8ooo I 

25:0008000 : 
6:000â)OO I 

5:0008000 i 
!8:0008000 ' 

5:6003()00 1 
3:500b000 

7008000 i 

AO 
ADMINISTRADOR 

3/5 

5:472,\X)OO 
3:4::108003 
3:1685000 
4:080htl00 
4:320.)()00 
6:3368000 
5:0408000 
3:3008(>00 
4:4~08000 
4:2008(>00 
3:672b000 

5:400,j000 
5:040E(JOJ 
3:78!18000 
t:620SOOO 

6:6248000 

1.:7708000 
1:34~ 

630;)000 
3846000 

5:01.68000 
3:8228000 
2:4008000 
!:950~000 
t:8ll08000 
1:2008000 

4500000 

l:530,SOOO 
840,$000 
9368000 

2:5508000 
2:184,\00J 
i :4~08000 
1:4408000 

9608000 
8823000 
8108000 
8lO!JOOO 
600,)000 

8:40UiJOOO 
!:800,)000 

900,)000 

1:5548(100 
1.:5l!,S000 
1:1528000 

936,)000 

!:0808000 

9128000 
1508000 

3:0)08000 
1:080,)000 

6908000 

3:2408000 

2:016/lOOO 
1:470,)030 

3368000 

PORCENTAGEM 

AO ESCRIVÃO 
2/5 

3:6488000 
2:280,>000 
:i!:H2~00 
2,720,5000 
2:880,JlJO 
4:22~8000 
3:360,~000 
2:200,)000 
2:9ti0t)OOO 
2:800,)000 
2:448,$000 

3:600~0~10 
3:3608000 
2:5:!0/JOOO 
l :U805(JOJ 

4:U68000 

!:{80$000 
896,S000 
420,<000 
256/JOOO 

3:344SOOO 
2:M8h000 
f :600b000 
1:3005000 
1:200,)000 

800,:poo 
300:)000 

!:020,5000 
560!;0)0 
624$000 

1:70C~OOO 
l:4:í68000 

9608000 
960,\X)~O 
640,'1000 
588i000 
540 OJO 
540,~000 
400,5000 

5:60:lB()OO 
!:!100,)000 

600,5000 

1:036~030 
1:008,5000 

768,5000 
6248()00 

7208000 

608/JOOO 
IOOSOOJ 

2:000/l003 
720~00 
46U5(l00 

2:1606000 

1:3448000 
980/JOOO 
~48000 

--
TOTAL 

9:1208()00 
5:7008(100 
5:2808000 
6:8005000 
7:200/JOOO 

!0:560~000 
8:400,)000 
5:5008(>00 
7:400B(JOO 
7:0008000 
6:1.20,$000 

9:000,5000 
8:~00,$000 
6:300h000 
2:700.)000 

U:040.)000 

2:950,)0)0 
2:2408000 
1:0508000 

64080CO 

8:360,)000 
6:3708000 

~~g~~ 
3:0005000 
2:000B(JOO 

7501JOOO 

2:5508000 
l: IOO,jOOO 
1:5608000 

4:250,)010 
3:640,)000 
2:4008000 
2:400,~000 
1:6008(100 
1:4708000 
1:330~000 
i :3500000 
l:OOOSJOO 

!4:000~000 
3:001\WOO 
1:500$000 

2:5908(>00 
2:5208000 
{:920,)000 
l :5608000 

!:8008000 

t:520NOOO 
250,)000 

5:000~000 
!:8008000 
l:I50!JOOO 

5:4008000 

3:3608(>00 
2:4:í0.\000 

5GOhOOO 



8- Tabella do numero e vencimentos dos guardas das Mesas de rendas 

PROVINCIAS MESAS DE RENDAS 

I 

1:"1 
!.; 
< 

o~ 
~;.; 
<< 
c..:> :a 

:::! 
8 

r:ll 

~ 
" 

Pelotas .......................................... ·I t 4 
S. José do Norto .............. ,....... ..... • .. .... t 3 
Jaguarão ........................................ ·I t 4 
ltaqui................................... ........ t 3 
Bagé ............................................. l........ 3 

S. Pedro ......................................... (\Sant'Anna do Livramento ......................... ' t 3 
Alogroto ........................................... ' ........ 3 
S. llorja .......................................... I t 3 
Santa Victoria do Palmar .......................... '........ 3 
D. Pcdrito ................................... ,.,,1.,. ..... 3 
Quarahy ........................................... , t 3 

~ 
S. Francisco ........................................ , .. . .. 3 

Santa Catharina........ ... .......... .... . . ... ... ltajahy ........................................... '........ 3 
Laguna ........................................... '........ ! 

Paraná ................. ,.......................... Antonina., ....................................... I ! 4 
Rio do Janeiro ..................................... Macahé ........................................... •.. ... ... 3 

~:~~t~·:::::::::::::::.:::::::::::::::::: :::::::::: ~~!~~~~~: ::::::::.:::::.::::::::::::::::::::::::::i ..... ~.. ; 

~ Manicoré .............................. , .......... 1, ... . ... ~ 
Amazonas ........ , ..... , ........ ,, ............. ,. ltaeoatiára ........................................ 1........ i 

Capacete ............ , ............................. ' .. , .... , :1 . 1-,9-63 
OBSERVAÇÕES 

VENCIMENTO DE CADA U.M 

-------------~--~----------
SOLDO I ETAPA I TOTAL 

4808000 I 2W,)OOO 7208000 
480~000 240.)000 7~0,)000 
480;000 2408000 7~0,)000 
4801J(JOO 240~000 72080<10 
480,)000 2WBOU0 7:108000 
4808000 210j000 7208000 
4808000 2401JOOO aooooo 
4806000 2408000 7i08f.JOO 
480/lOOO 24080:!0 7ll08000 
4808000 240,$000 720,)000 
4806000 2408000 7208000 

4808000 l!408000 7208000 
4808000 2408001) 7208(l0:i 
4808000 2408000 720,)000 

480,)000 2401J(JO 720~000 
480~0 2IO,S000 72080(10 
480S000 2W,S000 720/JOOO 
4808000 210bU00 7208000 

4808000 ~408000 7208000 
4808000 240,)000 7208000 
4808000 2408000 7!08000 

-- ------ -:- " 
Os guardas das Mesas do rondas situadas na fronteira d.a Provincia .do Ri~ Grand_e do Sul toriio direito a uma cavalgadura o respectiva forragem , cal~ul,all,.a :~offi\ C~ ~f A f) '"\. 

mesma fórma por quo se procedo com os cor/•os do cavallana do Exeretlo alh oslaetonados. A ,· \ · li,.1 d 
AS Mesas do rendas do Valença, Caravelas, Canavidiras o llhéos, na Província da Bahia, assim como a de Cametá, na do Pará, poderãB ter cada' irl\lt·trcs guardas, --y 

quando o serviço assim o exigir. "\ 
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DECRETO N. 8913 - DE 24 DE MARÇO DE 1883 

Prorojla o prazo mareado para eomoçar os trabalhos do lavra das(minas 
do)fouo o outros mineraos ás margens dos rios Jacupiranguinha o Tu'ryo, 

Attendendo ao que Me requei•eu José Ewb:mk da Camara, por 
si o como representante de Abel Gomes da Costa e Silva e 
Augusto Corrêa. Durão, cessionarios da lavra das minas de ferro 
e outros mineraes existentes ás margens dos rios Jacupiran
guinha o Turvo. na comarca de lgúape, Província de 
S. Paulo, concedida ao Dr. Joaquim Ignacio Silveira d:1 Motta pm· 
Decreto n. 5552 dB 27 de Novembro de 1872, Hei por bom 
Prorogar até ao dia 27 de Novembro de 1884 o prazo eshbe
lecido na clausula 1" das que baixaram com o citado de
creto para começo dos trabalhos de lavra das referUas 
minas. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricul
tura., Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 24 do Março 
de · 1883, 62• da Iudependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8914 - DE 29 DE MARÇO DE 1883 

Approva o contrato celebrado eom Duvivior & Comp. para. a const•·ucção, 
uso o gozo do uma linha do e!!.rris do fcrr.opor tracção animada, partindo 
~-a rua dos Ourives com dirocção á Copacabana. 

Hei por bem Approvar o contrato celebrado com Duvivier 
& Comp. para a construcção, uso e gozo de uma linha de carris 
urbanos por tracção arrimada, ligando o centro da cidaJe ús 
praias da Saudade e Copacabana, conforme a planta que a 
este .acompanha, e mediante as condições estipuladas no 
mesmo contrato, quo adiante segue, assignado por Henrique 
d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça e~e
cutar. Pnlacio do Rio de Ja.neiro em 29 de Março de 1883, 62• da. 
lndependencia o do Imperio. --~ 

Com a rubrica de Sua Magesta~e ~~~-~ n' CAM,-t~ 
f', \\1' ',{ 

Ile ·~'à·Avila. 
~ 1-

1 

~· nO~~ 

' o_o:;~ 
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Contrato entre o Governo Imperial e Duvivler 
de Comp. para construc~ão de uma .P.lnha de 
carris de t"erro, ligando o centro da cldude Útil 
praias da Saudade e da Copaeubana 

Aos 28 dias do rnez de Março de 1.883, r>resentes na Secre
taria de Estado dos Negocios da Agricultura., Cornrnercio e 
Obrai! Publicas, S. Ex. o Sr. Conselheii·o Senador Henrique 
d'Avila., Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da mesma 
repartição, por parte do Governo Imperial, e Duvivier & 
Cornp., negociantes estabelocidos nesta praça do Rio de Ja
neiro, declararam estes que, ratificando a sua. proposta de 1.5 
de Fevereiro proxirno findo, aceitavam a concessão quo, em 
nome do Governo Imperial, lhes fóra feita. por despacho de 7 
de Março corrente para a construcção, uso e gozo de urna 
linha de cat•ris de forro por tracção animada, ligando o centro 
da cidade as praias da Saudade o da Copacabana, de accórdo 
com a pb.nta rubricada pelo Chefe da DirecLOria das Obra:> Pu
blicas desta Secretaria de Estado, e mediante as seguintes con
dições, estipuladas na conformidade do edital de 7 de Dezembro 
de i882, a saber : 

I 

Duvivier & Cornp. obrigam-se a construir e custear, durante 
o prazo de 30 annos, por si ou por meio de companhia que or
ganizarem, a linha de carris de ferro acima declarada, a qual 
partirá da rua dos Ourives esquina da do Ouvidor, seguindo 
por aquella rua até :i de S. José e d'ahi pelas ruas da Ajuda, 
Evaristo da Veiga e Santa Thereza, com um ramal entre esta, 
pela rua do Vi:>conde de Maranguape e travessa do Mo~queira ; 
continuará pela rua Conde de Lages, que se deve prolongar, 
atr:tvez de um tunnel, até ü d~ D. Luiza, e d'ahi até aos fundos 
da estalagem que fica ao lado rlireito da Secretaria de Estado 
dos Negocies Estrangeiros, o pela qual, aberta ahi uma nova 
rua, sahirá a linha na praça da Gloria em direcção a rua do 
Guarda-Mór, por onde se dil'igirá á rua Bella do Príncipe. Bi
furcando-se neste ponto, sognirá, de um lado, em direcção á 
praia do Flamengo, e por elb até á rua Paysandú, que per
corr<'rá até á de Guanabara, e do outro lado em direcção á 
rua da Pedreira da Candelaria, e por esta a de Carvalho de 
Sá, que se prolongará até á rua do Conselheiro Pereira da 
Silva, e do ponto fronteiro á de Guanabara seguirá o traçado 
por esta r•Ia até encontrar a linha de Paysandú. Da I' !la 
Paysandú continuará atravez de um tunnel, que se abrirá no 
morro ~o Mundo Novo, até á rua Farani. Pela rua uova, que 
se abrir entrv as ruas Farani e Olinda, se dirigirú a esta e, 
percorrendo-a, seguir:'t pela da Assumpção, ramificando-se 
pelas ruas Bambina e do Figu,iredo. Prolongadas as ruas da 
Assurnpção e de D. Marianna até se encontrarem por ellas se 
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estenderá até á rua de Todos os Santos, onde se bifurcara, se
guindo : uma linha por aquella rua e pela da Real Grandoza até 
ao seu extt·emo do lado sul, e a outra linha para a rua do 
General Polydoro, e por esta e pelas de D. Polucena e Hospicio 
de Pedro Il, praia da Saudade até á Escola Militar. Para at
tingir a praia da Copacabana, dever-se-ha ou prolongar a linha 
da rua da Real Grandeza atravez de um tunnel ou derivar do 
cruzament~ da rua do Hospicio de Pedro li com a da Passagem 
uma linha que siga por esta á de Guapymirim e ao caminho 
do morro do Leme, transpondo-o por meio de um tunnel até 
chegar á rua do Bernardo da Vasconcellos, na referida praia. 

li 

Dentro do prazo de tres mazes, a contar da data do presente 
contrato, apresentarão a approvação do Governo os seguintes 
trabalhos: 

f. o Planta da linha, na escala de um por mil (1/1000), in
dicando a sua collocação nas ruas em quo passar, os raios das 
curvas, a posição de ca:!a estação e, discriminallamente, as 
propriedadrs fllW tiverem de ser desapropriadas. 

2. o Perfil longitudinal da linha nos logar.Js em q lle ti verem 
lie ser feitos tunneis, abertas novas ruas e rectificadas ou 
regularizadas as existentes, na escala de um por dous mil 
(1/2000) p:1ra as distancias horizontaes, e de um p:Jr duzentos 
( 1/200) para as alturas. 

3. o Projecto dos tunneis e do estabelecimento balneario, 
na escah de um por duzentos (1/200). 

4. o Desenhos completog dos diversos carros, edificios das 
estações, officinas e armazena para mercadorias. 

Nenhuma parte da linha pollerá correr parallelamente aos 
trilhos da Botanical Garden Rail Road Company, nas mesmas 
ruas sorvidas por esta, salvo accôrdo com a mesma companhia. 

lii 

A linha é destinada ao transporto de passageiros e cargas, 
devendo haver para ambos os serviços carros em numero suffi
ciente, a juizo do Governo. 

A linha terá bitola igual á da Botanical Gw·den Rail Road 
Company, e poderá ser dupla nas ru~s que tiverem pelo menos 
H metros de largura, ficando a entre-via com um metro pelo 
menos. 

O Governo determinará o numero e disposição dos desvios 
nos loga1•es em <jUO forem estes necessarios. 

A linha será assentada ao nivel das ruas sem alterar o perfil 
dessas ruas, quer no sentido transversal, quer no longitudinal, 
salvo autorização especial, de accórdo com a lllma. Camara 
Municipal. 

Durante a construcção a empreza dará à sua custa esgoto ás 
aguas, cujo curso fór suspenso, ou modificado por seus traba-
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lhos, restabelecendo tudo no primitivo estado depois da con
clusiio das obras. 

A fórrna. peso e modo de prisão dos trilhos serão det~rmina
dos pelo Governo sob proposta da ernpreza, a qual so obrigará 
a calçar a parte das rua~. estradas e caminhos cornprehendidos 
entre seus trilhos e mais 50 centímetro.'> para cada lado. 

To:lo o material fixo o rodante sJrà de pl'irnoira qualidade. 
Os typos dos diversos carr·os serão submettidos à appr•üvação 

do Governo, e em caso algum terão mais de dons metros de lar
gura, comprehendidos os estribos ou quaesquer· outras salien
cias. 

IV 

Os contratantes obrigam-se : 
f. o A construir a linha ,Je accordo com o~ planos approvados 

pelo Governo e com as moditicaçõés que dUJ·ante a ex~ecução das 
obras se mostrarem convenientes o forem indicadas ou appro
var!as pelo Governo. 

2." A ter estações para passageiros e cargas no ponto inicial 
nn rua dos Ourives, na de Paysandú jun~o ao ponto commum 
dos dons traçados, na da Passagem, na c~a Re1l Grandeza, na 
praia da Saudade e n:1 d'~ Copacabana. 

:'l. 0 A abrir as novas ruas indicadas na planta, com a largura 
de 13 metro~, pelo menos, a prolongar o caes ela praia do Fla
mengo até á rua de Paysandú, e a alargar e redificar as ruas 
de Santa Thereza e Guarda-1\Iór, na parte indicada na me~ma 
planta. 

4. 0 A abrir e construir os tunneis com oito metros do largura 
e seis de altura, contada esta do nivel da calçada, tudo de 
accõrdo com os projectos que forem approvados pelo Governo. 

5. 0 A construir e manter, durante o prazo, de conformidade 
com o plano que fàr approvado pelo Governo, um estabelcci
men·to balneario na praia da Cop:-tcab.an:-~. 

6.0 A começar, durante o prazo do privilegio, e a entregar, 
findo este prazo, om perf•Jito estado, todas :~os obras que houver 
construido, o material fixo e rodante, a linha e suas depen
doncias. 

7. o A dar começo á 0xecução das obr·as no prazo de tros 
mezes, contados da data da appt•ovaç:lo das plantas, e a concluir· 
todas as obras contratadas, incluHive o estauclecimonto 
balneario, dentro do prazo do 27 mezes. contado da data da 
approvação dos trabalhos a que se refere a clausula 2.a 

v 

Nenhuma obra nova não mencionada nos planos approvaclos 
poderá ser executada sem que tenha sido préviamonte autori
zada pelo Governo e por estll approvada, sob pena do ser im
mediatamente demolida, qualquor quo seja o e'tado em que sn 
achar. 
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VI 

A cons3rvação da linha se fará com a maior vigilancia pos
sível, para o que terão os contratantes os cantoneiros o guar
das que, a juizo do Governo, forem necossarios. 

Igual vigilancia se exercerá na circulação dos carros na 
p1ssagcm dos tunneis e cruzamento das ruas. 

Os tunneis serão illuminados ú noite. 

Yll 

Para regularidade de todo o serviço de policia e segurança, 
expedirão os contratantes instrncções escriptas aos sgus agen
tns, d:tndo conhecimento dcllas ao Governo. 

VIII 

No caso de ser o presente contrato transferido a alguma 
companhia organizada fóra do lmperio, dnvcrá a mesma com
panhia ter um representante nestl cidade, com poderes para 
tratar com o Governo Imperial ou com os pat•ticulares sobre 
qualquer assumpto quo lhe diga respeito, e bom assim resolvei' 
11ualr1uer questão que se suscitar. 

IX 

Os contratantes não poderão cobrar mais dt'l 100 réi~ pelo 
transporte do cada pas<;ageiro desde a rua dos Ourives ató á do 
Farani e pontos intr,rmedios, nem mais de 100 réis pelo trans
porte dcsdo a rua Farani até :i praia da Saudade ou Copaca
bana. 

As criançafl do menos de 4 annos, quando não occuparcm 
as~onto, serão transportada~ gratuitamonte. 

Os pequenos volumes ds menos de fO kilogrammas que facil
mente possam ser conduzidos sem incommodar o~ outros pas
sagoiros, terão tambem transporte gratuito. 

O tt·ansporte das morcadorias será regulado pot• uma tab~lla 
prévia mente approvada pelo Governo, e revist:l de cinco em 
cinco a unos. 

X 

As horas t!a partiria doq carros e o numero d•3 vi:<gens serão 
l'l)guladas om tabella.s approvadas pelo Governo, qui) terá o di
reito dB exigir maior numero do viagens, si o julgar couve~ 
niente á commrxlidade [>Ublica. 
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XI 

Os contratantes pagarão á Illma. Camara Municipal pelos 
terrenos de sua propriedade quo occuparem o arrendament.o que 
a mesma Camara arbitrar, e farão acquisição dos que forem pre
cisos para abertura e alargamento das ruas, sendo, em falta de 
accôrdo, desapropriados nos termos do Decreto n. 16G4 de 27 
de Outubro de 1855, 

XII 

Terão tt•ansporte gratuito os correios, soldados de policia e 
bombeiros quo aprBsentarem- passe- do respectivo chefe, de
clarando que vão em serviço publico, e o Engenheiro-fiscal, 
sempre que se apresentar. 

No caBo de incendio em propriedades situadas nas ruas da li
nha conce<lida ott em suas immediações terão tambem passagem 
gratuita até áB refnridas ruas, o independente <lo -passe -, 
os bombeiros e agentes policia'l~, sendo posto á disposição 
do ChBfe de Polieia, do Director do corpo <!e bombeiros ou de 
quem suas vezes fizer, um carro especinlmenté3 construido para 
transportar duas bombas de oxtincção de incendios. 

Tambem ficarão á di~posição do Governo, sempre que este o 
exigir, todos os meios de transporte, mediante abatimento de 
30 °/o da tarifa para conducção da tropa. 

Xlll 

Para o assentamento dos tl'ilhos e se11 posterior coneerto pre
cederá licença da lllma. Camara Municipal; os contratante~, 
porém, em caso~ urgentes poderão proceder aos tral>alhos in
dispensavois á r1)gularidade do trafego, participando immedia
tamente á mesnut Camara. 

XIV 

O nivelsmento das ruas e praças não poderá ser mudado pe
los contratantes sem autorização prévia da lllma. Camara Muni
cipal. As despezas que d'ahi provierem correrão por conta dos 
mesmos contrátantes, 

XV 

Os contratantes obrigam-se a manter em perfeito estado 
a linha de carris e tod!<S as demais obras, bem como a con
servar rlurante o prazo deste contrato o calçamento de to las as 
ruas na parte por onde se estenderem as suas linhas, mantendo 
o systema de calçamento de cada uma, calçando pelo systema 
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de alvenaria ordinaria não sómente as ruas que tiverem de 
abrir como aquellas das já existentes qufl ainda não se acha
rem calçadas, tudo na parte occupada pelos seus trilhos e em 
toda a respectiva largura, nos termos da sua proposta, exce
ptuando-se tão sómente os passeios, que ficarão a cargo de 
quem competir. 

XVI 

Os contratantes são igualmente responsaveis pelas despezas 
que exigir o restabelecimento do calçamento das ruas, si por 
qualquer circumstancia não funccionar o serviço de que se 
trata. 

XVII 

Todas as vezes que a lllma. Camara resolver reconstruir o 
calçamento das ruas e praças comprehendidas no percurso da 
linha aqui especificada, nenhum embaraço será opposto, nem 
reclamada qualquer indemnização, sendo aliás os contratantes 
obrigados a repôr os trilhos 8 proporção que fôr reconstruido 
o calçamento. 

XVIII 

O Governo Imperial concede aos contratantes : 
f. o Privilegio pelo prazo de 30 annos, contados do dia em que 

a linha for aberta ao trafrg-o. 
2.• Direito de desapropriação dos terrenos o cdificios ncccs· 

sarios á construcção das obras, na fórma do Regulamento appeo· 
vado pelo Decreto n. 1664 de 27 de Outubro de 1855. 

3. • Privilegio de viação identica nas ruas actualmente 
occupad:~s pela Botanical Garden Rail Road Company, no 
fim da concessão desta, si a esse tempo a nova empreza 
houver prolongado o caes da praia do Flamengo até ao morro 
da Viuva e d'ahi, contornando a bahia de Botafogo, até ao 
morro do Pasmado, conforme o traçado da planta. 

Esta concessão durará até ao fim do presente contrato. 

XIX 

Realizada a cessão das linhas a que se refere o n. 3 da clau-
sula precedent~, os contratantes tomat·ão a seu cargo a con
servação do calçamento de todas as ruas em que transitarcm--·-·--
os seus carros e que já estive1·em ou forem pela J?rimeir~~r y.e2: , t 1 , _· 
calçadas pela Illmn.. Camara Municipal o conJ>tl'Úl~(I'-Jts Mta..:. · ' 
ções que o Governo julgar necessarias para QÍ!flrviço de passa-
geiros e de cargas nas referidas linhas. / · 

I 
I 
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XX 

Nesse mesmo caso os contratantes terão privilegio de 
zona durante o tempo da concessão, de~de o largo da Lapa 
do Desterro até ao extremo de suas linhas, nu. Gavea, Copa
cabana, praia da Saudade e Larangeiras, compreheuden<lo toda 
a parte plana da cidadB situada nossa extenEão entre cs morros 
e o mar. Serão, porém, obrigados a estender os seus trilhos a 
todas as ru:1s compr<•henr!i,Jas nesse periruetro, que o Governo 
designar, o não cobrarão pelo transporte do cada passageiro 
mais de 100 réis até á Bica da Rainha, no Cosme Velho, praia 
da Saudade e rua de D. Marianna, nem mais de outro tanto 
até Copacabana ou Gavea. 

XXI 

Findo o prazo do privilegio, contado da inauguração da nova 
linha, reverterão para o domínio da Municipalidade todo o 
material fixo e rodante, estaçõo.>, officinas·e mais edificios des
tinados ao serviço das linhas, o bem assim o estabelecimento 
balneario, tudo etn perfeito esl:tdo de conservação, ficando 
dísõolvida a ompreza, sem direito a indemnização. 

XXII 

A empreza poderá abrir ao trafego a linha, desd<:J que con
struil-a até a rua Farani, comtanto que j:i estejam começadas 
as obras do tunnel da Copacabana e doposite a quantia neces
saria para a conclusão das obras. 

XXIII 

03 contratantes fornecerão ao Gove1·no, s9mpre quo este o 
exigir, dados estatísticos do movimento dn. linha de carl'is e do 
estabelecimento bc1lneario. 

XXIV 

To:las a~ questõe~ que se suscitarem entre o Governo e os 
contratantes sobre interpretaçã.o das clausnlaq do presente 
contrato sJrão resolvidas p >r arbitramento, sem mais re
curso. Cada uma das partes nomeara o seu arbitro; si estes não 
chegarem a accôrde, sertí nomeado um t0rcei1·o por ambas as 
partes. Si esta nomeação não se pude1· realizar por falta de 
accôrdo, procer,ler-se-ha a sorteio em os nomes de dous Conse. 
lheiros de Estado, designado cada um por uma das partes. 
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XXV 

Para garantia das obrigações aqui estipuladas, os contra
tantes depositaram no Thesouro N acionai a quantia de fOO: 000$ 
em apolices da divida publica do juro de 6 °/0 ao anno, sendo 
60 no valor de l: 000$ cada uma, 13 no valor do 800$, oito no 
de 600$, 32 de 500$, 15 de 400$ e 14 de 200$, sendo 50:000$ 
para apresentação dll sua proposta a 15 de Fevereiro do cor
rente anno, como consta do conhecimento do Thcsouro Nacional 
sob n. 232, que fic:t archivado nesta Secretaria de Estado, o 
50:000$ em data de 27 de Março corrente, como consta do 
conhecimento n. 265, que fica igualmente at•chivado nesta 
Secretaria de Estarlo. 

Este deposito deverá s~r immediatamonte complotarlo, som· 
pr.~ que, por imposição de multas ou por qualquor outra fórm:~, 
for desfalcado, e passará inteiro para o domínio do Estado, si 
os contratantes não começarem todas as obras especificadas 
no presente contt•ato ou não concluírem dentro dos prazos nelle 
estipulados. 

XXVI 

Caducará a concessão : 
1.• Si, decorrido o prazo fixado para o começo das obras, não 

tiverem ellas sido principiadas. 
2. 0 Si, depois do começadas, forem interrompidas por mais 

de um mez ou si não forem concluídas no prazo marcado no 
pt·esente contrato, s1lvo caso de força maior, devidamente pro
vado a juizo do Governo, sendo em ambos os casos os contra
tantes obrigados a remover drmtro do prazo que o Governo 
detcrminat• todo o material ompregado, e bem as>im a repor, 
á sua custa, as ruas no estado primitivo. 

3. o Si, depois de aberta a linha ao trafego, fõr este inLot·
rompido, sem causa justificada perante o Governo, por mais de 
48 hora9. 

XXVII 

. O Governo podorà impôr multa aos contratantes, por falta 
do cumprimento drrs clausulas deste contrato, de d•tzentos 
mil réis a dous contos do r:~is (200$ a 2:000$), conforme a 
gt·avidade do caso. 

XXVIII 

O Governo terá junto li empreza um Engénheiro, pago 
pelo Estado, pat•a fiscalisar o exacto cumprimento do con-' 
trato. 
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XXIX 

A empreza fica sujeita a todas as disposições estabelecidas 
pelo Regulamento approvado pelo Decreto n. 5837 de 26 de 
Dezembro de 1874, para o serviço de carris urbanos. 

XXX 

Fica subentendido que o presente contrato nenhuma reJa. 
ção tem com a concessão outr'ora feita para a construcção de 
uma linha de carris de forro para Copacabana e quo foi de· 
clarada. caduca pelo Decreto n. 7673 de 21 de Fevereiro de 
1880, sem ficar aos concessionarios direito a iiluemnização 
alguma, conforme tem sido decidido pelo Governo. 

E por assim haverem accordado e haverem os concessionarios 
Duvivier & Comp. pago o sello na importancia de 1:150$, como 
provava a nota de verba n. 24 datada de 27 de Março corrente, 
lançada sobre a guia passadn. na mesma data por esta Secre· 
taria de Estado, se lavrou o presente contrato, que vai assi• 
gnado pelas duas partes contratantes acima declaradas, pelar. 
testemunhas Liborio Tavares e José Carlos Lopes da Silva 
e por mim,Josó Pinto Serqueira, 1• Official da mesmll Secre
taria de Estado que o escrevi.- Henrique d'Avila.-Duvivier 
& Comp.- Liborio Tavares.- José Carlos Lopes da Silva. 
-José Pinto Serqueira. 

Estavam duas estampilhas de 1$, competentemente inuti• 
lisadas. 

DECRETO N. 8915- DE 31 DE ~ÍARÇO DE 1883 

Proroga os prazos morc~dos nas clausulas 2• c 4a quo baixaram com o Dcerolo 
n. 37i5 de 6 de Outubro do l8GG !]H e eone~den a lavra das P'inas do; g;!_IJ:UO 
-4ll __ po...tlra nos municipios de S. Jeronyrno o do Triumpho, Provincia do 
S. Podro do Rio Grande rio Sul, o permitio 'JUO os concessionarios ostondam 
as suas explorações até o districto de Pedras Brancas. 

Attendenda ao que re'1uereram Holtzweissig & C.", con
cessionarios da lavra das minas de carvão de pedra dos muni
cipios de S. Jeronymo e do Triumpho, na Provincia de S. Pedro 
do Rio Grand~ do Sul, Hei por bem não só Prorogar per tres 
annos os prazos marcados na> chusulas 2a e 4a das que baixaram 
com o Decreto n. 3715 de 6 de Outubro de 1866, ao qual se 
refere o de n. 7964 de 6 de .Julho de 1878, mas tambem Per
mittir-lhes que estendam seus trabalhos de exploração da bacia 
carbonifera, em que e>tão lavrando, até o districto das Pedras 
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Brancas no município de Porto Alegre na mesma província, 
respeitados os direitos de terceiro e sob o regimen est:J.belecido 
nas clausulas do mencionado Decreto de 1866. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
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 31 de Março de 1883, 
62• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8916- DE 31 DE MARÇO DE 1883 

P roroga o prazo concodido J•olo Doe roto n. 8004 do iU do Fovoreiro do t8Rt, 
Jmra explorações do minc•·aos no 2o distrieto do município da f.achocira, 
da Provintia de S. Polire do Rio Grande do Sul, o ostondc a todo o muni· 
cipio a licença para Iaos explorações. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Ga:spar 
Rechsteiner, concessionario, com Antonio Augustü Nogueira 
da Gama, da permissão para explorar minet•a.Qs no 2• districto 
do município da Cachoeira., Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, dada por Decreto n. 8004 de 19 de FeTereiro de 1881, 
Hei por bem não só Prorogar por dous annos o prazo marcado 
na clausula 1" das que baixaram com o citado decreto para a 
terminação dos trabalhos de pesquizas e explorações de mine
raes, mas tambcm Pormittir que esses trabalhos se estendam 
a todo o município supra mencionado, salvos os direitos de 
tGrceiro e sob o regimen das referidas clausulas. 

Henrique d'Avila, do Meu úonselho, Senador do Imperio, 
Ministro 0 Secretario de Estado dos Negocios da. Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Março de 1883, 
62• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Hen1·iqtte !l'Avila. 
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DECRETO N. 8917- DE 31 DE MARÇO DE 1883 

Coneodo á Companhia ll~ilada The Scrgip1 R·!ilway permissão para · 
fnnccionar no Impcrio. 

Attendendo ao quo Me requereu a Companhia limitada 
The Sergipe Railway, devidamente representada, o do 
co.nformidade com a Minha lmmediata Resolução de 2-! do 
corrente, tomada sol:Jre parecer da S0cção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulla dG 2o 
de Janeiro ultimo, Ild por bom ConceJer-lhe permissão para 
funccionar no Imperio, emquanto se conformar com as clau
sulas que com este baixam, assignadas por Hrmrique d'Avila, 
doMou Conselho, Miilistro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. quo assim 
o tenha entendido e faça executat·. Pdla.cio do Rio de Ja
neiro em 31 dr) Mar•;o d·l 1883, ()2o da Indopendencia e 
do lmporio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmpet•ador. 

Henrique d'AviZa. 

Claut!!ulas a que se rcfea•c o Decr·ct.o 11. 8911' • 
destn data 

A companhia r', obrigada a ter um representante no 
lmperio com plenos poderes para tratar e definitivamente 
resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, 
quer com os particulares. 

11 

Todos os actm; que praticar no lmperio fica1•ão sujeito9 
às respectivas liJis e regulamentos e á jurisdicção de seus 
Tribunaes judiciarios, sem que em tempo alg-um possa a 
referida companhia reclamar qualquer e:tcepção fundada em 
sr;us estatutos. 

Ill 

As alterações feitas em seus estatuto; serão ('Ommunieadns 
ao Governo Imperial, sob pena de multa de 200$ a 2:000$ e de 
lhe ser cassada esta concessão. . . 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Març') de 188::!.
Ilertriq~.te d'Avila. 
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Est~t~tos da ~< Thcj ~ergipe Railway Company, 
l!!nlt~d », approvados pelo Decreto n. 8917 de 
31 de Marco de 1883 

Eu abaixo assignado, Johannes Jochim Christian Voigt, cor· 
retor de navios, traductor publico juramentado, e interprete 
commercial matriculado no meritissimo Tribunal do Com
mareio desta praça, para as linguas allemã, franceza, ingleza, 
sueca, dinamarquczD., hollandeza e hcspanhola. 

(Praça do Commercio, escriptorio n. 7) 

Certifico pela presente em como me foram apresentados 
uns estatutos escriptos na lingua ingleza, afim de os traduzi!." 
litteralmente para a lingua vernacula, o que assim cumpri 
em razão do meu officio, e, litteralmente vertidos, dizem o 
seguinte : 

TRADUCÇÃO 

LEIS DE 1862-1880, REI,ATIVAS A COMPANHIAS 

Companhia limit:lda por acções- «The Sergipe Railway 
Company, limited» 

MEMORÚIDUM DE ASSOCIAÇÃO E ESTATUTOS 

(Articlcs of assoeiation) 

Incorporada em 28 de Outubro de 1882 

l.\'IOlll.Orandu:r:n de Associação • The scrglpo 
Uail·w•ay Oo.n1pany, li:r:nited • 

IMPERIO DO BRAZIL 

L O nome da companhia é T lze Sergipe Railu;ay Company, 
limited. 

2. O escripLorio registrado da companhia será situado na 
Inglaterra. 

3. Os fin~ para que a companhia é estabelecida são: 
1) Adquirir os direitos, privilegias e beneficios conferidos 

por certas concessões e formar-se em virtude de certos con
tratos cel • brados entre o Governo Provincial de Sergipe, no 
Imperio do Brazil, e o Dr. Manoel Mendonça de Guimarães, 
Engenheiro civil, quer individualmente, quer em associações 
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com 01Hros, para a constrlicção de uma e~trada de ferro da 
cidade de Aracajú ás cidades de Larangeiras e Siiuão Dias, 
com um ramal de Larangeiras á Capella, tudo na Provinci:J. de 
Sergipe, lmperio do Brazil, e procurar transf~rir para a com
panhia todas ou quaesquer das referidas concessões e contratos 
e todas as confirmações, ampliações ou modificações dos mes
mos e todas ou qua.esquer concessões ou contratos, privilegias 
ou beneficio! concedidos pelo referido Governo Provincial, sup
plementar ou de outra maneira, e tambem adquirir o beneficio 
de todas as concessões ou decretos do Imperial Governo do 
Brazil, relativamente á garantia de juros sobre o capital a em
pregar-se, que tenham sido ou possam ser outorgados ou con
cedidos com relação aos ditos decretos ou contratos ou em 
modificação aos mesmos, o requerer e obter mais outras conc8S
sões, garantias e privilegias do refetido Governo Imperial e 
do Provitl.dal, ou de qualquer destes Governos, em relação ao 
capital da companhia ou á construcção e fornecimento da 
dita estrada de ferro e dos seus trabalhos. 

2) Construir e fornecer todo o material rodante que fór 
necessario e proprio, estações, desvios, doeas, e:ies, obras de 
mais requisitos, manter e pôr em acção a estrada de ferro, bem 
como todas as demais obras autorizadas pelos referidos decretos 
ou contratos. ou por qualquer concessfío ou contrato do Governo 
Imperial ou de qualquer Governo Provinda! do Brazil, sup
plementar ou ampliativo á referida concessão ou contrato, ou 
autorizando a execução de fjualquer outra estrada ou estradas 
de ferro ou obras puiJlicas no referido lmperio, e desenvolver 
o trafego ou Ruas operações, ou que tenham connexão com 
ellas, e adquirir e levar a effeito outros quaosquer decretos, 
concessões ou contratos para qualquer outra e.>trada, estradas 
de forro ou obras publicas. 

3) Construir, cstabcl,}ccr, manter e explorar quaesquer es
tradas, linhas telegraphicas, operaçõel!l de mineração, ou me
lhoramentos de terrenos e outras operações autorizadas ou 
exigidas por taes decretos, concer,sões ou contratos, 011 que 
possam ser consideradas vantajosas ou convenientes de se 
e'tauclecer ou explot•ar-se de combinação com a~ opera<;ões 
então autorizadas ou exigidas, e em geral fazer todos os aetos 
e cousag, cuja execução esteja dentro dos limites ou s0ja jul
gada capa;ç para. desenvolver as vantagens de tacs doera tos, 
conces"ões ou contratos. 

4) Fazer quanto seja neccssario ou apropriado para esta
belecer um domieilio brazileiro para a companhia. 

5) Comprar e adquirir quaesquer terrenos, casas, elificios, 
direitos, arrendamentos, material rodante, plantas, machi
nismo~, embarcações e outras propriedades, no Imperio do 
Brazil, no Reino Unido ou em qualquer outra parte, que sejam 
consideradas de utilidade ou que conduzam ao alcance do 
quaesquer dos fins da companhia. 

6) Promover, reqüerer ou adqúirir por qualquer fórma, 
tomar posse e .levar a effeito leis de qualquer governo, parla
mento ou legtslatura, concessões, outorgas, privilegias, 1•11-
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tentes, brevets rl'invention, arrendamentos, contratos, con
venções ou propriedades em relação ou conncxão com todos ou 
quaesquer dos fins da companhia. 

7) Tomar dinheiro por cmprestimo emittindo hypothecas, 
debentU1·es, titulos de divida, ou o6rigaçõcs da companhia, quer 
ao par, com premio ou desconto, o bem assim tomar a empre8-
timo dinheiros com a g;trantia d) chamadas da companhia, 
ainda por pagar, ou por quacsquer outros meios e sobre outras 
garantias que a companhia possa a todo o tempo determinar. 

8) Fundir a companhi:t com qualquer outra companhia, cor
poração, sociedade, :1ssociaçiio ou cmpreza quah1uer com os 
mesmos ou identicos fins aos desta companhia. 

9) Comprar ou por outra fó1·ma adquirir, r.xplorar, con
dul.ir e levar a elfcito os interesses ou ncgocios ou qualquer 
interesso nos mesmos, de qualquer COl'poi·ação, companhia, 
sociedade, empreza, associação ou pessoas que façam ncgocios 
com os mesmos fins ou id<mticos aos da companhia ou a qual
qurlr delles, adr1uirir e posmir por meio de compra, garantia 
ou por outra fórma, acçõns, debc~ttures, obrigações, ou qual
quer interesse nos rendimentos ou lucros de qualquer de· 
taes corporações, emprezas, associação ou pessoa. 

iO) Fazer e celebrar contratos ou convenções afim do 
levar a effeito qualrjuer dos fins d3. eompanhia. 

11) Arrendar, hypotbocar, trocai', tJ·ansferit·, empenhar, 
vender, ceder ou por qualquer outra fórma negociar o dispor 
do toda ou de q~•alquer parte da empreza ou nogocios da 
companhia, e de quaesquer concrssões, decretos, outorgas, 
privilegias, patentes, bl'evets d'inVt!ntion, contratos, ajustas, 
estl'adas de ferro ou outras obras, acções, direitos ou outros 
bens da companhia. 

12) Fazer todas ou parte das supramencionadas cousas, 
quer pa1·ticularmente, quer de parceria ou conjuntamente 
com qualquer companhia, corporação, empreza, associação ou 
pessoa. 

13) F:<~zer todas as domais cousas casuacs ou attinentes ao 
alcance dos fins acima. 

4. A responsabilidade dos membros é limitada. 
5. O capital da companhia é de ~ i.OOO.OOO dividido em 

GO.OOO acções de .! 20 cada uma; acções estas bem como 
quaesquer outras que a todo o tempo poss3m éonstituir o ca
pital da companhia, que a todo o tempo poderão ser divididas 
em differentes classBs, podendo ter resp8ctivamente a prefe
r8ncia, garantia ou privilegio, relativamente ao pagamento de 
dividendos ou juros sobre ellas e de outra fórma relativamente 
entro ellas, como for determinado pelos regulamentos então 
em vigor na companhia. ' · 

Nós, as diversas pRssoas, cujos nomes e moradas s1 acham 
abaixo subscriptos, desejamos nos constituir em uma compa
nhia, de conformidade com este M emorandum do associação, 
e respectivamente conc01·damos tomar o numero de acções 
no capital da companhia desiguad.o em frente dos nossos ros
pectivos nomes. 
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Nomes, moradas e qualidades dos sub
scriptores 

Alex. Wood, Anglefield Godstone, Sur· 
rey •..•.•••.••••....•..•.••....... 

DaviJ Henry Goodsoll, 7, Portland Pia-
re, \V. F. R. C. S ............... . 

Jaymes Rob. Pilo, 25, Austin Frbrs, 
solicitador ..•••....•............... 

Ceci! A. Edije, 1, Ingleby RooJ, N., es· 
cri vão •..•........... · · · · ·. ·. · · · · · 

Alfredo P. Baker, 44, Camdem Rood, N. 
\V., empregad1 de navio .•..•.•..... 

Jaymes Charles Gilrnour, C. E. 29 Sud· 
bourne Rood, Brixt.on S. \V ......... . 

\Valter J. Stride, 3, Queen Street Cha· 
pside ...................••.. · · .•..• 

Numero !lo aeçõos tn· 
matlns por cada sub .. 
seriptor 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Testemunha das assignaturas supra de. Alex~nd_er \Vood, 
David Henry Goodsoll, .Jaymes l{obert Ptke, . Cectl Arthur 
Edije, Altredo Philip Bak·~r, Jaymes Charles Gtlmour e _\Val· 
ter Jeken Stride- \V. Millson, emprega.io ;,os Srs. Merrnnan, 
Pike e Merriman, solicitadores, 25, Austin Friars, Londt·es. 

Estatutos da «Sergipe Rail"'vay 
Con1pany, lim.ited » 

INTERPRETAÇ:Í.O 

Art. i .• Na int~rprebção rios present•s, as palavras e eX-' 
pressões seg-uintes têm o se,ruinte SBnttdo, a não ser t,xcluido 
pelo objecto ou cont ·xto : 

a) « A companhia» significa The Sergipe Railway Com· 
pany,limited. 

b) « O Reino Unido » significa o R Jino Unido da Glà-Brc
tanha e Irlauda. 

c) « Brazil » rp10r dizer o Imperio do Br·azil. 
d) «Os e-ltat··tos » s gnificaut e comprehenJflm as lei~;~ sobre 

companhias, de 1862-1880, e outra q·1alquer lei a todo o 
tempo em vigor, concernente a companhias de capital por ac
ções e que necessariamente interessar á eompanhia. 

é) << Os presentes» nntcnJe·s~ e indu e o .li e.Horandwn 
de associação da comp1nhü1, cst0s cstatt!l•Js e os reg-ulam·,ntos 
da companhia, que a todo o tempo em vigor· form.1rem os « es
tatutos da companhia » de que tratam os decretos imperiaes 
e contratos. 
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f) «Resolução especial» significa uma resolução da com
panhia, tomada de accôrdo com a secção 51 da lei sobre com
pmhias, de 1862. 

g) « Capital, acções e debmttu·es » significam respectiva
mente o capital, as acções e os debenttwes da comp.mhia, a 
toJo o tempo existentes. 

h) «Membros » significa os po~midores 1 de acções da com
panhia ou os respectivos portadore3 de garantias de acçõcs, 

i) «Garantias de acçõe8 » significa garantias emittidas a 
re~peito de acções ou capital da companhia, de conformidade 
com a l·~i sobre companhias, de 1867, e com os presentes. 

j) « Directorcs >} significa os directores da companhia a todo 
o tempo em exercício ou, segundo s<:'ja o caso, os directores 
reunidos em comelho ou directoria. 

h) « Directoria >} significa uma reunião dos directoras, de
vi<lamrnte convorada e constitui la, ou, como s~'ja o caso, 
os dirceto1·es reunidos em um conselho. 

l) «Contadores, curadores e secretario » significa os respe
ctivos empregados da companhia, a todo o tempo em oxercicio. 

m) « Assembléa ordinnria e assembléa e.s:traordinaria >} si
gnificam re~pectivamente uma asscmbléa geral orJinaria e urna 
assembléa geral e.s:traorc!inaria da companhia d'3vidam'!nto 
con vocaJa' e con~tituida'l, e qualquer pro rog-ação das mnsma!l. 

n) « As~embléa geral >) significa uma as~embléa ordinaria 
ou um'L as o; 'll11Jlría extraordinaria. 

o) « Escriptorio e sello )} si;;nificam respectivamente, o oscri
ptorio r<)gistmdo e o s1llo social, a tolo o tempo da companhia. 

p) « Mez » significa um mez ( « calenda month >} ). 

q) Palavras d~signadas no numero singular, comprehendem 
lambem o plural. 

r) Palavras designada~ no numero plural sómente, com
prehendem tambem o numero singular. 

s) Palavras dr~signadas sómentfl no genero masculino, com
prehendem tambem o genero feminino. 

li 

CONSTITUIÇÃO 

Art. 2.o Os artigos da tabelh A, da lei sobre companhia<;, 
de 18G2, não sClrão applica1·eis ú companhia, excepto quando 
forem rrproduzidas ou contid·>S nestes estatutos, ma<.; em lo
gar delles os que se segu"m constituirão os regulam ·ntos da 
companhia, sujeitos, pot•ém, a toda a rejeição e alteração le
gaes. 

Art. 3 .o Os negocios 
os negocios mencionados 

III 
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associação, e todos os assumptos casuaes; e poderilo ter co
meço logo que a directoria assim o julgue convenionte, não ob· 
stanto não esteja ainda subscripto todo o capital. 

Art. 4. 0 Os nogocios snrão feitos pelos directores ou sob 
a administração dos mesmos, e de conformidade com os regu
lamentos que a directoria a todo o tempo formular, suj,itos 
sómPnte ao exame das assombluas geraes, como fica deter
minado pelos presentes. 

Art. 5.• A administração principal e supermtendencia ge
ral dos negocias da companhia serú om Londres ou em Mid
dle~ex, o podorú. haver, dentro ou fóra do Reino Unido, as 
agencias que a directoria determinar. 

Art. 6. 0 Pessoa nenhuma, excepto a dirrctoria e pessoas 
devidam0nte autorizadas por ella, e funccionando dentro dos 
limit<'s da autorização assim conferida, terú a faculda lo do 
passar, acoitar ou endo-:srtr nota~ promissorias, letras de cam
bio ou outros instrumentos ncgociaveis, no nome ou em logar 
da companhia; o ninguem, a não sor 0xpressamrmte autoriz:lllo 
pela diroctoria, o funccionando dentro dos limites d<~ssa auto
rização, trn·á. a facuHade d•l celebrar qualquor contrato, im
powlo com isto rcsponsahiJirhde à companhia, nem de empe
nhar por qualquor outm fó1·ma o crodito da companhia. 

Art. 7 ." O escriptor[o registrado será no logar quo a 
directoria a todo o tempo marcar em Lon:lres, Middlese::s: ou 
em qualquer outra parto d•J Inglaterra. 

Podnr{~ tambem haver escriptorio~ filiaes em Aracajú, na 
Província de Sergipe, ou nos logares que a directoria a todo 
o t~mpo designar, e alli haverá. sempre um agente reconhe
cido da companhia no Brazil, ao qual poderão ser remettidos 
todos os avisos officiaes. 

IV 

PIUMEII\OS FUNCCIONARIOS 

Art. 8. o Os primeiros diroctores em Londres serão nomeados 
pelos subscriptores do llf emnmndum de a~sociação, por meio 
do um memm·andum por oscripto o assign:1do por ellrJs ou por 
uma maioria delles. 

Art. 9. 0 Até qur1 tenha logar tal nomeação, os subscripto
res do Memo1·anrlum de associação, embora ollos não tenham 
a neces~aria qualificação, servirão de directores. 

v 
CAPITAL 

Art. 10. O capital em acções da companhia é de um milhão 
de libras esterlinas, dividido em 50.000 acções de 20 libras 
~ada. uma. 
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Art. fi. Os certificados de acções il de capital, os garan
tes de acções, titulos ou deuentuves e seus dividendos ou 
juros, garantias ou coupons , podnrão ser das importancias 
em moeda corrente de qualquer paiz, que a directoria julgue o 
equivalente das importancias, em moeda corrente inglella. 

ArL 12. A dirnctoria póde em q~alr1uer época emittir 
algum do capital de acções que não estiver ainda emittido na 
occasião as pessoas na proporção e da maneira por que ella 
entender conveniente, e póde, quanto ao capital original a~sim 
como a. respeito da primeira emissão geral e de qualquer emis
são sub,equentfl, resolver sobre a parte da emissão que deverá. 
ter preferen<>ia ou privilsgios especiaes para dividendos ou 
outra couaa sobr·e outras partes da mesma, póde tambem, afim 
de fazer q11aesquer pagamentos a respeito dos negocios da com
panhia, emittir quacsquer das acções, com a importancia que 
a directoria julgar conveniente, creditadas como pagas, por 
tal pagamento. 

Art. 13. A companhia póde, a todo o trmpo, por uma reso
lução especial augmentar o capital primitivo, emittindo novns 
acções da importancia que ella considerar conveniente, 

Póde, outrosim, a qualquer tempo, por m0io de uma resolu
ção tomada em uma assemuléa gPral, dnterminar <JUe qqaes
quer acçõelil que até então não hajam si•lo emittidas (ou no 
caso de acções confi~cadas que não tenham sido reemittidas) 
po,sam ser emittidas (ou reumittidas), como da mesma dasse 
daquelhs acções qúe então estiverem ou uão por recolher e 
como do uma ou mais classes, e poderá ligar ou tirar, quer 
seja de uma, quer seja de mais classes de taes acções que vão 
assim ser emittidas (ou r·oemittidas) qualquer privilegio ou 
condição especinl, e em particular qualqu0r preforencia, pri
vilegio ou garantia, quer fixa, quGr fluctuante ou contingen~e, 
remissivel ou irremissivel, <)m relação ao pagamento de divi
denrlo ou juro ou reembolso da capital. A presente disposição 
sera igualmente applicavel a acçõcs formawlo parte do capi
tal primitivo e a quaesquer acções novas que hajam de ser 
creadas, e as resoluções poderão, em qualquPr dos casos, pro
duzir eifeito por meio de revogação, alteração ou augmento 
dos direitos, pr·ivilegios e condições que, quer na época de 
sua creação, quer por meio de resoluções subsequentes, hajam 
si,lo ligadas :is acções. 

Art. 14. Todo o capitallevaHtado por ».ovas acções, salvo si 
a companhia, na creação das mesmas acções, o determinar 
differenteménte, será considGrado como parte do capital primi
tivo e sera sujeito as mesmas disposições a todos os respeitos, 
tanto com relação ao pagamento de chamadas, confiscação de 
acções por falta de pagamento de chamadas, ou por qualq~er· 
outra fórma, como si elle tivesse tido parte do capital primitivo. 

Art. i5. As novas acções, salvo si uma assembléa geral de
cidit• o contrario ou salvo si fàr necessario tomar-se um ex
pediente em referencia a qualquer contrato que os directores 
possam celebrar concernente á construcçii:o da estrada de fer· 
ro, serão primeiramente offerecidas pela directoria. 
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Metade entre os membros (ou seus representantes) na pro
porção das acções registradas em nome delles, e das acções 
representa:las por garantes da acções (share warrants) de que 
estiverem então do posse. 

A outra metade restant~ e todas as da primeira metade, 
que não tiverem sido tomadas pelas pessoas a quem foram 
offerecidas, ou pelos seus respectivos representanted, pode1•á 
ter disposição que a directoria julgar conveniente. 

Este e os dous artig-os precedentes serão tidos em connexão 
com os arts. 161, 162, 163 e 164 dos presentes. 

Art. 16. A directoria não será obrigada a dar qualquer 
noticia que não seja por aviso aos portadores de garante~ de 
acções individualmente, em relação ao exercicio das opç.ões 
a elles dadas pelo ultimo artigo precedente, e considerar
se-ha feita a offerta a qualquer rneml:Jro accionista registralo, 
pelo facto de se lhe ter mandado aviso em sua morada registra la. 

Art. 17. A directoria póde crear e omittir, para os fins da 
companhia, obrigações ou debentures, até à importancia, não 
excedivel de f: 500.000 excluindo as f: 10.000 aqui logo abaixo 
mencionadas, importancia aquella garantida como primeiro 
encargo sobre a empreza, renlimentos e bens da companhia 
então existentes ou qualquer parte delles, e taes titulos ou de
bentw·es vencerão JUros que não excederão de 7 °/o, poderão 
ser resgatados da maneira e nas épocas, acima ou abaixo do 
par e emitti:los ou de outra fórma negociados, nos termos e 
condiçõe> que a directoria determinar. Fica comturlo disposto 
que· serà detida e não emittida pela directoria, sem a sancção 
de uma resolução espe:oial, uma importancia do capital primi
tivo igual á importancia dos debentures então ornados e emit
tidos como um primeiro encargo. A directoriz. poderá tambem, 
a todo o tempo, com a sancção de uma assembléa geral, levantar 
dinheiro por emprestimos, garantidos (sujeito á omissão acima 
dos não excedentes a 5:; 500.000) pela referida em preza, rendi
mentos, garantias e bens, por mais uma emissão de títulos ou 
debentureg ou por qualquer hypotheca, onus, ou titulo legal, 
ou sem tal garantia, da importancia, pelo preço, venc~;ndo o 
juro e nos termos e condições e da maneira por que a directo
ria, com a supraiita sancção, julgar conveniente. A directoria 
póde tambem, a todo o tempo, sem a sancção de uma assem
bléa geral, levantar dinheiros por meio de emprestimos, para 
os fins da companhia, nos termos e com as garantias que ella 
julgar conveniente, comtanto que as sommas assim levantadas 
não excedam no seu todo da quantia de 5:; 10.000 excluindo 
as f: 500.000 autorizadas a levantar-se como dito acima. Cha
madas ainda por pagar poderão ser incluídas em qualquer 
garantia darla ou autorizada pela companhia, e em tal caso a 
directoria poderà delegar aos possuidores dP tal garantia ou 
a quaeRquer pessoas, como curaJores destas, os seus direitos 
de reclamar chamadas dos membros ; e emquanto durar a 
garantia todas as chamadas feitas pela filirectoria serão recla
madas pelos ditos possuidores ou curadores em nome da com
panhia, de conformidade. 
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Art. 18. Tolos os debentures, hypothecas ou obrigações 
poderão ser passados pagaveis ao portador, e poderá haver 
coupons a elles ligados representando o juro a que tenham 
direito. 

Art. 19. A directoria poderá a todo o tempo, si o julgar 
conveniente, pagar integralmente e refori.llar, nos termos q~e 
julgar proprios, ou dar pref,,rencia a outras acçõos para satis
fazer quaesquer das hypothocas, debentm·es ou obrigações cuja 
creação houver sido autoriza:la. 

Art. 20. A companhia polerá a to lo o tempo, mediante uma 
resolução especial, modificar as con liçõBs contidas no M emo
randum do aqsociação, no sentido de redrlZir ou consolidar 
o seu capital em acçõcs de uma importancirt maior ou pela 
sub li visão de suas acções ou de algumas della'l, dividir o sott 
capital ou qualquer parte d)lle, em acções Je valor menor do 
que o que se acha fixado no ltf emorandum de associação; 
ficando entendido que na subdivisão das acções a proporção 
entre a importancia paga e a importancia (quar1lo haja alguma) 
ainda por pagar, sobre cada acção Je valor reduzido, deverá. 
ser a mesma que era no caso das acções existentes das quaes, 
forem derivadas as acções de valor reduzido. 

VI 

ACÇÕES 

Art. 21. Todas as acções serão propriedadB pessoal, c como 
tal transmissiveis, e, excepto alguma proviuencia em contrario, 
não poderão ser dividi las. 

Art. 22. A companhia não SBrá obrigada a rrconhecer 
qualquer interesse por equidade, eventual, futura ou parcial 
em acção alguma, ou outro qualquer direito acerca de uma 
acção, a não ser o direito ausoluto que a ella tiver a pessoa a 
todo o tempo registrada como seu possui :lo r, e, a não ser igual
mente quando diga respeito a parentes, tutores, curadores, 
maridos, executores tpstamentarios ou administ1·adores ou de
positarias de massa fallida, os quaes, em virtude do~ presentes, 
tornar.se-hão membros da companhia em virtude de taes acções 
o com direito de transfcril-as. 

Art. 23. A companhia terá um primeiro e suprrmo direito, 
válido perante a lei c por equidadP, Robre to la11 as acções 
de qualquer membro, por todos os dinheiros por elle devid JS á 
companhia, por si só ou conjuntamente com outra pessoa, 
quer devidos, quer não; e quando mais de uma pessoa fôr 
possuidora de uma acção, a companhia teri o mesmo direito 
e onus sobre ella, por todos os dinheiros que lhe forem devidos 
por todos ou por algum dos possuidores da dita acção. 

Art. 24. Tal dir·eito póde-se fazer valer por um~-
todas ou de quaesquer das ditas acções, com~~-~1-\E\. ~fion.;~ ~" ··"
effectue tal venda senão por uma resol].)§â§.-'tl\ 1\al?tdlia~~·rd~ 
sem que se tl}nha mandado aviso por esç;(lp~o.~ embro deve- '-f 

/ (". ; ~' 
-,~ 
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dor, ou a seus representantes ou administradores, reclamando. 
delle ou delles o pagamento da quantia então devida á compa
nhia, e decorridos 28 dias depois de tal aviso, sem se haver 
effectuado o pagamento das quantias reclamadas; ou poderá. 
a directoria, si julgar conveniente, em vez de vender as acções, 
confiscai-as, de conformidade com as disposições abaixo contidas. 

Art. 25. No caso da dita venda, a directoria poderá, por 
meio d9 escriptura, sob o scllo, transferir as acções do referido 
membro ao comprador, e applicar o producto lirjuido dessa 
vencia, depois do pagas tot!as as despezas occasionadas pela 
dita venda, em satisfazer a dita divida, e o restante, quando haja, 
será ep.tregue ao membro em questão, ou a seus executore3, 
administradores ou representantes. 

VII 

TRANSFERENCIA DE ACÇÕES 

Art. 26. Sujeitas ao exercicio pela companhia, dos poderlls 
conferidos pelos estatutos, de emittir garantes de acções ao 
port~dor e a quaesquer regulamentos da companhia a este res
peito, as acções serão tt•ansferiveis sómente por meio de docu
mento por escripto p:1ssado pelo transferente e pelo transferido, 
e competentemente lançarlo no registro de transferencias. 

Art. 27. Nenhuma pessoa poderá, sem o consentimento da 
directoria, que o dará ou recusará, a seu arbítrio, tornar-a~. 
ou sel' membro registrado em relação a qualquer acção, cuja 
importancia não tiver sido paga integralmente. 

Art. 28. O registro de transferencias ficará a cargo do 
secretario, sob a inspecção da directoria. 

Art. 29. Nenhum menor será registl'ado como proprie
tario de urna acção, nem mulher casada alguma, excepto 
em virtude da lei sobre bens de rnulhet• casada, de i870, 
ou i882, ou corno posga ser o caso, ou outra disposição esta
tuída. 

Art. 30. Nenhum paronte, tutor, curador, marido, executor 
testamenteiro ou administrador, de um alienado, Iunatioo, 
mulher ou falleeido possuidor de urna arção, scr:i. como tal 
considerado membro tb companhifl.; porém justificando perante 
a directoria o seu titulo poderá ser regi;:;trado como possuidor 
da acção ou transferir a acção a qualquer pessoa approvada 
pela directoria. O depositaria da fallencia de um membro 
não será como tal consitlerado corno membro da companhia; 
porém, justificando o seu titulo pPrantc a dircctoria, poderá da 
mesma maneira transferir a acção. 

Art. 3i. Nenhuma transferencia de acção se poderá elfe
ctuar sem o pagamento á companhia da dcspeza de transfe
rencia, de dous Bhillings e s"is p11nce ou outra quantia sobro 
cada transferencia, que a directoria marcar. 

Art. 32. Ninguem será registrado corno tendo-se-lhe 
sido transferida urna acção, emquanto a escriptura de 
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transferencia competentemente e:s:ecuta.da não tiver sido en
tregue ao secretario para ser guardada nos archivos da com
panhia, e ser apresentada sobre qualquer requisição razoavel, 
e não tiver sido pago o emolumento de transferencia como ficou 
dito de accôrdo com o artigo precedente, porém em qualquer 
caso em que, .nà opinião da directoria, este artigo não íôr 
exigido, poderá ser elle dispensaclo. 

Vlii 
CERTIFICADO> DE ACÇÕE~ 

Art. 33. Os certificados de acções serão sellarl.os com o sello 
da companhia e assignados por um director, ao menos, e 
rubricados polo secrdario. 

Art. 34. Toúo o membro terá direito a um ccrtifieil.do para 
toclas as suas acçõe~, ou a diversos certificaúos, cada um para 
uma parte de suas aeçõos, declarando cad:t certificado o nu
mero do acçõns. 

Art. 35. Quan<lo algum ccrtifica<lo estragar-se ou peder
sc, poderá ser ello :renovado, exhibinclo-se prova que satisfaça 
á directoria, mostrando-lhe ter-se estragaúo ou perdido o 
dito certificado ou, na falta de semelhante prova, indemnizando
se a directoria, como esta entender conveniente; a prova ou 
a indemnização serão lançadas nas notas dos actos da directoria. 

Art. 30. To los os membroo; primitivos terão, mediante dis
tribuição, direito a um certificado gratis ; mas em todos os 
outros casos, pagar-se-ha á companhia, quando a directoria 
assim o entender, um shilling por· ca(la certificado. 

IX 

GARANTES DE ACÇÕEB 

Art. 37. Garantes de acções, nos termos, condições, e dispo
sições aqui abaixo contidas e de conformidade com os estatutos, 
poderão ser emitticlos pela companhia por qualquer acção 
ou capital integralmente pago e declaração que o seu porta:J.or 
tem direito ás acções ou ao capital nelles especificado . 

. Art. 38. Os garantes de acções serão emittidos sob o sello 
da companhia, assignados por um director e rubricados pelo 
secretario. 

Art. 39. Cada garante de acção conterá o numero de 
acções ou a importancia de capital, será na lingua e na fórma 
por que a directoria julgar conveniente. O numero primitiva
mente posto em cada àcção será declarado em todos os garantes 
representando acções. 

Art. 40. O portador de um garante d!l acção (sujeito, porém, 
aos regulamentos da companhia então applicaveis a respeito) 
sBrá membro da companhia quanto ás acções ou ao capital 
especificados nos referidos garantes de acções. 
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Art. 41. A companhia, embora receba aviso ou tenha conhe
cimento, não será obriga.la a reconhecer quaL1uer dil'eito legal 
ou ele equHa !e, titulo ou interesse de qual<[uer cspecie ares
peito de acções ou de capital representado~ por um garant~ de 
acção, eKcepto os direitos que tiver tal portador do garante, 
como membro da companhia, ás acçõe< ou ao capital especi
ficalos no dito garantfl, e os que tiverem portaJor de quah[uor 
coupon, ao pagamento do dividendo ou juros pagavcis a res
peito. 

Art. 42. Pessoa alguma poderá, como portadora do um 
garante de acção, exercer qualquer dos direitos de um membro 
sem apresentar esse gat·ante e declarar o seu nome e mo
rada, e (si e •1uando a directoda assim o exijt) permittindo que 
se faça nelle um en<Josso do facto, do sua data, fim e conse
quencia de sua apre6entação. 

X 

COUPONS SOBRE GAitANTE'l DE ACÇÕES 

Art. 43. Coupons pagavcis ao porta lor, em numero e fórma, 
e pagavcis no lagar 'JUC a ,Jir<'etor:a julgar convPnientc, 
serão emitti los a t~rlo o tempo a r<'speito d•> garant~s de acçõe~. 
provi,Jenciando para o paganu'nto dos divd<mdo~ ou juros 
sobre tn.es garantes <l<' arções. Ca<la coupon s•'rá distinguido 
pPlo numero do garante de aeção a •rne pertencer. · 

Art. 44. Sobr<) qualquer dividendo ou juro que fór <leda.
rado paQ"avel sobre acçõe-; ou capit ,J especifieaclo> em qual
qu<~r garante de acção, a dir·'ctoria mandará publicar nos 
jornaes de Londres, quo ella entiJncier conveniente, an'luncios a 
respeito. 

XI 

E~IISS:\0 DE GARANTES DE ACÇÕES 

Art. 45. A directoria e~crccrá toios os pocleres da com
panhia em relação á nrnissão :c garantes de acções. 

A dcrectoria, entretanto, não S<'rá obriga la a exercer a fa
culdad3 de eroittcr garaut<OB <l'l acções, quer em geral ou em 
casos parfcularcs, se111 que, ou emquanto em sua absoluta 
discrição ella a<>sim o mlo julgar a proposito; e ess 1 discrição 
não sera susceptível de ser e~aminada ou submettida a ver.fi
cação de tribunal algum ju.liciario ou de equi,laJc, sob qual
quer prete~to. 

Art. 46. Nenhuma garantia de acção será emittida sem 
requisição por escripto, as'ligna~la p•"la p0ssoa, na occasião 
inseripta no registro d•J membros da companhia como o pos
suidor da acção ou capital a cujo respeito ti ver de ser emit
titlo o garante de acção. 
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Art. 47. .i. re!Juisição ser:i. feila. na fórnn e authenlicala. 
da manl)ira por que a dir•lctor a a todo o tempo inlicar, e 
será gmwdat!a no csct·iptorio, e os e~rtificados orlinarios de 
acção então por pagar a respeito das acçõo~ ou do capital que 
se quiz0r incluir nos garantes de acçõ~s a ('mitlir, serã,o ao 
mesmo tempo entregues á dir('ctoria. para serem ca.ncellados: 
salvo si no exercicio do s.•u pol<)r discrieionario, e sob as 
conJições que eila julgar conveniente, a t!ireetoria dispensar 
semelhante entreg·a e inutilisação. 

Art. 48. Todo m<~mbro registrado que pedir a emissão de 
garantes de acções, a resprito de quae~quer acções ou capital, 
pagará, na occasião de fazol' o peJ.do. :i dirGctoria, si julgar 
conveniente exigil-o, o direito de sello imposto sobre os ga
rantes Je acções pelos estatutos, e mais urn emolumento que 
não exce la de um shilling por cana. garanto de acção, se
gundo a directoria. a todo o tempo fixnr. 

Art. 49. Quan lo o portc1dor de um garante de acção entre
gal-o á directoria afim de cancellal-o, e pagar-lhe o illlposto do 
sello, para a emi~são de um novo garante de acção, e o emolu
mento, não excedente, de um shilli ng por ca.la garante de 
acção, segundo possa a directoria a todo o tempo fixar, poderá 
a diroctoria, si o julgar eonvenionte, passar-llw um novo ga
rante d~ aeção, pela acção ou acçõcs ou capital especificado 
no garante d) acção ontr2gue para s<er cancdlado; mas. em 
caso nenhum, poderá a directoria. pa~~ar novo gat•ante de 
acção por quaes<JUer ncções ou cap·.tal pelas quaes j:i tenha 
sido préviameute p:1~sado garante d•' nrção, e ató r1ue o garantc 
de acção, ass m anteriormente emittido, lho tenha sido entregue 
afim de ser cancellado. 

Art. 50. Quando o portador do qualrtuer garanttl de acção o 
restituir afim de ser cancolhdo e eom elle depositar no escri
ptorio uma declaração por escripto, por olle assignada pela 
fórma e authenticada da maneira que a directoria a todo o 
t'lm;·o rleterminar, pedindo para ser registrado como membro 
da companhia a r<'spe ·to das acções ou c:1 pita! especificados no 
dito ga.rant·', e dando ne.ssa deda,ação o sou nome, e>taclo ou 
o,·c 1pação e morad[l, elle terá direito a que seu nome seja in
scripto como membro registrado da companhia a respeito das 
acções ou capital especificados no garante <lo acção assim 
restitui to. Fica sempre enten·lido que si a directoda tiver 
rece!,ido noticia r[e alguma rcchmação por parte de alguem, 
a re~peito do dito garanto d·, [IC<;üo. ella pod'rú, a s··u arbi
trio, negar-se a registrar a pessoa que a re~tituir como mem
bro a respeito das dctas acções ou capital, mas não s9rá obri
gada a assim recu~ttr-se, nem rosponsavel perante quem quer 
que sr>ja, si o não nzér. 

XII 

CHAMADAS SOBllE ACÇÕE5 

Art. 51. A importancia pagavel sobre as acções no capita1 
primitivo deverá ser paga uos banqueiros da companhia ou em 
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outro Jogar que a directoria. determinar, com o deposito e as 
prestações pelo modo e na época, marcados pela directoria., 
que poderá, si lhe convier, fazer uma ou mais chamadas antes 
ua emissão das m0smas acçõos. 

A directoria poderá fazer chamadas sobre o capital emittido 
em Inglaterra pagaveis em datas diversas das quo se fizerem 
sobr·e o capital emittido em paize.q estrangeiros. 

Poder-se-ha. conceder juros sobre o pagamento feito sobre cha• 
madas antes do dia marcado para o pagamento dellas, sendo 
esses juros conforme a taxa que determinar a directoria, com
tanto que não excedam de 7 "/o ao anno. 

Art. 52. A directoria po:lera, a todo o tempo, si julgar con
veniente (ficanclo entenui :o, que é de opção ser primeirameute 
offerecido, sem preferencia, a todos os membros) re~eber de 
qualque!" dos membros, quo queiram acliantar todos ou qual
quer parte dos dinheiros que elles deverem sobre su~ts t·o~po
ctivas acções, além das quantias actualmente chamadas, e a 
importancia que fór então paga por adiantamento de chama:!as, 
vence!" á um juro. cuja taxa semi determinada pela. directoria, 
e não excederá do 7 °/o ao anno. 

Art. 53. A directoria poderá igualmente e sem prejuízo de 
qualque!" outra faculdade que lhe seja conferida. pelos esta
tutos, fazer uma ou ambas as c ousas que se seguem : 

i) Fazer ajustes na. occasião de emittir acções para uma 
differença. entre os possuidores destas acções, na importancia 
das chamadas por pagar e na. época do pugamcnto dessas cha
madas. 

2) Pagar dividendo em Jl"Oporção da importaneia. chamada 
e paga sobre cada aec;ão, nos ca5os em que uma importancia 
maior fór· chamada e paga sobre algumas acções do que sohre 
outras. 

Art. 54. Todas as chamadas a. respeito de acções serão 
consideradas como feitas na época. em quo passarCJm as reso
luções da directoria autoriz::mdo-as. 

Art. 55. Os possuidores conjuntos de uma. acção serão, 
tanto soparadamcmte, . como conjuntarnent~, responsaveis pelo 
pagamento das respectivas chamadas. 

Art. 56. A directoria poJerá, por meio de uma resolução 
subsequente, marcar uma nova época e logar para o paga
mento de uma chamada a respeito das pessoas quo uão tive
rem pago a mesma. 

Art. 57. Todas as vez~s gue se fizer uma. cha.ma'la ares
peito de acçõe.s, sem ser por dtstribuição; devor·sn-ha dar aviso 
21 dias antes da época e do logar originariamente, ou por uma 
resolução subsequentc, designauos para o pagamento, quer 
na occasião quer tle.Pois de se ter feito a chamada, a todos os 
membros obrigados ao pagamento da mesma ehama~la. Fi
cando entendido que no caso de haver mais de uma pessoa 
com direito juntamente á mesma acção, dando-se aviso á 
primeira pessoa cujo nome se achar lançado no registro dos 
membros, será esse aviso considerado, como tendo sido dado a 
todos os co-possuidores. da dita acção. 
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Art. 5S. No caso de falta de pagamento decorridos 21 dias 
depois do que tiver sido fixado pelo dito aviso para pagamento 
de qualquur chamada, dar-se-ha quer immediatamente, quer 
algum tempo depois, segundo aviso a quem estiver em falta, 
exigindo pagamento immediato, e no ca~o de não pagamento, 
ainrla durante sete dias, depois deste s~gundo aviso, a compa
nhia poderá (som prejuízo dos direitos que cll L tP-m, de 
confiscar as acções) dem:J,ndar quem estiver em falta, pela 
importancia não paga, a qual, salvo decisão em contrario pela 
directoria, vencCJrá um juro na razão de ;t 10 por cento 
ao anno, a contar do <lia marcado no primeiro aviso para o 
respectivo pagamento. 

Art. 59. Nenhum membro poderá votar ou exercer qualquer 
privilegio como membro da companhia, emquanto qualquer 
chamada por elle devida, quer sobre uma acção, quer sobre um 
titulo de debito (debenture), ainda estiver por pagar. 

XIII 

CONVERSÃO DE ACÇÕES EM CAPITAL 

Art. 60. A directoria poderá, com a sancção da. companhia, 
antecipadamente dada em assembléa geral, converter qualquer 
acção registrada integralmente paga em capital. 

Art. 61. Logo que qualquer acção tenha sido convertida em 
capital, os seus diversos possuidores podnrão d'ahi em diante 
transf<·rir os r•'sp0ctivos intnrussns ou parto d''strs, mas 
nunca em importancia infflrior a ;t 10 nominacs, o não sendo 
fracçõrs de libra, pela mrsma maneira, o. suj-,itos aos 
mr'Smo.3 regulam r ntos, aos q11aes estão suj~itas quaesqurr 
acçõ·'s no capital da companhia para podrrcm ser transferidas 
ou como as circlimstancias o permittirem. 

Art. 62. Os divrr,os possui JorPs do capital terão direito 
a participar dos diviuondos n lucros da companhia conformo 
a importancia de srm·; rrsp0ctivos intrrcss•Js no dito capital, 
<' cssrs interesses, em proporção de suas importaHcias, con
f<erirão aos respectivos possuidores 03 mesmos privilegios· e 
vantagens para po lerem votar nas assembléas ua companhia e 
para outros fins como teriam sido confPridos por acções de 
igual importancia no capital da companhia. 

XIV 

CON~'ISCAÇÃO DE ACÇÕES 

Art. 63. Quando qualquer prestação sobre acçito ficar por 
pagar pdo espaço de sete dias passados depois do se~.,.---··.,--·
aviso, aqui snpramrmcionado, a directoria poderá ,dt1ii'~P ~ \ 11 1· 4 
sete dias passar los depois de um terceiro avis.o ati ~~Q. ~ \ A I: I ;~f 
falta declarar essa acção confiscada em beuefic10 da i!Ó!hímnh1a. ,, 
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Art. 64. Quando qunlquor pessoa com direito a reclamar 
uma acção não ~~~ tiver habilitado, de conform:dade com os 
prcsenLs, para ser registrado como possuidor Ja dita acção, e 
deixar, doze mezrs dopois de rncebnr a intimação, por parte 
da d:rectoria, para assim se habilitar, de o fazer, a directoria 
poderá, depois de expirado ar1uclle prazo, declarar logo aquella 
acção confiscala em proveito da companhia. 

Art. 65. A directoria poderá, mediante convenção com 
qualquer membro, aceitar uma restituição ou annullar uma 
distribuição de quaPsquor acçõrs que rsto possua, nos termos, 
condiçõ3s pccuniarias ou outras, que a directoria julgar con
venient'l. 

Art. 66. To:las as vezes quo os dinheiros a respeito dos 
quaos a companhia tr•m o di roi to do hypotheca ou onus sobre 
quaesqu0r acçõPs r•~gistra·fas 0m virtulP- de qualquer destes 
artigos, não fornm pagos 28 <lias depois quo se tiver manJa:lo 
aviso por cscripto ao m<'mbro deveJor, ou a seus executores, 
administra lorns, pnrlin lo a elle ou a elles o pagamrnto da 
importaneia drvr,fa á companhia, a dirretoria póJe, em 
qualquer tempo c!P.pois, rmqu::mto taes dinhniros ou qualquer 
parte dellcs ainua rstiverrm por pagar, confiscar as ditas 
acçõcs, creditan lo-lhe o valor que na occnsião tiverem no 
m!lrca·!o as acr;õ 'H confisca ias por conta desses dinheiros, e 
pagara ao rofr•r1do mllmbro qualquer excesso do dito valor 
além dos ditos <linheiros. Fica c>ntenrli:!o qull a directoria não 
confiscara mais acçõeH elo qurJ as qu'> forem nrccssarias para o 
pagamrnto dos ditos dinheiros. O valor do mercalo, no caso 
de contest1ção, srrá fixa lo por arbitragrm. 

Art. 67. A restituição ou confiscação ,te uma acção envolverá 
a extincção, na occa-;ião da restituição ou confiscação, do toJos 
os intrressrs," rrclamaçõ,,s e P:xigrncias contra a companhiaf 
a rl'sprito da acção, ou do qualquer direito como acima dito e de 
to los os direitos casuars á dita acção, <'Xc,.pto sómRntfl aquelles 
direitos que pelos prrs0nt0s se acham c:xprcssamehtc rcsal• 
valos. 

A1·t. 68. A ronfiscação do uma acção s0d sujeita 11 srni 
prl'juizo a tolas as r eiamaçõ"s o <·xigPncia~ da companhia por 
conta dn chamadas atrazaJa,, qu:m ;o as haja, e dos jurm 
sobro taes atrazos, e tod1s as outras r"clamaçõcs o <'xigcncias 
da com:1anhia contra o possuidor da acção ou do direito acima 
clito, quan .o rlla foi confis<'a la; R ao ,[irrito da companhia dll 
demandai-o a rr>sp •i to; mas a comp:uih'a rião df'inandará, s"m 
qull na época 0 JPlo muJo qur; a ,ir"ctoria julgar rawavPl, 
primllirampnt~ vrrifiqu'' o valor no mrrea lo da acç.ão, qurr 
por v••n ta, qu"r por arbitragem como fi.;ou acima dito, e si o 
valor do m''rca,Jo for m"nor do qu·> a importancia dfl sua re
clamação, então a dcman la wrsará sómonto sobr,) o sul lo não 
satisf ·i to. 

Art. ü9. A confis~ução de qnalquor acção poderá, a qual
quer tempo, d0ntro de 12 mezes depois dr·ssa confiscação, ser 
declarad.~., ser perdoada pela directoria, .a s·m arbitrio, me
diante pagamento, por p:ute da pessoa em falta, do todas a$ 
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quantias que ella dever :i companhia, e bem assim de tod!ls as 
despeZ'lS occasionadas pelo não pagamento das ditas quan
tias, e da. multa que a directorh achat• razoavel; mas esse 
perdão não po !era ser reclamado como um direito .. 

Art. 70. A confiscação de urna acção, excepto por causa _de 
não pagamento do uma prestação sobre ella, não prejudicará o 
direito a qualquer dividendo ou dividendos por conta, já de
clarado. No caso da dita falta de pagamento, a confiscaçll:o com
prehen·lorá to los os <lividondos ainla não pagos, os dividendos 
por conta e os juros devidos ou quo venham a ser devidos a 
respeito. 

Art. 71. As vendas e outras disposições acerca de acções 
renunciadas o confiscadas, poderão ser feitas pela directoria, 
nas épocas o sob as condições que ella determinar. · 

Art. 72. Um C11rtifica•.lo por oscripto sob o sello da com
panhia, assignado por um director o rubt·icado pelo see.retario, 
declarando qno uma acção foi competentemente renunciada on 
confiscada, de conformidade com os pres~ntes, e mostrando 
a época em que ella foi restitui la ou confiscada, servirá, 
om favor de qualquer pessoa que posteriormentrl pedir para ser 
possuidora da acção ou direito acima ditos, de prova con
du lente dos factos assim certificados, e se fará nas minutas 
dos actos da clirecloria lan<;amento do quo foi passatlo tal 
certificado. 

Art. 73. As acções renunciadas ou confiscadas em beneficio 
da comp:mhia poderão, a arbitl'io rla dircctoria, ser vendi•las 
ou dispostas por ella, ou absolutamente extinctas, como 
julgai' mais vantajoso para a companhia; e emquanto não forem 
vendidas ou dispostas, ellas serão registradas em nome da com
panhia ou de alguma pessoa ou pessoas, nomeadas pela dire
ctoria e de sua confiança, e com toios os dividendos, van
tagens e jul'os a ollas inhcrentes, e formarão parte do activo da 
companhia. 

XV 

MEMBROS REGISTRADOS E REGISTROS 

Art. 74. O registro dos membros estará a cargo do S•3• 

crebrio. sob a inspecção da directol'Ía. 
Art. 75. Todos os membros registrados designarão, de tempos 

em tempos, ao s'tlcrotario o Jogar do sua morada no Reino 
Unido, afim de ser registrado eomo seu logar de residencia, e 
o logur assim, de tempos em tempos registrado, serd. conside
rado, para O'< fins dos estatutos c dos prl)sentos, como seu 
logat• de rcsi,Jencia. Si algum membro deixar de dar tal 
logar de residoncia no Reino Unid0, elle não terá direito a 
receber aviso de qualr]ller assembléa geral ou de outros actos 
da companhia, e n~rn as assombléas ou outros actos ficarão 
sem valor, em razão de não ter elle recebido tal aviso, 
como acima dito. 

31 
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Art. 76. O secret~rio deixat•A, entre as .10 horas da manhã 
e o meio dia, examinar o registro doJ membro~ ou outro re
gistro, conformo está disposto pelos estatutos, devendo qual
quet• dos m~mbros ou outra pessoa, nnt,)s de examinar algum 
registro, assignar o seu nome otn um livt•o existente para 
este fim; e consentirá quo quaiquer membro 11ue o peça, exa
mine os livros de contas da comp~nh!a, nos tempos e com 
as restricções que a companhia doterminur. 

XVI 

nmrcronEs 

Art. 77. O numero dos directores (salva qualquer altCJ
ração feita em assembléa geral) não será menor do tres e 
não e:tcederá de cinco. 

Art. 78. A qualificação em ncçÕ3S para um director será 
achar-se elle registrado como possuidor, pdo menos, de 25 
acções da comp<tnhia. 

Art. 79. Os directores serão responsaveis sómente p::>los actos 
por ellcs mcstnos praticados ou em que elles tiverem intervindo. 

Art. 80. Os directores (excnpluando-se os directot·os primit.i
vos e membros recommondados pela dir'3ctoria para a ~>leição 
ou nomeados pela directoria para pt·e~ncher uma vaga ca
sual) deverão teres ado de posse de seu numoro de acções 
qualificantos pelo rneno' durante seis mczes. 

Art. 81. Na ag~(·mbléa or.linat•Üt. do anno .to 1885 nem toh'l 
as assemblóa'> ordinarias subs~<pten te~, um t0rço dos rlire
ctores, ou o numero menor delks mai~ approximado, retirar• 
se-ha do exercicio do Hen cargo; e a :t.Hsemblóa O'l reelegera, 
si estiv()rein qualifica los, ou oleg<Jrá m,_-mbros qualificados 
para os substituir. 

Art. 82. A votação para a retira,la dos primeiros directores 
será determina.la por convenção entre ellcs, em conselho 
reunido antes do fim do mrJz de Dezembro de 1884, ou, na 
falta de conTenção, os directorcs <JUG ti verem de retirar-'lo 
serão escolhidos por escrutinio. 

Art. 83. QLtando apparecer alguma questão a rospei to da 
retirada por meio de votação de algum àirector, será ella 
decidida pela directoria. 

Art. 84. Os directores qu() Sf) retirarem, sen lo quali
fica los, poderão sn· apresentados para reeleição. 

Art. 85. Um membro que não fôr um director em retirada 
não po l"rá, salvo si fôr recommondado pela directoria pnra 
eleição, ser qualificado para ser eleito director, si não tiver en
tregue ao secretario, ou deixado no escriptorio, pelo menos 14 
dias, nem mais de dous mezes antes do dia da eleição, aviso 
por escripto, por elle assignado, do seu desejo dG ser eleito 
dtrector. 

Art. 86. Todas as vezes que a assembléa ordinaria de 
~ualquer anno deixar de eleger ull). director em logar de 
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outro que retirar-~ll, este será. considerado como tenuo 
sido reeleito. 

Art. 87. Qualquer director perderá o sou cargo, quando 
deixar de possuir o seu numero de acções qualificantes ; si 
fizer bancarot:t, suspen<ler s"us pag·amflnlos, fizer composição 
c'om seus c1•edores, for reconhocido alienado, ou (salvo si a 
directoria resolver ditferentnmonte) cess:•r durante seis mezes 
consecutivos de comparecer ás se.;;sões da directorüt. 

Art. 88. Qu2lquor dircctor, quer iwlividualmente, qum• 
como membro de uma sociedade, companhia ou corporação, 
poderá, não obstante regulamentos legaes ou de oquida·!e em 
contr.trio, s 'r interessado em qualquer op<:Jração, em preza ou 
negocio emprehendido ou auxilia,[o peb. companhia, ou em 
que a companhia estiver interessad:t, comtanto que a na
tureza e ext~nsão deste inter•:sse seja communi,,ad:t i dire
ctoria ; poderá ser um dos advogados ou engenheiros da 
compunhia, e poderá s~r nomeado para qualquer cargo de
baixo da direetoria, com ou sem remuneração algurr.a. 

Art. 89. Nenhum director perderá. a sua qualificação de 
director, pelo facto de ser asgim interes>ado, empregado ou 
nomeado, porém não votará em objectos relativos a qualquer 
operação, empreza ou negocio em que estiver interessado, 
quor individualmente, quer· como m"mbro 1le alguma sociedade, 
ou como dir•0ctor ou empregado de alguma comp.mhia ou 
corporaçãrJ. 

Art. 90. Um director poderá, a qualquer tempo, avisar 
por escripto a directoria, do seu desejo de resignar, e, si fór 
aceita a sua resignação, por parte da dircctoria, mas não 
ant"S, o sou cargo como dit·ector será. vago. 

Ar L 91. Qualquer vaga casual do cargo de director poderá 
ser preenchida pola directoria, nomeando ella um membro 
qualificado, que, a todos os respcito.s, substituirá o sou 
predecessor. 

Os di!'ectores que continuarem em exercício poderão func
cionar, não obstante qualquer vaga ou vagas na dire· 
ctoria. 

AI"t. 92. A remuneração da directoria será de 1.500 libras 
por anno, repartidas entre os directores, nas proporções que 
a directoria a todo o tempo determinar. 

XVII 

DIRECTORIA E COliMISSÕES 

Art. 93. As sessões da directoria terão logar quando os di
rectores o entenderem conveniente. Mas nenhuma reunião da 
directoria poderá t<1r logar fóra do Reino Unido, sem o consen
timento de uma reunião da directoria em Inglaterra. 

Art. 94. Uma sessão extraordinaria da Jirccto!'ia poderá em 
qualquer tempo ser convocad:t p1r um dos directores, com tanto 
que dous dias antes sejam avisados oa outroa directorcs. 
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Art. !J5. A dil'ectoria. pódo dnt,)rmina.t· o '}HOi'Uil! nccessa.rio 
para tratar-se do negocies; até •[ne seja dotet•minado de outm 
fúrnu, dons :lit•ectot·cs constituirão um IJUOrHill. 

Art. Oii. A dit·ectoria, do tempos a tempos, elegerá um 
pro,~dcnto, o si assim o jukar convr•niente, um supplonte de 
pres1dente, para sorvit· durante um anuo on par qualquer 
por iodo menor. 

Art. 97. Em tolo o caso •le ausoncia do JH'e'<idento o snpplen
tc, nomear-so-hfl um snppliJnlo intrJl'Ínu, Hendo essa nomea~ão 
feita pela diroctoria. 

Art. Utl. Os actos da dit·octoria serão rr·~n!lados, conformo 
determinarem as ot·dens da dit•cctori[l, em v'lgr)l'. e a to los o<; 
outros respeitos, pelo mod J por t[UC julgarem conveniente os 
directores presentes. 

Art. 90. Todas as qur~stõe'l em uma. directoria serão resolvilas 
por maioria de votos dos clirectoros pessoalmente presentes, 
cada director tendo nm voto. 

Art. 100. No C'too rle iguallrvle de vot0s em uma sess:1o da 
dit·e•·.toria, a pcs..;oa qn~ son-ir de pt·,~sidonle terá um segundo 
voto on voto de rlesompate. 

At•t. 101. Os dirr)<'tm·cs om uma ronniz'lo podcrito nomear 
e rcmovet· commissõcs tiradas do seu proprio numero, conforme 
julgarem a proposito ; podrmdo igualmente determinar o 
quorum, as obrigações c o procedimento das mesmas com
missões. 

Art. 102. Todas as eommissõcs guardarão actas do seu 
procedimento, o a todr> o tempo aprosontar:1o :'t dire<'Loria rcla
t~rio> a I'"Stnito. 

Art. iO:l. Aet:ts ·lo prot'O limcnto do ca·b. ~cssão o do com
parecimento dos rlirectores :is mosmas sessões, respr!ctiva
mcnto, serão lançarhs com a possível bt·0vidade, depois do 
dito comprwccimento. 0111 um livro a cargo elo serrotario pat·a 
esm fim, o asúgn:ulas p•,]o prcsirlcnto rla reunião a t[llO dias 
se roferout 011 darpwllas em ']llfl forem li<las. 

At·t. 104. To las estas ada~. <lr•pois diJ assim lanç:das o as
signadas, na atHPncia elo prova dn erro n:v.; mesma'l, sorib 
considoradas como um ar<:hiYo correcto e um ado ot•iginal. 

Art. 105. A sessão da directoria po:J()J'(t set· adiada á ventado 
elos directot.,'>l para a époc<t e logar que elles determinarem. 

XVIII 

POD:mF.s E onniG.\QÕES D.\ D!UECTOTITA 

Art. 100. A rlir•'ctoria, snjr•ita ã Ji3calisaç:1o <las nss··m
bléas gr>rar's (porr'•m H<' TI! f.tcnl·larl" <lr1 i m•ali(hr•·m qu:d<jlli'l' 
aeto f,ito pr·la dir··doria ant .. ~ ·la \'I'Solur;iío d" nm:t :;ssr•mblóa 
gr>ral) dirigir:·, " a·lministrarú to,los os n··gocios c trabalhos 
da C011Ipanhia, n <'X"rc•·r:., to,Jos os po !"r"''• autorizaçõ••" ,, 
dir,cçõ ,g rla comp,mhia, obtr•rá iodos os favorr•s, concr1sf'Õ •s r· 
acto' l•·gislatiDJS ,[,, <Jualrru··t· govr·t·no ou auht·i,J::l.'! , in-
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clu in lo as concrssÕr's r1 doer:• to~ m"nciona·los no !! emo,.andum 
d" associação ; c:·kbl'at·::i quar·Brjlt<'l' contr::üos r• farà todos os 
tl•·mais actos r• cousas qun forr•m n<'cr•ssat·ios para 1 ·vara 
cd\'.:ito os Jl'·gocios rl.a eornp'anhia no [{, .. ino Unido nem Ljual
qur·r outra p:u·t·:; r xe·•pto unicamr·nl.rr :J<ju..Ilns qur• pr·los 
PSlalulo~ 0 p los pt•r•~r•nt 'S 8" aeb:Lm PXpt't'S3:1IlH\nt' Uf't .. r
lllinar]os sr•r<'m r•xr•rcidos por ass<'mbl:··as g-rTacs. 

Art .. 107. A dirr•ctoria, sujr•i.t:t :is condiçõ s :v1ui contidas, 
nom"al':Í. o s·•er<'l.tr i o, banqu·· iros, advogados " outros em
pr ·gaclos, nos L··rrnos n o:om :rs condiçõ"s r1u~ dla julgar 
convc•nir:nt•·s " r•m 'lu" ccmcordat·; " pod ·t·:i, a touo o t~mpu, 
r,rmovPr ou dcmittir rJunlr[ltOI' rl ·lll's (tentporari:uuento ou 
por outr<1 J()rma), nomear ontt·os em s:•u logat·, f' b. m assim 
fixar as garantias (quanrlo haj:t algumas) <JU" dr;vorão s<·r 
I'Xig·idas ddl •s, para o fi 1 Clllllprimr·tllo d · s ;us d<'V<'rrs, 
sr•gundo a dit·:·ctoria jul~ar conv nir nt·•. 

Art. 108. A Jircdu1·ia pod:~rá nomear P. rrmov<'r eom
missõc:s locacs rm qnalrtuer paiz 011 praça compostas rl11 
dir<'ctor<'s, membros ou não da l'Ompanllia, conformo a 
uireetoria 'julgar eonvrmir·ntr'. 

Art. ill\l. A dir.•eloria po.!:rá determinar n regular o quo
rum, os devere<, procedimentos e a t•.·mun~'ração das com
missões constitui<ias PU notHr•:Jd:ts em ,·irtudro do ultimo artigo; 
o tod:ts e.;~as conunissõrH r st:trão ~~ todos oc.; I' ·spe:tos suj· ibs 
:i fiscalisação da directori:t. 

Art. 110. A dirr•ctoria pn:l";·:i, a tcdo o t ·mpo, nomrar 
algnma prssoa, on pr·ssoas p·tr:t ag-:nl0 ou repr<'Sr'ntante da 
comp:r.nhia em qu:tlrtnor pniz O! I pr:tç:t, c podcr:i nonwar to los 
os serventes o empregados necoss:tr i os para os negocios rla 
companhia, nos termos e com a remuneração que a directoria 
julgar conveniente, e poderá a todo o tempo rlemittir essa 
pesso:t e nome:tr outra <'m seu log:tr. 

Art. 111. A dir:•ctoria poder:i, a todo o tempo, del<'gar a 
alguma r!oss·ts comm i ssões lora' s, ou algum dos agentAs, 
representatll"s, sorvent<$ ou •·mpt·egados da companhia, todos 
ou alguns <los podot·es e autorizações da dirrocloria. 

Art. 112. A dir<'ctoria podr•rá avori~·u~11·, ajustar e pagar 
torlas as despezrrs feitas com a formação <l organização da 
companhia, n bem assim a emiss:io e passagem de aeções ou 
titules de rlebito, que dia reconhecer utois. 

Art. 113. A directoria po lerá exr:rcer o c; poderes mencio
nados na lei de '1864, relativa a sellos r lo companhia, cujos 
por leres a companhia fica pelos pre~entcs r·xprcs-;ameutc auto
rizada a u~ar. 

Art. 114. O secretario srllar:i, com a autorização da 
diroctr)l·ia " n·1 prcS'mça rlo nm rlircdor, p'·lo menos, todos o" 
doctunentos qnc frll' p1·eci.~o cellar; ()esses documrmtos serão 
as~ign:11los pc•lo dilo dit·ector c rul>rica lr>.s pelo secretario. 

O S)llo, <Jilando usa io fóm do paiz, r·m virtude das dispo
sições da lei do 1~64, _rolativa aos sellos do compa~~ 
posto pola autonzaçao o om prosença da pes~jí; ~~~- r, ,I 
ljlle a directoria rleterminar; o o.s rlocumentos a:m~l;rk\se'lbdos '' 1 

\~\. 
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serão assignados pelas pessoa~ que a directoria tambem de-
signar. . 

Art. 115. A directoria poderá u~ar dos po leres que t<'m a 
eompanhia, dG contrahir emprestimos, sujeita ás üisposiçõc"s 
eitadas nos presentes. 

Art. 116. Todas as lntras rle cambio, ou notM promis
sorias, serão aceita~, sacca:!as ou endos;;adas por dous dire- · 
ctores competentrmcntR autor zarlos pela uirectoria c rubri
ca las P"lo secrr tario, ou SPr;lo sacca:las, ae<'itas on cn·los
sa las para a companhia, ou Pln 'noino <klla, por duas on 
mais p"ssoas, fnneeionanlo em virtnJo <In procura~ão esp c:al 
ou autoriza~.ão <'oncr'rlida sob o S<'llo da c01npanhia, em obscr
vancia de uma rr:solução da directoria. 

Art. 117. To .las as eontas da dir<'ctoria, depois de exa
mina las e approvaJas em uma assembléa g ·ral, serão con
cludentes, excepto quando não s~ descobrir nr-,llas algum 
erro dentro rle rlous nH'Z<'S, <l<~pois do approva:las. 

Art. 118. Os erros <JUO so descobr;r. m dentro daqtwllo 
porio !o dr•vPrão s ·r corrigidos immodiatamrnto r, fin,lo aquello 
prazo, as ditas contas S<'rão eonclulPntr s. 

Art. H!J. Os rlirPctor•·s s•'rão in:l<,mn·za·los do to.las as rl<'s
Jl<'Za·~ <lo viag<'lll n 011 Lras 'lli'J ''ll<'S fizr'rnut por causa dos 
n"gocios <la companh:a. 

Art. 120, A d,r, ctoria po l<'rà, to las as vezes <jUfl clla. tiver 
dr-, pagar alguma <juant'a dn rlinhniro por qualquer conta, en
trPgar á companhia, corpora~ão, autori,ia ln 011 rwssoa quo 
a elh tiver rlirr~ito, m<'diant" eonvenção, ou rrnanjo com tal 
companhia, corporação, antori ia ln ou p"s~oa, acçÕ"S desta 
companhia, pagas, 'J""r intr·gral, <JII<'r parcialm··nt , ou t'tulo 
do debito (deúcnture ), <'111 V''Z ,ln faz:'r o pagamrrtlto com 
dinho i ro e po In :i <'IU: tti.r n rrg istrar essas acçõ 'S, do con
formidaclo; o brm ass'm pol0rá d;8tribuir acçõ~s <la com
panhia, parcial ou int"g·ralmentfJ pagas para satisfação ou 
rnducção dn qualqtwr r.·clamação sobrn PSt:t companhia, 
ou de qualquer companhia cujo encargo o comprom'ssos po lrm 
s ·r toma los por rsta companhia; e o dinhriro cro Ltado como 
pago sobro es«as acç.õ· s rcspr·ctivanwntcr, sr,rú toma'lo, Pm VPZ 
dfl pagam<'nto Pm linh<'iro na importnncia como tal consi l<'raclo. 

Art. 121. Nenhuma compra, venda, contr:tto ou convenção 
a quo tiver dado o consentimento da companhia om uma as
semblóa geral, pod•<rá ser ernb:~rgada ou obstada, a pretexto de 
não estar dentro ou de ser oppo~ta aos obj•Jctos e fins da com
panhia ou aos poderes da companhia, em asscmbléa geral, ou 
sob qualquer outro pretexto que s<'ja. 

XIX 

DIRECTOR •ADMINISTRADOR 

Art. 122. A directoria (si asgim ojnlgar conveniente) poderá 
nomear um ou mais dos diroctores então em cxercicio, para 
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serem directores-administradores da companhia, quer por um 
prazo fixado, quer sem limitar o tempo em que elle ou ell•'s ti
verem de exercer aquelh cargo, e poderá. a todo o tempo re
mover ou demittir algum dirBctor-administrador do B"U cargo, 
e nomear outro para substituir ao que ou aos que assim forem 
dispensados. 

Art. i23. Um director-administrador, emquanto continuar 
no exercício desse cargo, não estar:i sujeito a retirar-se por 
votação ou turma; e não se fa,·& dolle menção na occasião 
de d<Jterm! na r-se a turm~. de retira· la, porém sujeito quanto á. 
rcsi'gnação e remoção, ás mesmas disposições que os outros di
rectores da companhia; e quando, por qual,tu··r motivo elle 
cr·ssar de set• dircctor, elle deixara, ipso {(teto, e immediata
mente de exercer o cargo de director-administrador. 

Art. i24. Nu caso de alguma vaga no cargo de director
administrador, a dircctoria deverá preencher o cargo nomeando 
algum outro dos directorcs por emquanto, ou extinguir esse 
cargo como entender melhor. 

Art. i25. A remun,..ração drJ um director-administrador 
scr::i. opportunamente finda pela directoria, poderá. ter lagar 
por meio de um s ~lario, ou de uma commissão, ou rie participação 
nos lucros, ou por qualqurJr ou por tolas f'Ssas maneiras, e será 
concedida r~m 1vHitamr•nto, n in [O]Wll [r>nt"m'·ntll de sua re
munrração como 1lir~>ctor n S"r:i con~irleraJa como parte das 
dcsp:·zas do custnio dfL companhia. 

Art. 126. A dir<'doria po IPd, Pm qu1lquer tempo, confiar 
n conf ·rir a um rlir:•ctor-a lministra.:lor r>m e:s:oreicio aquelles 
dos po lcr••s '[U<l t •m de PX''rcer a m<'sma diroctoria o t[Ue se 
acham acima menciona los, conformr, nlh ont"n l0r convll
ni,mt:', e po lerá conf•·rir C'ssrs po lerrs pelo tempo, sBrem nx(lr
cirlos sobre os objr'ctos (l nara o" fins, ,-, nos tnrmos o con·liçõ8s o 
com as r~stricçõns que dle achar :t propo.-ito, "p(>tl<'rá, outrosim, 
conferir f'ssos po kr•'s, rp1er collat<,ralmcnt'!, com todos ou 
nlguns r los po.kres da dirr1etoria, ao mesmo respeito quer r>m sua 
snlJ,tituição, po [P-nrlo ao mf'smo tempo revogar, retirar, alterar 
ou variar to lo~ osnlgarim10s dos ditos poder•'s. 

Art. i27. Um •.lirector-a iministra-Jor não tnrá nem e:s:ercerá 
porlf•res maiores ou mais amplos do que aquellr>s que, om virtude 
üas rlisposiçõcs destes artigos, couberem á dirretoria, e no e:xer
cicio desses po!Pres ello estará sujeito a todas as mesmas 
con:liçõns e rcstricçõPs a que estará sujeita a directoria em 
i rknticas circumstancias. 

XX 

CONTADORE.'l 

Art. i28. Um ou mais contarlores, não sr>n·-lo nPcrssario que 
sejam memlJros da companhia, SPrão nomeaélos pela assembléa 
or.linaria cacla anno par!\ sorvirem no anrto srguintil; e até 
que tenha lagar a prim,Jira assernbléa orJinaria, a directoria 
nomeará os conta·lorcs. • 



488 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 129. A rAmuneração dos conta·lorcs sRrá fb:ah prla 
assembléa, e elles examinarão as contas da companhia, dl) 
accôdo com os estatutos presentrs. 

Art. i30. Vinte e um dias, pelo m<'no,, antes do rlia marcatlo 
para cacla assembléa orr!inaria, a olirr•cloria P.ntregurú ao~ eon
tat!ores as contas annuaos e o balanc••tl) •lomonstrativo, para 
serem apriJSentados á assrmblr;a n os contar!orrs rocr•b<'rão o 
examinarão as mesmas e verificarão pcssoalmcnto as garantias 
da companhia. 

Art. 131. Dentro de 10 <lias, d"pois do recebimento das contas 
e do balancete, os contadores, ou as approvarão, ou, quan•lo 
não as julguem no caso de serem approvadas, f'lles farão um 
relataria rspecial a rrspeito, e 0ntrngarão i rlirPctoria suas 
contas e balancete com um relataria declarando o usultalo do 
seu examn daH garantias. 

Art. 132. Sete dias, justos, antns de ca·la assemblóa ordi
naria, uma cópia impressa das contas fl tio balancetrl exami
nados, e do relataria dos contadores, scr:i enviada pt>lo Corrrio, 
ou por outro mo.Io, pela r!irecturia, a to;los os membros da 
companhia em sua r0sidrmcia r0gistrada. 

Art. 133. Em cada assl'muléa or,linaria scra lido o relataria 
dos conta•lores com o relataria ria dir"ctoria. 

Art. 134. Nenhuma avaliação do funr[o olf' rPscrva ou rio 
qualquer outro emprego de dinheiro, será f••ita pela <liroctoria, 
emquantQ. essa avaliação não tivnr si elo examinada pelos conta
dores, e dada por valiosa por meio do relatoriQ assignaclo por 
elles. 

XXI 

DJRECTORES, DEPOSITARIO,S E EMPREGADOS 

Art. 135. Quando a directoria o julgar conveniente, haverá 
tantos e quantos depositarias para qualquer dos fins <la com
panhia, conformo a rlirf'ctoria determinar, o ellos sPrão 
nomca'.los e dllmittidos pr>la nHlsma dir<:ctoria, fl tr•rão a 
rllmuneração, porlf)rf's ll int!cmnizaçÕ~'S, fl desempenharão as 
obrigações e estarão sujeitos aos regulamentos c1uo a directoria 
determinar. 

Art. 136. Os directores, •l0positarios, contadores, secre
tario e outros Pmpregados Sf'rão inrlnmniza'.los pela companhia 
de todos os prPjuizos e despPzas por olles soffri<lo~ no <l"s"m
penho de suas obrigaçõr•s ou a r~'spreito ddlas, menos daqucllas 
provonientes de seu acto df'liberado ou culpa. 

Art. 137. A dirf'ctoria po:lr•r:i pagar a um agente', aJ.voga:!o 
ou nmpregado ria companhia, por meio dn porcentngnm on 
outra comn~issão, calcula la sobrrJ o total dos lucros li•1 ni•los 
da companhra ou sobre transacções I'Spccwf's. 

Art. 138. NPnhum dir~'ctor, <l<'positario ou emprP-garlo scr:í. 
responsavel por outro dircctor, depositaria ou emprega• lo ou pot• 
ter participado rle algum rec<'bimnnto ou ontro acto rl11 confor
midade, ou por r1ualquor pr<>juizo on despeza soffrirlo l'"la 
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companhia ou por r1uaL1LH)r outra posso~. prov<'ninntcs r!o actos 
on procrdimentos da companhia, ''alvo si ost<'s Jlrl'juizos 011 

desp,)za forem occasiona·los por seu acto deliberado ou culpa. 
Art. i39. As contas do qualquor rl<'positario ou Pmprogalo 

po lerão srr ajustadas o approvalas ou ri< sapprova las no todo 
ou em parto pda rlirectoria. 

Art. 140. Um dirr)ctor, dfJpositario on outro qnr~lqn<'r <'JU

progalo que fizer !Jancarota, ou entrar pu!Jlical~Pnte r•m 
composição com os iious cre:lorrs, por.lrrá por 1sso a sua 
qnalificação para po.ler funccionar como tal o cessarà de ser 
empregado da companhia. 

Art. 141. Fica ontPnclirio rptr, emquanto a sua per.la _rle 
qualificar;ão não tiver sitio lanr;ada nJ.s minutas da di uctrma, 
os actos que ello tiver prat[cado durante o sPu 0xercicio lerão 
o mesmo valor que teriam, si foss0m pratica·.!o.s por um em
pregado qualificatlo. 

XXII 

ASSEMIJLEAS GERAES 

Art. 142. Uma asscmbléa geral cxtraortlinariu ürá logar 
em Lonrh·r'S dentro tlo qnatro lll~'zns, dnpois dn ••star<'m rng-is
tra•los o memorandum nos t'Statnto.-; da r·ompanhin. 

Art. 1•!:3. Haverá annualmentn nma ass•·mlllú:t odinaria 
em Londres ou l\liddlrscx, no logar, no dia e na hora em 
cada unno quo a dirrctoria a to r lo o t··mpo d<'signar. 

Art. 144. Uma ass~m!Jléa nxtraor linaria po [•,rú, <'In qual
quer tempo, ser convoca la pnb dirt•ctoria pm• snu proprio 
accôrdo, e será convoca:la pda rlircctoria to las as vezes qno 
fôr entrcguo ao s8cr11tario ou no escriptorio p:m1 a diroctol"Ía, 
um podiJo do membros da companhia cujo numero não seja 
inferior a 10, c possuiu lo juntamente não menm d•' uma quinta 
parto do capital, dnelaran lo os p•'ticionarios claram<)JÜ'' o 
ollj•·cto ria assnm!Jléa, n scllilo a rcqnisir:ão por elln~ assigna:la 
c cntregnn ao sr•cretnrio ou no 0scriptorio para a dirt·ctoria. 

Art. H5. Qnan lo a tlircctoria dnixar <lnrantn 1c1 dias depois 
do lh" ter sirlo cntr••gue a r<)qnisiç:"ío, de convocat· a ass.,mlJI<ia 
do accôr.lo com ella, os ]Wticionarios on igual numero <ln 
mrm!Jros quo possuam igual proporr;ão d'l capital, po.Jcrão 
convocar a asscm!Jléa. 

Art. 140. Torlas as ass<'m!Jlóas ger:ws rxtraordinarias so 
reunirão em Londres ou II-Iid•llPSI)X, no log-ar qu0 a rlircctoria 
ou as pessoas <!UO houverem de fazer a convoca~ão designa
rem. 

Art. 1-47. Cinco membros prcsontcs prssoalm~'nto formarão 
um quorum sufficirnt<J para uma assrJmlJ!f,a g0ral para todos 
os fins, mrnos para a prorogação da ass<nnlJI(·a, para o qn" 
tr();< rn~'mllros prr}Sontrs pessoalmcub formarão um quon~m 
sufficirntn. 

Art. 148. Nenhum negocio scra tratado em qnalqner assrm-
1Jléa geral sem q no o quoi'wn preciso para o nngocio ••steja 
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prcsentn quanrlo s~ comr,çar a tratar delll) ; o a d~>claração de 
um <livi.11•n lo rr'C<Jmul"n la !o pr·la •!ir~ctor:a não Sl litrá s~m 
tor 1lccorrdo pelo mnnos 15 minutos d•'poi.s r la hora marca la 
para a assnmblrí:t. 

Art. 149. s;, doutro d ·uma hora rl"pois rla quo t'v"r sírio 
marca la para a a>sPmblr;a, qu ·r original, qur•r proroga la, 
não houver qt<OntJn para S'l po !nr tratar r[() algum n~'gocio, 
a assembléa sArá dissolvida. 

Art. 150. O pt•osi lrnt<l com o conscntim"nto 1la ass<>m
blóa polrrá a·liar qualr1ur•r as,embl•'a gt•t•al dtl uma úpoca 
para outra, o n •nhnm n··g.·c·o po.l•or-s·,-ha tratar "m qualqner 
assnmblr\a g~ral a lia 1:1, a não s ·r aqur·lh qnr1 tiv"r fica lo sem 
concluir-S'l na ass"mhlr'la g<'ral em qw' tev" Jogar o a liamento 
e tptn po !0ria tnr si lô ti·ata lo natptdb assrmbl:'·a. 

Art. 151. Ningurm, como porta lor d() um garante dfl acção, 
t0rá direito a assistir, votar ou eX('l'C"r qualqur·r dos direitos 
de um membro em qualquor a~semblóa g(lral da companhia 
ou assignar qualquer requisição para uma assemblóa g.~ral 
ou convocai-a som que tro~ dias p~lo meno<: antfJR do quo f<ir 
dosigna:lo para a assombléa no primeiro caso, ou som que, 
antes r! o entregar a rcf[ uisi<;ão no cscriptorio nos outro; ca~os, 
olle tenha depositado o .[ilo garantfJ de acçiio no escriptorio 
ou em outro Jogar, ou om um dos ontroc; logaro<: que a di
rectorh a to·lo o t<•mpo t!--signar, juntamentl) com uma t!nda
raç:to por oscript·J J,, 8"11 nomo e morada f! snm 'lu'' o garanto 
do aeção pormaneça ~,ssim deposittrlo ató qno a assemhlé·t 
geral tnnha tido logaP. 

Os nomes rle mais de uma pess1a, como po~suidortlS junta
mente de um garanto do acção, não serão ac<'Ítos. 

Art. :152. A' pe,soa 'fll'l a~aim depositat· um garante de 
acção il•1rá entreg11e um ccrtifkatlo chclarando o seu nome e 
mor·R·la, e o numnro de aeções ou importancia do capital 
incluído,; no garante tle ncção por o! la drpos' ta• la, cujo Ct'rti
ficado lhe dar;í. di!·r>ilo a ns·,istir ,. votm· na as,()mblr'tt got•al 
pela mesma fórma qu() si fos~e um m'lmln·o. a rrspnito da<; 
acçõos ou l'apita! e'<pccificados ntquelle cnrtificar!o. Quando 
for enti·eg-tHl o dito certifi<·a lo, o garant•l de acçiio a respeito 
da f[Ual ello tiver sido ria !o, lhe Bet'á reslituido. 

Art. iG3. A directoria convol'an lo '1"alqner assemhlóa 
geral, e os membt·os que convocarem qualquer aasembl•ía 
extraorrlinaria, dar:1o respertiratuentn pelo menos 10 dias e 
não mais de 21 di~s, notit·ia da ass~'mblóa, mas por algum 
membro nã•J ter recnbido noticia alguma, seja por não ter 
morada registrada na Inglaterra ou por qualquer outro 
motivo, não ficarão invalidados os aetos de qualquer assembléa 
geral. 

Art. 15!. No logar para ondl' fôr adiada qualqur>r assP-m
bléa geral por mais d·· S"t" dins, a dirr•ctoria dara pelo m"'nos 
durant•1 qu;~tro dias noticia da ass"rnblóa adiada. 

Art. 15;:í. A noticia convocando uma ass~'mbléa grral sr,râ 
contada srm o dia t~m que se der noticia, mas inclusive o dia 
da assl'mbléa. 
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Art. 156. As noticias para convocação do assrlmblé~s geraes, 
ou tratanL!o do snu adiamrnto, sr•rãu dadas por circulares aos 
membros declarando a cipoc t e o Jogar da ass0mbléa, e a 
dirnctoria ou mPmbroq convoc;l.ndo uma assernbléa geral 
darão igualrnonte noticia por aviso, si houver alli garant.~s de 
acçõ••s r1xist8ntes. -

Art. 157. Nr·nhum nPgocio podcrã sot• tratado <'m qualquer 
assemblcia geral além da.p1dle que tiver sido especificado 
na noticia dn convocação, Pxcnpluando-l'le o caso r!n uma as
BPmblóa ot•dinaria dos nogocios t[Uil vão esp .. c~almentn mr•n
cionados. Em qualquer caso, em qu", Pm virtude dos pre
sentes, houver de so dar noticia rle '!ualquer ne.zocio a tra
tar-se em uma assembléa geral, a circular e o aviso, quando 
os haja, deverão particularisar o nngocio. 

XXIII 

PODERES DAS ASSEMllLEAS GERAES 

Art. 158. A companhia poderá, com a RancçãJ do uma as
sembléa geral e sujeita a lfUaesquet• condições impostas pela 
ass,.mblría, a todo o tempo, exercer r1ualqu· r dos poderes con· 
feridos pf'!os eHtatutos das companhias sobt•e as companhias 
auonyma;o; por acçõos. 

Art. 150. Qualqunt· assnmbléa g"ral r1uando não tivet• sido 
dada noticia a respeito, poderá, por meio do uma re~olução 
passada por tres quartos dos votos darlos pcs,oalmente, ou 
por procuração, remover qualr1uer rlire,·tor ou contador, por 
cau~a do má condücta, neg-ligeHcia ou incapacidade, o po.lerã, 
com uma simples maioria, pr.,enehct· <JUal<JUCr vaga nos car
gos de director ou de contador, e fixar a remunr)raç:io dos con
tadores. 

Art. 160. Qualquer ass~mbh;a ordinaria, som que tenha 
havido noticia a respoi to, pod.mi eleg:·r <l[ro ·toros o conta
dare~, e bem assim receber e registrar no t•Jdo ou em parte e 
adoptar e confirmar as contas, balancetes n reJa to1·ios dos di
rectores e contador: s r spoetivaawnte, e poderá sujeitar às dis
posições dos pres<Jntes d··cirlir a<·erca de recommendac;ão da di
redor ia sobrn qualquer divirlen•lo. 

Art. 161. Quando qualqunr assembl~a geral houver re~ol
vido acerca do um augmento dfl c~p't.al, as assembléas ou 
qualquer outra assemblóa geral, poderão, sujo;tas ás dispo
sições do art. 15, <[<'terminar at<'J que e:s:teusão poderá ser 
ofi'ectuada com a emi;são de novas acções, e as condições sob as 
quaes o capital será assim augment·1do, bem como a época, 
modo e termos, nos quaes as novas acções serão emittidas, e 
que premio, quando haja algum, gozarão as acções. 

Art. 162. Qualquer assembléa geral, determinando as con
dições sob as quaes BDrão emittidas as novas acções, como uma 
classe ou como diversas classes, poder:i. ligar ás novas acções 
de todas as classes ou de alguma das classes qualquer pri-



vilr:gio rnp'lr:":tl r;rn r·r:b';'í'J "'' rl'\·i•lr;nrlo rl'l prr:f0rcn~i:t, g-a
rantidtJ, fj;.;q, Jlu~~ll!:..tiJt.e, rr~lltiv,~l (J'1 'JUI.rt>, tJI! juros ou l'or on
tra Íf)I'JfUJ, Ull!tlla'~S'l'l'·r (_:(J;J<i:t;i'Jes fJil r st ·)c(~Ões eSlJ{}f~;~J/~S. 

Art. lli:l. Sr <!<;)'"·~ rh IJiiJa :u.;r;r,t1Jl:·a ,!!'<;r<d V:r· resolvido a 
eruis:-;:1o dr, ntJVaB ~,l~f;<Jr~s, fJJrias a...; ntn·y..; a(:çiJ s não f,n·eru ernit
tidaH t)r~ ar·r:iH·do ~~'HB t!~;t't !'t!.~-J)ut:iiiJ, 'l'l:d•ttler as~eJJ1f,ha. geral 
[lfJdt~r;j dqlOI'Ill!llaJ' tjiJf~ a; IJIJ'f,l.{ at:<;<Jr!2. a.iwla }JtH" eJniltit· rl-,i
xcm d: ser crnitt:das o w·jarn caucclladas, ou po:lerá •!olor
minar alguma alt<ll'ação na~ cond;çõcs em que as novas ac
çõos ainda não emittidas o possam ser, ou nos privilegias es
prH~ianH Oll rr~SLL'it:!~(jes ÍllhO!'üJll.<!.;.; Ü~ IlOVll~ :H't.'Õt~S ainrla não 
OIHii.Li<bB. • . 

Art. 1G 1. Nenhuma. J'Osolução pat•n. o augrnento do capi
tal, nem qualLJuer rcsoluç:io <~lguma aflectando n. emissão de 
quaesquer nova~ acc;õcs, pcdcr.1o ;;cr tomadas sem prévia re
common:ln.çãJ da d·recloria. 

Art. ·1G3. A eompanhia )IO<lcrli, a torlo o lemp~. em as
sombléas gr•ra•~s, em Yirtudo do resolução especial, altor,tr e 
tomar novas disposir:ões em lo.!.:"ar on em additamento n. quaes
quer regulamentos tb cou1p:tnhi~ •• r1uer contidas nos prcs·~ntcs 
estatutos, quel' w1o. 

Art. 16G. A autorização dns as'!emblóas gcra0.s, d:da, a 
todo o tempo, pela resoltH:ilo especial, para. poder nllerar c 
tomat• novas clispo:.;ições em logar ou ern w!rlilamento a quaes
quer dos t•egt!lamentos da companhia, ostonder-se-ha até au
torizar toda e qualquer alteraç:i:o, s0ja de que esjwc•io fór 
dos presentes, excoptuancliJ-S·1 sümonto os regnbmentos da 
companhiJ. que os estatutos u:Io permittem que B"j:tm altor:1.dos 
pela companhia, eujos regulamontos cxceptuado~ ficariio assim 
considerados como o,; regulamento.> fundan1etllaos e inalto
raveis da comp rnhia. 

Art. 167. Qualc1uer resolução por eseripto, que os estatntos 
não exigirem quo ~cja toma•b por uma maneira JX&.rticular, 
quando tivet· Ri lo recornmen:lada pela <lirectot'Ía, e dc;poi;; do 
se ter da lo noticia ilella, a to los os mombros, rio conformi
dacle com a~ suas moradas registt·a las, tondo sido a moqma re
solução adopb la ou sanc··ionada P'tr o'cripto, pdo menos por 
tres quintos dos membros, tet':.i o me.,rno valor c s·:rá tão 
elfcctiva como uma rosoln-;ão <lo uma assemblóa gorai. 

XXIV 

P!tOCEDIME:<ITO NAS ASSE)IBL..;AS GEIUES 

Art. 168. Em todas aq a.'somblún.s gtll'::tco; o presidente, ou 
em sua ausencia, o snpphnte do pt·esirlcnle, q uanclo hnja al
gum, ou na ausenci:c d<:St') t:unhem, 111<1 <!it·cctot· ckito pelo.~ 
direr::trJro' presentes, on na :u:seacia do todo.~ o.; di t·octores, nm 
membro eleito pelos llt0Htbros pt·esentos, tornará a cadeira. 

Art. 10g .. Em qualrp.tcr a~Bem1Jléa or.liuaria em que tenham 
quaosquer threctorcs tle rctlt·cu'-'0 :lo cargo, estes permane-
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cerão em exercício até ú dissolução da assomlJléa, em que clhs 
tiv:n!Jl de retit·m·-s·, do car'!o. 

Art. 170. O primeiro Hr:g-o<:io .:e que se tratD.rá <em r1u[llquer 
a•se:nl,l'a g ral, depo's tJ,, se achar oc·rnp:uh a r:•tlcu·a. 
seni. a leitura tias acta-; da. ultima assemblen. e si as acta< n:lo 
appar·:r: •r,:rn na as<emblr:·a a "et·em as-signmb s diJ a· cúrdo com 
o; 1·statutos ou o< pr ·s"ntes, !'ll<t·<, tendo s·.do achada-; con
forme, ou ten·lo si lo corrigida-<, s0rão assign~•.das p~·lo pr2si
dente ela ass~mblt!a em que forem lidas. 

Art. 171. Suj,•ita a exigencia tlc uma Yot::u;ão por csrm
tinio, como abaixo ~e acha menciona 1o, qnalt1ucr 'llle~tão que 
tiver de ser decidi, la por uma a!ls·mbléa geral, salvo si já 
estiver resolvida, no caso do não ser diff<!rt•ntemente reg-u
lada pelos estatutos, sen\ t!ecidi·la por simples maioria rios 
lllC'mhro-: pres<•ntes pessoalmonto, o •Jilfl sejam. dt! acetktlo 
com os presentes, qualificados, par:J. poderem votar por meio 
de signnl <le mãos. 

Art. 172. Em qual'1uor assombléa geral (salvo si fúr oxi
gida immediatamento a verifie:1ção dos voto> sobro qualtJUCr 
resolução, dt'pois d" toro prPsi<lnnte da assr:mblúa declarndo 
o r0~ultaclo da votação por signal de 111ã'!s, sendo essa exigen
cia feita pCJlo menos por dous membros, c antes da dissolução 
on a·liamrmto da assnmbléa, por meio de requisição eseripta 
ou assignada pot• membros possuidore~ ou <[He reprosnntom 
por procura<:ão juntamente pelo menos 500 acções, e ontre;rue 
ao presidente ou ao Reeretario), um'l. declaraçã·J fút:J. polo pre
sidente do que a resoluçfío passou, n uma nota para isso lan
çacb nas actas elos actos da assem!Jléa, serão prova sufficj,,ute 
do facto a"sim declarado, sem que haja provado numero ou 
proporçiio dos votos dados 1no on <'ontra a resolução. 

At·t. 173. Quan 1o fôr c:!tigirla uma votação por escru
tínio, srrú ella tomad[l. peh maneira, no logar, seja immedia
t.,rn .. nte, seja na 6poca dentro de s~tc dias depois, conforme 
dot"rminm· o prosid<·nto da assemblóa, o a resolução tomada em 
vista do rcsulta<lo da dita inscripção de votos. sorú consi
derada a resolll!;ão da assernbléa gorai em 'luo a inscripção 
foi cxigHa. 

XXV 

\"01\\ÇÃO F.:\1 ASSF.:\IDL~.\8 CF.lL\.ES 

Art. 1i4. Em todas as 'luostõcs qne tiverem <lo s>r decidi
das por votaç.ão inscripta, cada membro presente, pes
soalmente ou pm· procuração c com di!'eito a votar alli, ted 
um v o lo por cada uma das acções t!U<J ello possuir. 

Art. 175. Quando mais de uma pessoa fôr posqui<lora 
conjuntam,mt•) de uma acç.iio, a pessoD. cujo nomo cstiv,·r 
escripto em prituciro logar no rf)gistro de membros, como 
uma tlas possnidol'as (hquolla acção c nenhuma outra, tcrú 
ti i t·cilo a vu lar a respeito. 



4!J4 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 17G. Todas as vezes que algum parente, tutor, cura· 
dor, marido, testamenteiro ou administrador, re;pectivamente, 
de qualquer mGnor, alienado, idiota, mulher ou membro 
falleci,Jo, quiznr votn.r a re~púto da acção do membro inca
pacitado ou falle,·ido, elle pocled ficar sendo membro ela com
panhia, conforme se acha pre~cripto nos presentes a respeito 
d:ts acções, e vot:tr de conformidade. 

Art. 177. Um membro presente pessoalmente em qual
quer assembléa geral poderá recusar-se a votar em qualquer 
questão de que se trate, mas por esse facto não será consilerado 
como ausentfl da assembléa, nem a sua prBsença annullará 
qualquer procuração por elle dada compntentemcnte,excepto em 
relação a qualquer questão em qufl elle votar pessoalmente. 

Art. 178. Um membro com direito a votar poderá, em 
qualquer tempo, nomear qualquPr outro membro, como seu 
procm•ador pat•a votar em qurtlquer votação que houver. 

Art. 179. To:los os instrnrnentos de procuração serão 
feitos pot· escripto e conforme approximadamente o permitti
rem as circumst:wcias, e serão assignados pela pessoa que 
der a procuração, c depositados no escriptorio, pelo menos 
48 horas antes do tempo mr~rcado para ter Jogar a assembléa 
geral em qu•1 terão drJ servir : 

«Eu (A. B. membt·o da Companhia Tlw Sr1·gipc Rail1nay 
Company, lim'tcd, peh presente nomeei (C. D.) ou em 
sua ausencia (E. F.), membros da companhia, para funccio..: 
narem como meus procuradores na assomtléa geral da com
panhia 'lue rleve ter log·ar no <lia de de 18 e em 
qual'luer adiamento d:t mesma. 

« Em tostomunho <lo 'lua assign'li a pr,~senle hoje do 
cl() 18. )) 

Art. 180. A pessoa que occupar a cadeira em uma assem
bléa geral, terá em todos os casos de igualdade de votos em 
uma votação do escrutinio, ou tlualquer outra, um voto addi
cional ou voto de desempate. 

XXVI 

,\CTAS DE ASSE~IBLEAS GERAES 

Art. 181. Qualqnet· acta lavrada no iino das actas das ses
sões das assembléas geraes sendo feita e assignada de accôrdo 
com os r>statntos, ou os pre,:enlos será, não havendo prova 
em contrario, considerada como documento e acto original da 
companhia, de conformidade ; () em todo o caso, a l'iJSponsa
bilidade de provar algum erro no dilo documento recahirá 
sobre à pessoa que fizer qualquer objecção a seu lançamento 
no livro. 

XXVII 

FUNDO DE RESERV'A 

Art. 182. A directoria poderá, a todo o tempo (sujrita as 
exigencias provenientes de quaesquer concessões quo a com.; 
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panhia possa possuit·, e em adclitamento :is disposições das 
ditas conces.'Õ'ls para a reset·va ·~special <le fundos), reservar 
ou pôr de parte, tiradas dos dinheiros da companhia, as quan
tias que em sua opinião forem neressarias ou c0nvenientcs, 
para serem, a discrição da dircctoria, applicadas l'm igualat• 
dividendos, ou para tomar providencias contl'a prejuizos, 
ou para novas obras, construcções, matrJrial rodante, ma
teriaes, machinas e outros bens sujeitos á depreciação ou a 
deterioração ou a estl'ago, ou para satisfazet· reclamações ou 
compensações sobre a companhia, ou para serem empregadas 
como fundo de amortização para pagamento de titulos de 
debito, hypothecas, obrigações da companhia ou para quaes<]uer 
outros fins da companhia. 

XXVIII 

:EMPRE(;O DE DINIIE!UOS 

Art. !83. Todas as quantias levadas ao fundo de reserva, e 
todos os dinheiros da compa~thia que não forr~m immerliatamente 
applicaveis a qualqu~r pagamento •!tiO tenha de fazer a compa
nhia, poderão ser empr<~gados pela directo~·ia em titulo~ de 
q nalquer governo ou Estad", seja hrit um i co ou estrangeiro, 
sejam reaes ou pcssoaes, ou em outras garantias ou empregos 
(menos em compra de acções da companhia), conforme a dire
ctoria, a todo o tempo, o julgar a proposito. 

Art. 184. Em qualquer caso em que a dir<1ctoriacntender 
conveniente, os empregos de dinheiros poderão ter logar em 
nome de depositarias. 

XXIX 

DIVIDENDOS 

Art. 185. Os lucros liquidos da companhia serão em cada 
anno a quantia assim declarada p~la directoria, depois de de
duzidas as quantias <[He ella julgar necessario levar ao fundo 
de reserva, e de taes lucros liquidos qne poderão incluir 
quallsquer garantias hajam sido pagas á companhia, como 
juros garantidos, em virtude de qual·tuer conre;são á compa
nhia, pm· occasiiio da assemt.léa geral ordinaria em cada 
anno, poderá sujeibt' ás prescripções de quaesquer concessões 
que a companhia possa declarar um dividendo p:tra pagar-se 
sobre as qu:mtias a todo o tempo pagas sobre o cnpital em 
acções da companhia e de accôl'do com a prioridade (quando 
haja alguma) das diversas porções desse capital, ou se 
proc,derá divel'samente com os lucros liquidos conforme fôr 
determinado pela assembléa gel'al da companhia. 

Art. 186. Não se pod<)rà declarar dividendo maior do que 
o que tiver sido recommendado pela directoria. 



Art. 1t57. A directnl'i" po lct·ti <locbrar um dividendo inte
rino a rcsl;eito de algu1ua p:wtc tle um anno, quando, em sua 
opiniiio, os lu•'l'm: <l<t con1panhia o pm·mittirom. 

A1·t. l'i,). Todos o; •liú·lcndo.;, immcdi:LLtuwnlo depois <le 
tcl'fllll sido dcclar:tdos, ser:lo pa,"·os ::is pessoas com direito 
a clles, pt~b maneim por qtl'l a todo o tempo detormin:tr a di
rectori:t : e quanJo houver mais de uma p<'ssoa registn1da 
co1no possuitlo;·a d' um:t acçflo, o pn,garnenlo fci Lo :i pessoa cujo 
nnllle c;lÍI'Cr lanç-"Io elll prirucir-J lo.'-;·ar, no regislr·o <le m"Ill· 
brus. ser:i sutliciente. 

Art. 18\l. Quando alg-11m membro estiver· deven<lo á com
panhi:J. todos O'i divid,ndo~ a dle pagavois, ou uma parte snlli
ci··nlc, pu lerão :'cr :tpt•lic:vlo.; pela colllpanhia em satisl'::u;:'io 
da di1·ida. 

Al'L. 1\):), Todos os divid,ndos sohr() qur~lqner r~cção rugis
tr:uh sm·ão pagaveis sumenLc ú pessoa registraria como pos
suidora <h nc<;i'lo, no dia em (lllO tiver pa-;sado a resolu<;fío decla
rando t.ws divi-lcmdos, ou ao representante legal dessa 
pe·,sorc. 

Art. Hli. Os <livi<.Jcn .. tos ror P~'gar nunca vencerão ,juros 
contra a comp:mhia. 

?;OTICIAS 

Art. 192. To<h~ as noticias qnc, em virtude dos presentes 
ou dos estatutos t<;m de sor dad:tB aos membros, serilo trans
mittidas, <tnan lo nfío forem PnLrcgnes pessoalmente, enviando 
cal· tas ao8 IIICmlJros regi-;lr;ulos, do acctirdo com as suas moradas 
constantes do re;;islro de membros, no l{r·ino Uuido, o no cnso 
do ainda so acharCill l'Ol' pagar qnaes<[ U<'l' gamntcs do acçõ"s 
na occ:tsião •l•l se dar a notieia, será a noticia ,[ada por m"io de 
um aviso, pdo mnnos, em nma das gazl)tfls pu1Jlio3a•las em Lon
dres. To l.as a~ c·1rt::s •' avisos (4nando og hnja) enviados ou 
tl'ansmitliclo!, <)lU ob:onr1·ancia deste artigo, serão r~ssigna·los 
pelo .socrcbtriu ou tt"arão o sou nome impr~sso no fim, ou de oull'a 
posso:1. que a <lire:.·tori:t nomear ern sou logar, excepto no cr~so 
de um<~. assembló·t conYoca ia por membros, •le acctJt•do com os 
pi-·c.snnt0s, o ll(~.'jto c;1so s(~r:ltJ assigna los pelos rne1nhros ou un1a 
umiori·t •ldlos •tno tiv,rotu feit" a ''"nvo•··•\:ão. ou trarão s:•us 
nonws impressos nu fim. 

Al'l. 1D3. Q11alctuer notici:t assim manda:h pelo Correio o 
dir·igidr~ i morada constr~nte tl, registr<JS •I•J membros, a qual
<jtiCr rn"mhro reg-istnt<J,, <l:t mesma, s'3rá consi<lorada como tnn
<lo-lhfl sido entrc!-!'ue pel" Corr•·io. o pam provar cs~a •·ntroga 
S"r<Í bastante provar qw· :1. earta foi competoutern"nte dirigida 
" posta no Corro:o. 

Qual'luor noticia d0" porta iorc·s do garant<•s <le acçõos 
considcl·ar-se-lt:t C'>'·lO ten•lo-llt" ,~i.to ontre';n•l no dia em que 
o aviso a rns,HJilo Li>'•Jr ~'P\Ill:·ncido H,•;; ;;a~clas dolei·miuadas 
llu; (1l'CSfJ11LC~ :u'li.~u.,, 
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Art. i94. Todas a~ noliciaq para os m~mbros registra:los, 
em rela.ção a qu:J.lquBr acção a que tiver direito mais de uma 
pes30:t, serão dadas áquJlla das diLa> pessoas quG estivar 
menciona la em primeiro logar no registro, e uma noticia 
ass\m da'la será bastante para todos os possuidores de tal 
acção. 

Art. i95. To lo o testam1nteir.:>, administra<lor, parente, tutor, 
curalor ou syn lico ch fallencia do quaLlu'lr fina· lo ou menor, 
ali'lnado, idiota, ou fallilo e o mariclo de qualquer mulher 
casada registrada como membro e to.la e qualquer outra pessoa, 
tn,ndo ou reclaman lo qualquer direito de equida le ou outro 
nas acções d~ qualquer membro registra lo, sera absoluta
mente obrigado, por qualquer causa, como acima fica dito, 
si for dirigiio à ultima morada regi~tt•ala <le tal membro, 
embora a companhia possa t'lr tido, por qualquer fórma, noticia 
da. mort<J, menoridad'l, alienação, idiot;smo, hanea.t·ota ou 
casamento de tal membro ragistrado ou dess'3 direito de ec1uidade 
ou outro. 

XXXI 

DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. i96. A dissolução da companhia podorâ ser deter
minada para qualquer fim que seja, e quer soja o objocto 
a absoluta dissolução <ia companhia ou a reconstituição ou 
modificação da companhia. ou fundir a companhia com qual
quer outra companhia ou qualquer outro o~jecto, c no caso de 
qualquer reconstituição, mo:lificação ou fusão a outra com
panhia, será licito ao conselho ou aos liquidadores receber 
acções da qualquer outra companhia então constituída, ou que 
tenha de se constituir posteriormente, em pagamento dos 
negocios e ben» desta companhia ou de parte delles, e dis
tribuir as mesmas acções entre os m~mbros desta companhia 
em troca de suas acções nesta companhia. ; e os membros 
desta. companhia serão obrigados a aceitat• a»sim em troca as 
acções da outra companhia, ou o prolucto liquido ela venda de 
suas acções. 

Art. 197. A dissolução da companhia. terá loga.r toda.~ as 
vezes que se achar determinado, como providenciado pelos 
estatutos e do accôrJo com os termos e condições assim deter
minados. 

Art. 198. Salvo si uma a<;s!)mbl,;a geral determinar diffe
rentemente, a dircctoria liquidará os negocias da companhia 
conforme a me>ma directoria julgar mais conveniente. 

Art. 199. Fica entendido que ncmhuma dissolução absoluta 
da companhia., a não ser uma liquidação pelos tribunaes, em 
virtudCl dos e'<tatutos da companhia, terá logm·, si, na as.~em-
bléa geral, em qnl fór confirmaéla à resolução para a disBo
lução ou antes della, quaesquer dos membros fizerem um contra-to-.... 
ohrigatorio e snffic~~lDte para a co~pra ao .pár ,o~ ·uos LOCI1l'<J' 1 f ; 

que forem CJnv<mc10nalos, das acçoes .dê t~ós os tnembrok: ;;, 
PODER UEGU fi VO !8t3 / . · 32 1 
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qui) qnizl)l•em reHra•·-se da companhia e providenciareJJ_I suffi
cientemente pat',t a in lomnização t•ontra o~ comprou11ssos Ja 
comp~mhia. 

1Vomes, mo1·adas e qualida(les de subscrip!ores 

Alex. \Vood, Angl ~fieL! Golstone, Surr•y. 
Davil Henry G0o.lsoll, 7, Portland Place, \V. F. R. 

C. S. 
Jaymes Rob. p;ke, 25, Austin Friars, solicitador. 
Cecil A. glje, 1, lngleby Rood, N.,escrivão. 
Alfred P. Baker, 44, Camdem Rood, N. \V., empregado 

de navio. 
Jaymr a Charle~ Gilmour, 29, C. E. Sudbourne Roo I, Brhton, 

S. \V., eng•\nheiro civil. 
Walter J. Stride, Queen Stre ·t, Chapside, en~onlwiro civil. 
Data lo de 27 .lo Ontubro de 181:!2. 
Testemunha das a~sig Hltur.1s dos supramencionados Ale

xanlm· \Vo1d, David Hcni'Y Good<oll, Jaymes Robert Pike, 
Cucil Arlhur Edi·c, ,\lfr(d l'hlip l3akcr, Jayuu~s Charles Gil
mour e Walt•!r Jcken Strúlo: 

(A•signado) \V. l\1ill~ou, empregado dos Sr.>. l\lorriman, 
Pike & l\1errim~tn, s11l cita<lor··s, 25, Austin Ft·'nrs, Londre.~. 

Cóp a fiel. - (As,igna to) \V. H. Cou;;ins, n•g<slrador <le 
companhias anonymas. 

Eu William \V0bb Venn Junior, notario publico da cidade 
de Londres, <levidamonte nomoa lo pot· autorizn.çiio real e ju
ramentado, abaixo as~igua lo p'•lo pres3nte cet·tifico e attesto 
a todos <tnanto.; poss,t intores4ar qu" a a·•~ignatura \V. H. Cou
sins, lançada e snhsci'Ípta no fim da cüp a do Jlfl'moranrlnm 
do as~ociação e PStatulos da s.'~'!(P' Uailowy Company, li
rn tcrl, amllos aqui annexos s JIJ o meu scllo de otlio~w, sfío as 
verdad •iras a'<signatnras do proprio punho de \Villiam Hen1·y 
Cousins, regi,;t.·a,lOJr de Cu111paahias anonymas. E qtn plena 
fé c cre li to po i<"lm e dev,•m ser dadrJs ás ditas assignaturas em 
Juizo e fót·a d lle. 

Em testJmunho do que tenho assi.gnado o meu sello official 
para se1·vir o valer on .e fór pr •ciso. 

Londres aos 28 de Nov •mbro do anno de Nosso Senhor 
de 1R82.- Q•wd attesto.·.- 1V. 1V. V•n >t Jwlior, tabcllião 
puhlico. (Sollo do t::t.i)()llião.) 

Reconheço verda letra a assignatum retro de \Villiam \Vcbb 
Venn Junior, tabellião publico desta e i Jade, e para constar 
onde convie1·, a pc li.lo do mesm• pa~sei o presente qun assi
gnei o fiz sellat· com o sello das lmperiaes Arma~ deste Consu
lado Geral io Imprn·io do B, azil em l"'nch·e<: aos 8 de Novem
bro de 1882. -Pelo Consul Gemi, L,,:;; Aug••s'o da Costa, 
Vice-Consul 

(Sello o Consula lo.) Reconheço verda !eira a assignatura 
supra do Sr. Luiz Augu~to da C Jst~, Vice-Consul do I3razil om 
Londres. 
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J\Iinisterio dos Neg-ocies E8lrangcit•os.- Hio de .Jnneil'o, 14 
de Dez<>1alll'O drJ 18'12. - () I.h·nclor <lrJt'al ('t>8;gua l<l sohl'e 
ec;t:1mpilhas no valot· de 1G;~IO!J:, Jhn7.o ri·· Ct~/;o F. io. 

Nrtda ltlais C<Jntinham os o~Latut"s da 8 · .'/J~<' Jl,t ;,."!! Uout
pany, lim t.·d, que fiCJlnwnto \'Ot'ti <lo pi'Oprio ot·i~ir.nl esct·ipto 
em inglez, ao qualtue repor· to, o '111" •I •pot::; d.; con!' li' ido com 
est-i torn"i a ontl'egat· a <{ll''ill m'o :tpl'es HtOll. Em fé do <JUO 
passl>i a preeento quo assignoi o s•JllrJi com o meu sollo rio otfi
cio ne ta cidade do Hio ,[e Janeiro aos 18 do Dezembro de 1882. 
- Johanncs J ochim Chris! ian r OÍ[!'' tra [uctor ptlblico jura
mentado. 

DEcRgTo N. 8918 - DE 31 DE MAnço DE 188~~ 

1\cgula os cslu<los l" alicos uos lahoratorios elas Facul,Ja<los do Mc~idua 

<lo lm]lorio. 

Hei por b•'lfl fjllO no-; cstu ios pratieos <los laiJoratorios das 
Faculdaclc-; diJ Meclidna do lmperio se oh<ervc o reg-nlam<~ntn, 
que com e~te b tixa, as~ig-na l•J pot· I' e lro Leão \'oiloso, do 
:1\lell Conselho, S0nador do lmperio, l\linistJ"O e Seer0tariv eb 
Estado do!! Negocias do lmperio, que assim o tenha entendido 
o fuça exeentat·. Palacio do lUo de .Janoiro em :.li tb l\larço 
ele 18i:l3, 62• da Indcpen.lcncia e do hnt:ct·io. 

Ped1·o Leria Velloso. 

Hogulamento a t1ne ~o 1·eforn o Dcnclo n. RHI8 
desta data, p;wa o::~ t•studos JWnti(·os nos labo~ 
1'<, t01·ios das Facultlatks de Medi tina 

CAPITULO l 

IJO PESSOAL DOS L.UlOll.ATO!liOS 

Art. 1. 0 Os lal10ratorios das Faculdades do l\Ie•licina terão 
por dit·ectol'es os lontes das respectiv:ts cadeiras, ao< quaes 
ficará immediutamente sulJordinado o pessoal dos mesmos labo
riltorios. 
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Art. 2. o O pessoal de cada laboratorio se comporá : de 
um preparador, dous ajudantes c um conservador. 

Art. 3. o Aos pr.:pal'a<loros o seus aj udant.o~. que estarão 
presentes nos laboratol'ios todos os dias utcis pelo tempo que 
for nncessario para os trahalhos praticos, compnte : 

§ i,o Dispor e t•ealizar, segundo a.-> det·~rminações dos 
r0spectivos lentes, tudo quanto for ncccssario par.1 a-; liçõ's, 
as quaes serão obrigados a assistir . 

§ 2.0 Uividir os [dumnos em tut·mas c guiai-os em todos os 
oxcrcicios praticos. 

§ 3.o Zelar com todo o <~scrupulo na conservação o utilisação 
de todos os instrumentos c npparolhos que fizer.•m parte <lo 
lo.bot•atorio, sendo ohrigados a substituir o; que se inutili
sarorn por neg1iwmcia, durante os trnbalhos. 

§ 4.° Co1lcccionnt• todas as prcpa1'açõcs c mais objeclos 
dignos <IG figurrtr no.~ museus <la Faculdade. 

§ 5." Ilat• duas explicaç.õos por semana sobre a parte technica 
do~ t!'aba1hos dos lahoratorios, indica11<lo os :tP-cidontes mais 
communs, :1ssim como os meios <Jlle convo1tha empregar para 
evibl-os nas manipulações. 

§ G.o Executa1· os trabalhos praticos que lhes fm·em det0r
minados pelos respectivos lentes. 

Art. 4. 0 Aof.\ eonservadores fica e'<peeialmento inenmbi(h 
a conservação do material, pelo qual se res['onsabilisarão, 
sob fiança. 

CAPITULO Il 

DOS A J.U~I::\03 

Art. 5. o E' ohrig:tt01·ia para os alunmos a f1·equencia dos 
laboralorio.o, onda ~ó lerão ingresso os Htrttricubdoq na wwie 
de materias a <JUO ~e acharem ligados os mesmos labora
torios. 

Desta regra oxceptuam-sc o.-> <[ne •tuiz,,rem continuat• os 
seus estudos, o que para tal fim obtenham permissão do 
Diroctor da Faculdade. 

Art. G.o Os l\1umnos, no entrar para os laboratorios, 
assignarão o nome po~ extenso em um livro rubricado pelo 
Director, c yne para aqaello fim estará sob :J.S ,·istas dos 
preparador.os ou dos respectivos ;•judantes. 

At·t. 7. 0 Os alunwos quo durante o anuo lectivo derem 
em cada laboratorio 12 faltas não justific.•das, ou iR justifica
das, só po l"rão ser admittidos a exame da respoctiya ma teria 
como estn<lant os n:lo matriculados. 

Só se justificam llS faltas dadas por motivo de moleslia atlos
tada por medico re ;i lente na ~ode da Facull:Jdc. 

Art. H. 0 Ao alnmno 'l"e r1~tirar-se do laboratorio antes do 
tempo determinado p:~ra os :;eus trabalhos, serú marcada uma 
falta, salvo si o fizer com lic•'nça do pr<:parador c por mo
tivo do ruolestia ou accidentl) justificavcl. 
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Em igual pena incorrerá o alumno que assignat• por outro 
o nome no livro a que se refere o art. G.o 

Art. 9. 0 Os alumnos serão divididos em turmas, de con
formidade com o § 2° do art. 3°, e de modo qun cada turma 
possa trabalhar um ou mais dias na semana, segundo a ordem 
que fór estabelecida. 

Art. 10. Os alumnos de anatomia descriptiva e topogra
phica c de operações, serão divididos em turmas de seis a oito, e 
c:vb uma terú pam as ro~pectivas preparação.~ e operac;.õcs um 
cadu.vct· convonicntemcnt·J conserva lo pelo processo IJUO fór 
melhm·. 

Art. 11. As operações serão feitas segundo as regras de
t 't·mina:las pelo lot1t'', sondo expressamente prohibido aos 
nlumnos mutilarem o carb.ver pam qual•JnCr trabalho isolado, 
s1lvo pt·occtlendo permiss:io do preparadot·. 

Para as referidas preparações o rara as lições do dia, ns 
preparadores de anatomia normnl o patlwlo.~i,•a fal'ão com 
q u:~ haja sompr·3 soure aR mesa~ (':I< la veres em Humnro suffi
ciente. 

Art. 12. Os c:s::ercicios praticos nos bboratorios durar:1o 
dia1·iamonte de 2 a 4 horas, e durante elles os alumnos serão 
obrigados a reRpondor :is perguntas rp10 lhes forem feitas 
pelo lente ou pelo preparador ; a'sim cotno potlct·:to prdit· os 
esclareciment<1s de t)U'l necessit:u·om para o uom tlescmpcnho 
<lo s'ns lraualhos. 

Art. 13. Para serem admittitlos a exame os alumnos pro
varão com attestado dos respectivos lentes que fizot·am o 
entregaram as s 'guintes preparações: 

§ 1. 0 Os da i" serie do curso medico, a preparac;ão do um 
cOl'po ehimicamenle puro c oito pr.'parac;.õos de botaniM o 
zoologia eonvonientemente classifteadas e acompanhadas da 
eompctenle descripção. 

§ 2. 0 o~ da la serio do r.urso pharmacentieo, a pt·cparação 
d ~ dons eorpos t•.himicamentn puros. 

§ 3. 0 Os da 2a serie m·~clica, nm trab:1lho nnatomioo desi
gnado pelo preparador e que poss 1 fig11rat• n > museu anatomo
palhologico; doz pr()pat•:tçõos de histologia nor1u:tl o dua~ de 
chimica uiologica ou organica consideradas bocts pelo mesmo 
pro parado r. 

§ 4. o Os da 2" se rio pharmacouti<"a, oito preparnç.õeR de 
botanica c zoologia nas condições do§ i", e um protlucto de 
chimica organica digno de conservar-~;e. 

§ 5. 0 Os da :Ja seric medica, doze preparaçõe~ de histologia 
pathologica e uma communicação escripta completa o mi
nuC'iosa 1le oxpericneia physiologica por elle feita no la
hor.tlot•io durante o anno lcctivo e sob as vistas do prepa
rador. 

§ 6. 0 Os da ;ia serie pharmacoutica, oito preparações chi
mi co-p ha rmctcou ticC~.s. 

§ 7. o Os d~\ 4a scrie, uma communioação ou relalorio igual 
:-~o do§ 5° c r.; !ativo ít cadeira de therapoutica. 

§ 8. 0 Os tla 5•• scrie, a proparac;ão do uma poc;a anatomic:t 
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digna de figurar no museu, ou um prcducto pathologico provo
nient.•l das clin~caq cirurgicns, perf•Jitamente conserva lo com 
o sen historico authnnti.eRdo por um do~ adjuntos. 

§ \)_o Os da Ga ~eri", um relntorio lllinucioso so1>re um 
exame medico-lcg·al feito no nccroterio ou souro um caso do 
envencn·tmonto ·fe't:o em :tuirrl!ll do i>iot<'r'o da Fa.,uld:td" pelo 
prt•pJrador, adjunto ou lent•~ diJ medicim l~g:,l, e qn~tro pre
pnraçõ<~S chilllico-pharnHtcenticas julgadas boas pelo lente Oll 

pelo prcpn rador. 
Art. U. Pnra sm·"m ndmittidos a pxame os estudantes nüo 

matriculad·:s dc,·em apre 'en tn r: 
~ 1 o Da f a c 2·• sorics Inedicns e pharmncouticaa, clous att"s

tndo.·l: um <'ll1 !]tiO provem ter i'rC<JilCntado, por cspnço de seis 
mezes, laboratorios de natnre?.a irleu tiea aos da Facuhlade. e 
outro dos leutcs, em qne proYem ter feito nos laboratol'ios d.t 
Facnldadc e alli depositado o duplo das prepamçõ0s exigidas 
d ;s al<Im nos mal ri ··ulados. 

§ 2. o Da 3a c 4~ F.e:·ies medicas, o duplo elas preparações e 
rclatori<H de experien"ins feitas nos laboratorios e exigidas 
elos alumnos das IIICstu:tfl set·ies. 

~ 3. o D;t 3" 'eri" p!Iai·mac utica, dczesei~ preparações chi
mico-phamtaccutiens, f ilns nos laboratorios da Fn.cul<lnde. 

§ 4.·> Da 5·• sei·ic, dua~ preparações desi.~·nadas pelo lente, 
feitas no lahoratm·io soh a~ vista~ do prepararlot· e dignas de 
fig·ur·ar no n1n~eu .. 

,.§ 5. 0 D.t G• s ·rio, o mesmo trabalho exigi lo dos alumnos 
matricnlndos e oito pr·')l:JI'n<;ões chimif'o-pharmaccnticris. 

Art. J:). Tod:1s as pr··par:I(.'Ões, relalorios e coilliiiUnicações 
scriío pt·esente~ á mesa "~atttiit:·doi'a por oct•asiiio do julgo .• 
mento elos exnm0s. 

Art. 11'>. Os eslurl:tntl's não nHttricularlos poderão ser ai'
g·uidos ~oiJre a t<Jchuica de Fttas preparações o f<~rão provas 
escripta c p1·atica sobre pontos formulados na occaúfío p"b 
mesa examinadora. 

CM>IT!JLO III 

D!SPOS!f1ÕES G EUAES 

Art. 17. No dia da nhet•tnra das aulas, o secretario da 
Faculd·tde rcmott'lrà uma rehlção dr s estudantes IWitriculados 
aos pt·(~paradores dos !ai oratorios qu0 elles devam f'<'quentar. 

Art. 18. Os peeJ>~t·adol'es s·w;'[r) snh,tituidos em ; '"' impn
dimetttos por pessofts •Ín~ig-nn<las pelo Director da [•'acuidade, 
ou nom'larlns P"lo l\Jinislcrio do lm1wrio solm.' proposta do 
mesmo Dii·•·ctr>r, qu:<lHlo o iuip"•limonto exceder do !5 dins. 

"\rt. iV. Os propararlores f,Iriio no fim do anuo lectivo e 
autos d•) começfu·em os, exames. um relatol'io soire a marcha 
dos estw.los pr<~ticos no laboratorio a seu cargo, e acompanhado 
de notas relativas ao trnh;dho, prog-resso e pror·•cdimento de 
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cada alumno, mencionando especialmente os que mais se ti
verem .listin ·~ui.lo. 

Art. 20. De dons em dons annos, no dia do enc!\rramento 
dos trabalhos ~scolat•es, far-s '-ha uma expo içã·J dos pt·oJuctos 
dos la!JOratorios, e uma comm:ssão nomea la pela congregação 
julg~rá da importancia dos objectos expostos e pot• occasião 
da reabertut·a da Faculdade no anno seguinte, apresentará 
um rel.ttorio em quo serão indica.lo> os a•tt<~res doe; producto~ 
que devam ser premiados. 

Palacio do Rio •le Janeiro em 31 de Março de 1883.- Pedra 
Le(ía V clloso. 

DECRETO N. 8920 (')- DE 7 DE AllRlL DE 1883 

Altcr.t o Rc~ulamcnto tio· Collcgio !'i aval promulg •tio por Decreto n. 83PG A 
tio 17 de Jancil·o do 188!. 

De conformidade com o art. 65 do Regulamento annexo ao 
Dr~croto n. 8:{81) A dfl 17 de .Jnn~iro de 188 ', li oi por bem 
AJte,••r o l{egulamento do Gollegio Naval, obsorvando-Sil o 
Reguhmento q>1e com este baixa aq~igna !o pot· João Floren
tino Meira d'l Vasconcellos, do Meu Conselho, Sena lor do 
Impet·io, Mini,tro e Secretario d' Eslado <los Negocios da 
M:u·inlt·>, que as~im o tenha ent.enrhlo o faça ~'Xecutar. Palacio 
do Rio dl'l .Janeiro om 7 d.J Abril de 1883, GZ• da ln•lepnn
tloncia e do Irnperio. 

Com a rnbrica de Sua Magestade o Imperador. 

JOíia Flo1·entina llleim de Vasconcellns. 

Regulamento do ColJeo·io Naval ü 

CAPITULO I 

DO COLLEGIO NAVAL 

Art. f. o O Collegio Naval tem por fim ensinar as doutrina~ 
nccessarias para o estudo do curso da Escola de Marinha, 
habituando ao mesmo tempo na disciplina militJr os candida
tos ao mesmo curso. 

(") Com o n. 8919 não honvo aeto algum. 
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Art. 2.o O curso do Collegio Naval sera d.J trcs annos o 
dividi lo do seguinte modo : 

§ f. o- 1" anno.-Arithmetica até propor\ÕJs exclusive. 
Geographia phy-.ic:t e cspoci[dmanto a do Brazil. 
Portuguez c frnncoz. 
§ 2.o- 2' anno.- Continuação da arithmetica. 
Algobra at,·l OIJUaçõcs do 2• gt·au inclusive. 
Historia antiga e moderna. 
Geographia politica o nwthcmatica. 
Francez o inglez. 
§ 3.•- 3° anno.- Geometria. 
Tt·igonomelria rectilinea e dcsonho linear. 
Ilistoria moderna o historia do Brazil. 
l'ortuguez (redacç~o c composição). 
lnglez. 
Art. 3.0 As matet·ias do curso do Collegio Naval serão clas

sificadas em tres secções. 

Arithmetica. 
Algobra. 
Geometria. 

ta secçiTo 

Trigonometria e desenho linear. 

2' secçtio 

Historia. 
Geographia physica, politica e mathomatica. 

Portuguez. 
F!'ancez e inglcz. 

CAPITULO li 

DO PESSO.\L DO CO!.T.EGIO 

Art. 4. 0 O pessoal do Collcgio Naval ('Onstari r lo : 
1 Dircctor, Capi~ão do Mar e Uu.~rra ou de Fragata. 
1 Vice-Diroctor, Capitão de Fragata ou Capitfío-Tcnento. 
2 Officiaes snbaltornos. 
3 Professores. 
3 Adjuntos. 
1 Meslro de gymnastica o nrltação, encart·ogado dos oxot·

cicio> militaree. 
1 Secretario, encarregado d<J todo o expediente o do archivo. 
1 Amanuense para auxili tr o Secretario e suiJstitui.l-o em 

suas faltas e imperlimcntos. 
1 Medico da Armada, r1ue será o ch Escola de Marinha. 
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1 Capellão. 
1 EnfPrmcit·o. 
1 Official de Fazend::t o respectivo Fiel. 
1 Porteiro. 
1 Continuo. 
1 Cozinheiro e os serventes que forom necessarios. 
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Art. fi." O Dit·ectot·, Vice-Diroclor, Professores, Adjuntos o 
Sect·etario serão nom'laclos por decreto ; os demais empregados 
por portaria, exceptnando os serventes e cozinheiro, que serão 
arlrnittidos pc lo Director. 

Art. 6. 0 Ihverá no Collegio Naval o numero sufficientél de 
officiaes da Armada que sirv,un s•Ju as ordens do Director o 
Vico-Direct:Jr, para auxiliai-os na manutenção da disdplina 
militar e inspecção continua do procedimento dos alumnos no 
recreio, nos aposJntos, nas salas de estudo e em qurtcsquer 
outros logares a que devam ir pot• turmos ou reuni <los. 

At·t. 7. o São d·J commissiio militar os empregos de Director, 
Vice-Director c officiaes do C:Jl!egio, inclusive os das classes 
annexas. 

CAPITULO lii 

DAS MATitlCULAS 

Art. 8. 0 O Collegio Naval só admittirà á matricula alumnos 
internos que se d·•stin·1rem à Escola cle Marinha em numero 
annualmenlo fixado prlo Ministro da l\larinha antes cb. aber
tura das aulas. 

Ar L. 0. o Os alumnos do Collegio Naval terão praça o solclo 
como os Aspirant•1s a Guar.Ias-1\larinha, e S'lrão denominados 
- alumnos navaes-; não se contando, porem, para reforma, 
habito de Aviz e outras vantagens depAndnnL••s elo tempo de 
set·viço militar, o que passarem no mesmo Collegio. 

Art. 10. A mat!'icula torú Jogar por ordem do Ministro da 
M·triuha, pt•ovando o candidato, na Côrte, perante o Director 
do Collegio, e, nas provincias, perante os Presidentes: 

1.o Que é cidadão brazileiro; 
2. 0 Que tem mais de 12 annos e menos de 15 <le idudr1, o quo 

constad por certidão de uapLi«mo ou de outro documento equi
valente; 

3. 0 Que dispõe da necessaria robustez, foi vaccinado e não 
tem defeitos physicos que o inhauilitem para a vida do 
mar. 

A insp"eção de sau<le, ptm esse fim, sorá feita na Côrto pe
retnto o Director d•> Collegio, pelo respectivo Medico o dons 
outros que o Ministt·o designa1•; nM provincins, perante o 
Presid'lnte, por um1. commissiio de tt·o'l Medicos que o m~smo 
nomeará· 

Na falta de documento que meroça fé, em inspecção do 
saneie se podará varificar si o candidato foi vaceinado, 
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4. o Que, mndiante exames preliminares, obteve approvações 
nas seguintes materias : 

P01·tu!,l'uez: leitura, escripta e elementos gramrnaticacs. 
Fr.mcez e ingle.( : lei tut·a e tJ·aclucção fac i!. 
Noções de historia sagrada. 
Arithrnetica: numeração ,[ncimal, as quatro operações sobro 

os numoJ'OS intni t"OY, fl"acções o r !inat·ia!'! e clecimaes. 
Art. H. OH candidatos {t lll:ltricnla no C'trso do Collegio 

Naval ;~presenta.r;1o ao IJirector elo Coll ·gio S<JUS ro,ruerimentos, 
compotonteuwnte docurn .. nlados, atá ao dia anto1·ior á 1uolle 
em CfUIJ ti verem logm· os exames <le admissão. 

Art. 12. Os ox·tmos pat'<1 a admissão do Collegio Naval 
serão prestados perante uma commis,ão de tres membros do 
m·1gisterio do mesmo Collegio, nomeados pelo 1\Iinistro; e nas 
provinc'as perante uma commissão de tres profe,sores no
meados pelos J'espocti vos Presidentns. 

Art. 1:3. Os r>xamos <lo nrlmiss·To, tanto na Coi'te como nas 
pl'ovin"ias, Hnr:1o prestados do conformidade com o programma 
organizado pelo conselho de in~trucção uo Collegio Naval e 
approvado pel' l\1 inistro da l\larinha em Aviso n. 1123 do :H 
de Maio de 18"2. 

Art. 14. A inRpecção de saneie o os exames preliminares 
terão lagar, nas pt·ovincias, no mcz d<) Outubro, c na Cút•te, 
no mez d•1 .Taneil'O, de m ~<lo quo os requerimentos de admiss:io 
foi tos pelos pais 'n tutot'••s dns carH!idatos poss·t:tr achar-se na 
Sect·etaria de Esta<!, dos Negocias d:t J\lai·inha aV~ o <lia 15 <lo 
Fevereiro. 

At·t. 15. Na a·lmis,ão scJ•ilo aHnualtnont" attnndidos os can
didatos <la Côrto e das provinciaR, na pro1•orção dos concnJ•rentes 
de cada uma, o do lllllll"I'O drJ vagas r1ue cxisti1· no Collegio, 
sendo preferidos em iguald:de <lo circumstancias entro os can
didatos de uma mesma i•rovineia ou da Córte : 

1. 0 Os candidatos quo ap ·osontarom títulos de approvação 
pl0na em urna ou mais mate ·ias do cm·so do Collegio, ou em 
latim e outros prepamtorios ele igual utilidade ; 

2. 0 Os filhos dos officiaes de diver<as classes de Mal'inha, na 
fórma do H.egulanv•nto annexo ao Decreto n. 4720 de 2! de 
Abril d0 1871 ; 

3. 0 Os fi I h os rlos officiaes do Exercito ; 
4. 0 Os filhos dos empregado~ puhlicos de l\Iarinha e do outras 

repartições. 
Art. 16. O Director rlo Collegio Naval, em vista dos reqne

rirnontoR recebidos e informn<;õe.; n ·llns encontradas, ou obtida!! 
por qualquer forma, or·ga11iz •rà uma relação dos pretendentes, 
em ordem numerio t o indicativa do merecimento relativo de 
cada um, ou d" seu di,·eito à admis-ão no Colle2·io. 

Al"t. 17. O Ministro d' Marinha, em vista de todo~ OR d1dos 
qu'l lho forom presente,, designara dos can tidatos hf.\bilitados 
os quo dovem s"r matriculados no Col!egio. 

Art. 18. As matriculas serão encerradas no ultimo dia util 
do mez de Fevereiro. 
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CAPITULO IV 

DO l'.Xli;RC'F'IO E~,-,OLAR 

A1·t. 19. A abm·tum da~ nulas tOI'IÍ Jogar no primnit•o db 
util rlo me7. d11 Mai'ÇO, o o ••ncot•r···IJU<Jn'o a i!') <le Novembro. 

Art. 20. Sómonto se·í'ío íel'in.los no Coll,gio Naval, além 
dos .!nminf!OR e dias sanlifica:J.,", os de i'e ;[a ou luto nacional o 
na Quar.;sma Lo la a soma11a Ennta. 

Art. 21. Durante afl feriHs gr·r,\'ls o l\linistt•<J poderá. occup~r 
os alumnos navae' om perptenas viagens que os haiJituem á 
vida rlo mar, <lestinan.!o pam iss'l um navio da Arm'lda, no 
'lua! embarquem tam';om, para a~o·np.mhn.l-os, offie.iaes dt> 
Collegio N 1val, propostos pPlo Dit·ector. 

Art. 22. As mabria~ do curso serão leecionadas de confot·
mi !ade com o s •gninte horal'io, o qual niio po lerá ~er altflra·lo 
S'lrn approvaçií.'J do 1\lini~tro, motl.iante propo8ta do conselho do 
instrucção : 

lHAS DA ~EMA~A 

~c~u nela: foi r a. 
I m·ca-ft.H ra .. 
Qua·l'l a -feira •• 
Qn illta-fc•ira .. 
Soxla-feira ... 
Sahhadu ..•..• 

ITO;t \RIO 

JJOnAS 

10 l_lOras 0 ~O .I rillll<~clica. 
minuto~, a:' 
H hora• o :lU 
1uinnlos. 

Adjuntos. 

FraJlecz. 
lnglcz. 
Frallf'CZ, 
l!i)!!cz. 
Jo'J',IIlfCZ. 
lr1glcz. 

3 I A:-.;Nr) 

lli.:::toria mo
tlcrna o hi:-toria 
<lo Brazil. 

--------- ---------
Segutula-fcira 
Tcrca•feira ... 
Qna'rta-foi ,.,.. •• 
Quinta-feira .. 
Swxta·fl'ira ... 
H .hbado .••..• 

SCf!HHila-fcir·a 
Toi·ç:t-foir.'l. .. 
Qn:u·ta-fcir;t.. 
Quinta-feira .. 
SL•xl.a-foira .. . 
Sahhatln .. , .. . 

ll I , " Portngucz. 
~ol'as 0 ~·l Fr:wrez. 

n~HilU~os, ;.t~ Porlug•Jcz. 
12_ lO! as o .,, Franr:oz. 

1 
mtnnlos. Pnrtngnoz. 

I riJres."ore~. F r ::tlll"Cz. 

llistoria an
tiga o motlor
na. goographia 
política c IH:l
ti!Cin;lt.ica. 

Goomotria o 
tr·i gonomctria 

rccti.inoa -Dc
~onho liuoar. 

I hot·a ás 
hora-;. 

Con1inu:1rfío Portngucz. 

2 r;,'ogr.'lplda, da arilhmÓti- lnglnz. 
phy~ira o r"- ca Al,.ol·ra att~ Porlugnoz. 
pcciallncnlc a e.praçõt;s ti • 2.0 lnglcz. 

Profe~SOfC!'. do Br;1zil, gran indnsi· Portngncz. 
""· [Jig!t•r.. 

N'OTA.- As (l1l1a11 rlr.VO!':i'O ('Omoç.ar o terminar :\<t J1or:ls inclic-adas no:;;fc 
hora rio. 
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CAPITULO V 

Art. 23. Os alumnos do Collegio Naval prestarão em cada 
um dos lres annos o em ca(la urna das secções do curso dous 
exames pnrciaos o um final. 

Art. 24. Os cxamo'l pnrciacs sor:io vagos c cscriplos, c 
terão Jogar· nos trcs prim ·iros dias utois dtJ:> mczos do ,],,nho e 
Setembro, conslando cad.t um d.•llcs de 'lucstõos thcuricas o 
praticas da•las pelas COlll111issões examinadot'<IS, sobro as dou
trinas qno tivet·ern si lo loecionadas durant~ os inlervallos <lo 
tempo cornprchewlidus entro a' úpocas drJt•Jrminadas para os 
mesmos exames. 

Art. 25. Os alumnos (l•J cada um dos tros annos sor:io depois 
dos exames p:u·ciaes cbssifica<los polas t•nuHuissões oxamina
dur.ts, sogun<lo os graus de merecinvJnto obtidos ness<•s oxamos, 
e occupar·ão nas aulas os l•1garus <[liC forem determinados por 
eqsa classificação. 

Art. 26. Os exames finacs comc<:arão no quinto dia ntil 
(bpois do encenamonto das aulas, c continuarão até <filO sojam 
oxaminado3 todos os alumnos inscriptug pelo con8Cllho do in
strucção. 

Ar f. 27. O conselho <lo insf l'U<'<:i'ío org-aniwrú tnrm;~s tl<J 
oxaminandos " f' e rã o ol,sct'I':Hhs "" B''·~·uinlcs tlispo"i<;õos: 

1."' As nwleria~ para os o·wtnes finacs set·ão clas~itit'a las tlo 
sog-uintn liiO<lo: 1°, "'~ült<•Jilntir:Js c do,onho li no:<. r; 2°, hislot·i:t 
o googr.tplti t physi<'a, i'"liti•·a e mathematiea; 3'', portugu"z, 
úancoz o inglr~z. 

Os exam<JS finncs rhs malerias assim classificanas serilo 
feito> om dia-. tlifloronl<'s, s ,h·o quando, som in°onvenienlo 
pal'n. os cx:uninanrloB, a mos1na turma possa no 111"~1110 dia sor 
cs:am i n:Hla em mais ri•J "" a das sccr;õos. 

2.~ A organizaçiio rias ttll'lll:ts, a S''rio dos pontoq para no; 
provas escripta e ot·al nos <'X::tmos finacs c (luaosc1uer outras 
medidas indispensaveis á m·trcha regular des;os exames, serão 
pt·éviamento publicadas no estabelecimento para conhccim"tllo 
<los alumnos. 

:J.a Em tot!as as materias indica<las no prOcFJnte nrtigo Stt
joitar-se-hão os examinandos ás provn~ oral e escript~, l'rece
don·lo 8etapre esta à'IU';Ila, e ambas feitas no mesmo dia, sondo 
possível. 

1." Os ponto.~ de carl:t rnatoria para n prova escripta no 
exJme fitul SC1J'ão lanr;ado3 em nmrt m'3sma urna, e de igual 
modo so JH'Oc8d.,rú com os da pi'Ova m·ul. 

As urnas terão rotulas (losignativos das m[tlcrias que conti
vorom. 

éJ.a O ponto dn prova cs~t·ipta pat•a o cs:ame finfll ser:i tirarlo 
á so1·tc no acto <lo O\:amo p.Jl' um d<1s examinandos, o s3rvirá 
para a tunna ou anuo fj\tO fizer examo no dia. 
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G.a Pat•a a pt'ova oral hllvm•à pelo menos tantos pontos 
quantos forem O>l examinanrlos. 

7.a N<~. prov<t oral tle malhcmaticas e geogrnphia o proHidente 
do aeto examinará sempt•e em generalidade; nas demais di-ei
plinas, porém, po let·a deixar de m·guir. 

8." c,uJa examinarlor arguir:Í f'll\ !IHÜhl'mfitÍCaS 20 minutoS O 

nas ontt·as malr.>rias 15 minutos. 
9." Os examinandos terão 10 minutos, com livro, para re

flectir sobre os pontos da pi'OVa m·al c uma hora para prepa
rar a prova escripta de cada materia distincta, suj,ita a exame 
parcial ou final, exceptnando-se a prova cscript't de mathema
ticas, pant a <l'Jal tcr:1o d11:t~ hot·as. 

10." Os CX<tmos de desenho linoat· sori'ío jnlgwlos P''los tra
balhos executados d•u·nnto o anno e pebs informações authen
ti<·as dos respectivos professores. 

11.a As provas de aptidão em gymnasticn, natação, exorcicios 
miiitares e <lo remos serão dadas no tim do :lo anno em pt·cscnç!t 
do Director, do meslrn r<)spcctivo c de um dos profoss Jt'cs ou. 
adjuntos do Collegio, designado pelo IJircctor. 

A inhabilitação om qual<luer dos citados exercícios suj<:ita o 
alumno a segunda pront em prazo marcado pela commissão 
examinadora. Si ne,ta scgund:t provfl. sahir Rincla inhabili
tado, fica o alumno sujeito a repotir o anno na fórma do 
art. :l2 ou a ser elimina lo si ftcar cotupt'r'hcncliclo no ~ 1° do 
art. 35. 

12.a. Cada turma de examin:tdores constará do pt·ofessor e do 
aclj unto da socção c do um outro membro do magistedo designa
do pelo Dirodor, HCn<lo o ac to presidido pelo professor mais 
antigo quo fizer parte <b commissão cx:uuin:ulora. 

Na falta do professor ou adjunto da soc<;iío, o Diroctor de
signará outt·os pat·a snbstitnil- ;s, 

13." As duM provas <lo;, exames linacs .carão julgadas con
juntamente por cscratinio soct·eto. 

Art. 28. Nenhum <los alumnos habilittdog pelo conselho de 
instrucçito doix·•t•á <lo rnz,Jr o cxn.m'J final no tempo pt·nprio, 
salvo por molc;tia <jll') o Í!!lpos~libililc, ollici •lmrmte attostacl[l. 
IJelo l\lodico do estalJclccimcnlo. 

Art. 29. Fica inhabilitado para o c:s:amo final antes das 
ferias o alnmno <pto em qual<l'ter :mia <lo~· mais dn 20 falt:~s 
llUCcesc;ivas o:t 30 intet·pobrlas, embora por m·Jtivo de mo
lcstia. 

At·t. :lO. O alumno qnf) pardo~ o anno por motivo de moles tia, 
assim como o que deixat' de pre'<tar o exalllc ftnal no tempo 
proprio p•Jlo meYmo moti1·o, f:1!'a esso exame em Fevorciro. 

Art. 31. O alnmno qne 0111 Nov-lmbro for r<Jprovado em uma 
nnic[l. matrll'ia podot·á fazot· novo oxanto dcs9a mataria em 
Fevereiro. 

Art. 32. Os que forem reprovados em uma ou mais ma terias 
de um anno deverão repetir todas as qne no mesmo anno se 
ensinarem, sendo obrig[l,dos ás lições; podendo, porém, set· 
dispensado,; de fazce novo exame daqnella; em_que já tiverem 
:>ido approvados. · · 
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Art. 83. Set•i'ío conforidos nos ox:un0s p·11·e:aes o fina,,.-; aos 
alnuJIIO'l rio Collegio N '''ai g·,·ans de murocimento sug'lllllo 
unm tabella orgauiz:ub pelo r· IHS dho d1J inst1·ucção, obser
vando-se, po!'cm, <JUC c,;se' ~~~·au~ nos e.:s:ames p:trci e' cort·es
pon,hnt a uma si,uplcs h ~bilitaçiio n nos finae; tis appt·ovao;õJ~ 
com distineção, plen:uu nte ,, simplc ;monte. 

Art. :ll. Ter·uunarhs os o:o.::lltlCS firn<Js, o Diroctor rem<lL
tel·(~ lt se,,r·etari:\ <lu E ;tado a lista rios ninmnos l\[l[li'Ovados e 
reprovarias, com o s n p:troccr sobro o I'OSitllal<J •lO;j exam '8, 
pro ·edimento dos ox:uninarlol·o~, aplidlío o pro olimento dos 
examinan:lo' o cbssificat,'ã'J <los app:·ovados sognnri,l o g1·au de 
111Cl'·'CÍillent.o de C:Hi:t Ultl, Vet•Íficadu peJo llUIUCl'O do g-ran dtJ 
approv::u;ão e p1·nc·, imon!o. 

Art. :~:"i. So:·ão eliminados do Collc•do Naval: 
i." Os alurunos <[Ul', ten<l•J sido repl'OVa<los no 1° anno do 

cnrso, tiverem c:lll'!Jl ·ta<lo i:í annos, o~ reprovado:; uo 2 ', 
1ü annos, c os I'CPI'OVa<l<~s no :l·•, 17 anno;; 

2. 0 o~ 'luo for,,m rcprovadr1::; .[,tas voze~ IHI m''sma materia, 
havenrlo enli'O a~ époc·1s das duas I'C:•l".JVnções um inbnallo d .. 
tempCJ igual, pelo llii3110s, a um anuo cscol.tr; 

3, 0 Os que i'ahaJU0Jlt, allogai'Oill moles tia para não fazerelll 
exame; 

4:ó Os <1'10 om um :~nno forr•tn rcpro1·adoél llt\ m:\ioria das 
nutedas do ~ada anno. 

CAPITlLO Yl 

Art. 3ü. Os alum nos rtppt•ovados no 3·> anno do CJllegiu 
Naval sct•fio, por ord•Jm do i\linist;·o, mat1·ieuhdos no 1" anno da 
Eseol<t <lo Marinha c•Jill a praç:t <IJ A,;pit·a,ltc a Guat·da
l\1arinha. 

Art. 37. O i\linisti'O da l\1ru·inha súmcnte manrbrá wlmit
tir n t Escola dr) l\Lu·iu!t' r:;Ln'h ntcs n io prucotlentcs do Cul
legio Naval, CJUilll<lo o nnm~ro do~ alumnos a;1prova•Jos no 
3° anno do me-mo Coll·.•gio u:1o altingir a 25. 

CAPITCLO Vll 

Da ]J.·reclor 

A!'t. :3'3. O Dired·it' ó n. primeira autoridade rl•J Collegio Na
val e su~1s or lcn~ são obrigatorias pCLra todos os empregados, 
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inclusivo 08 elo magisterio. Alcin1 do <[IIO se acha <letermin~•do 
no at·t. :34, incumuu-!hn espoeiallllonle: 

i." Convocar o con ;e lho tl<l in>tmcçãn, presidir o dil'igir os 
ioeus tl·aualhos e assisti t• aos oxam·•s; 

2. 0 D.•terminar e regular o sJrviço da secr<'laria e bi
bliotheea; 

3.° Fazer executar todos os regulamentos do Coll,.gio e or
dens do Uovet·no; 

4." Inspncciona.r a ex<:cução do programma dos c mcm·so~, 
exames e Pnsino; 

5. 0 Manter no estabelecimento a maior ordem e regularida
de, pt·ocurantlo in~pirar a todo• os alurnnos princípios de rigo
ros:\ diRciplina, pundonot• militat· e boa educação ; 

o. 0 Detalha~· o serviço dos otliciaes o praças da Armada sob 
suas ordem; ; 

7. ° Fi~cali~ar o dispen<lio de todas as r1nantias r.•cd>idas 
para as despezas do ostabelncirnento ; 

8. o Designar d'entre 03 membros do magi~terio aqnelles <[UO 
devam <'Otnpôr as commi,sües de exame, obs<Jrv.tdas a~ dispo
sições do § 12 elo art. :a ; 

\J." Nomear d'entre o~ empr.,gados d:1 administraç.ão do Col
logio, na falta ou impcdanento do 'lualqtt<'r d ·lle<, o re<pectivo 
substit tto, participando, 1 OI'Óm, des•lo l•Jgo a occmrencia ao 
Ministro da. Marinha si o pro\·imcnto do empt'Oi;O não for da 
sua comp ~tencia ; 

10. InfJrmm· ser.JC~tralmonte no Governo, sem prejuízo do 
relatorio annual de CJU<l tratfl. o s 1:l do pt•esmte a1·tigo, acerca 
do zelo, comportamento e assi•luichule C'ntn que dese,upenham 
os seu.~ deve1·es todos os empregados do Cullegio, sem c·xcepçiio 
dos do magisterio ; 

11. Nog:1r a exncuç.l:o de qualquer dclib Jraçíío tomada pela 
maioria do con~elho <!e instl'lteção, quando a julgue contra
ria a•) regulamento d' Collogi'll e ordens d·J Go\·••rno, p •rtici
pando irnmediatarnonte o occorrido ao .\linisti'O da l\larinha, 
quo c!ecidir.i dofiuiti,·amcntc; 

12. linpôr COI'recci•mal e admini-;t:-ativamente aos empre
gados s.Jb suas o:den; as penas iud'C'arlas nc a1·t. ~ll ; 

13. Apresmtar, 110 principio do C:tcla anno, a'J (;o.'el·no um 
relatado do est:1!o do estab ~1 •cim:mto em .~e ts dive1'sos rmnos 
doutrinai, a lministmtivo e disciplinar, comprehenclewlo a con
ta dos trabalhos findos, despezas feitas, orçamento do anno fu
turo e a pt•oposta dos melhor.11nentos, motlllicru;ües ou reformas 
que, dcl combinaçiío com o conselho d, inslrucção, julgar con
veniente a boa marcha do e3tallc1l•Jcimento ; 

14. R•meltcr mensalmente 6. Se Tetru·h de Estado e ao The
souro o ponto para o pagamento dos ofllciao.~. empreg-ados e 
memllros do ma~·i-terio, co.n e,pocificroçiio das faltas .lo com
pal'"cimenlo <' s •us motiyos, a naturr•za .as commissües em <Jile 
tiv•H'r•m sido l'mpr<'gndos, c quaes 0' rlins rlc nnla '' os int•,r
mediarios em quo o~ substitutos tóm direito ao8 vencimentos 
dos substituirlos. 
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Do Vice-Dirccto1· 

Art. 39. O Vicc-Directo1" é o substituto do Dircctor o o 
executor immediato de suas ordens. Faz parte do conselho 
fiscal de compras e compete-lhe : 

i. o Transmittir as ordens do Director relativas t:~.nto ao 
ensino como ao serviço atlminiskativo,;e coadjuvai-o no detalhe 
do mesmo serviço c em tudo o <JUe fôr con~ernente :i fiscali
sação, economia c disciplina do estabJlecimento ; 

~.o Fiscalisar a escripturnçlio de modo que nunca fique 
atrazada, especialmente no lançflmento das faltas diarias tantJ 
dos alumnos, como dos empregados, professores, adjunto-; o 
mestres; 

3." Resolver e providenciar, Fob sua responsabilidade, na 
ausencia do Director, acerca de qualquer eme··gencia no 
serviço do Collcgio, qnc reclame prompta deliberaç:lo,.dando 
do occorrido parte ao mesmo Director ; 

4. o Re' 1uisibr ao Director to las as providencias que julgar 
necessarias em ordem a melhorar a economia, disciplina o 
serviço <lo estabelecimento. 

Art. 40. O Vice-Director· considerar-se· ha impedido para 
substituir o Diroctor sempt"'J <Jll<l a sua graduação fôt• menor 
que a Je qual<Jll<ll" professor ou adjunto. Nesse caso, e em
quanto o Govc.n·no não dt'signar quem deva substituir o Director, 
servirá provisoriamente o professor ou adjunto official de 
:Marinha de maior gradunç:1o. 

Igualmente se conHiderará impedido p1ra substituir o Dir·J· 
ctor na presidencia do conselho do instrucção, sempre <JUe sua 
graduação for menor r1ne a rk 'lualqum· profes~or ou aJjuntJ, 
tocando neste caso a presi<lcneia ao profes">or ou adjunto de 
maior graduação ou no m:tis antigo em igualdade de condições. 

Do SecnJtario 

Art. 4l. E' da obrigação do Secretario : 
1. ° Fazer toda a escripturação rolativa ao expediente e sei'

viço do Coll~gio ; 
2. 0 Escriptur.u os livros especiaes do assentmuonto> e re· 

gistros mencionados no al't. \J-1 do9te rogulam~nto, e o livro
mestre d:t comranhia de alumnos ; 

3. 0 Lançar diariamente sob as vistas do Vice-Director, no 
livro do ponto, as faltas de compnr,,cimento dos prof)ssores, 
adjuntos o mestres, na confot·midade do art. 73 deste regula
mento; 

4. 0 Dar fé do julp·amento de exame e lavrar no livro compe
tentfl os respectivos termos ; 

5. 0 Assistir ús sessões do conselho de instruc~ão na rJuali
dade de seu socrotario. Lavrar as actas das sessbes do mrsmo 
conselho e des·)mponhar os devet·es que lhe são impo,tos no 
capitulo 6° do Regimento interno de 8 do Agosto de i8G2. Servir 
ilo conselho d'J concursos conforme prescreve o p1·ogramma de 
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9 d~ Outnbro de 1'l8'J, c no c1ns~lho fi~c~l de compras de con
formidad~ com a< ln;ti'U~ções de 25 de Outubro d•J 18G7; 

ü o Vazer monsalm.•nte .a relação de p:tgarnento dos alumnos, 
re·,e'1on•lo na Pagudot'ia da l\lurinha a importancia litiuida 
des '0 pret; 

7." No! ar as ponns impostaq aos alumnos c p 1ssar-lhes baixa 
quanrlo tenham do ir para o ho~pital; 

8." Guardar e cons ·rvar o arcitiYo do Colhgio. 

Do Amanuense 

Art. 42. Incumbo ao Amanncnsc: 
1." Aj-1dar o Secret'lrio em tolus os seus trabalhos c Sllbsti

tuil-:> mn sons imp ·dimentns; 
2. 0 H ~gislrar toda a co:Te,pondcncia do Collogio. 

Do :!'ti edico 

Art. 43. E' da ob1·igação do l\fodico: 
1." Ins!J<'CcionaJ• n:~ pr senç 1 do Dircctor conjtultamont~ 

com o~ onlros l\It•dico' d ·sig-n:Hlos p<'lo Go1·erno, os eandidatos 
;'t m>~tricuh rlo Coll ·gio Naval ; 

2." Prestar os socc<WI'O·; <JU • de momento s • tornem nr>ees
sarios ao; :dumnos e a to I·<S as pr.<ças dcJ GJI!o,~·io, c hem 
assi•" trattl-o~de su:cs c~1f rmiJacle~ <[n:utlo forc.n p•s;ag~irag; 

3. 0 Examinar di,u·iam ·ntc os alumnos que dot'Jm parte do 
doentr>, communicanúo s ·m dernont o t'•·snltado desse exame ao 
Director ou, no impr~d'mento ,[cst•, ao \'ico-Direct 1r; 

4.o Examinar m ·nsalmente o cst:tdo sanibrio dos alumnos e 
decht•ar pot· es'~t·ipto o norn·J d li[IIellc-; <JilO por enfermidade 
se ncharem i1npossibilit tdo:; para o s•t·riço da ruadnha de 
gUOI'I'll; 

5. 0 Visitnr c ins•1eccion~r os alumnos em ,quas ;·csidencias 
ou no hos 1ital s mp1·c <[UO lh'3 f0r tlctcrminado pelo Director, 
a quem comrnnui ·at·{t o rc>ultn<l<l do la"s insp·•cçõ,s; 

G.o I'<T>por ao !Ji1·eclor on Vi~e. Dil'Cctot· to las as m ••lidaR e 
P''ocaut:.iíe;; hygi0.nicas <Jll' j1tl~·ar convo11ionto o:n bem da 
s·tlnhri<Ld~ do estabt'leeinwntr>, o d:w parto drJ <JllaltllOI' indicio 
de molestia cont •giosa ou opirhmica qniJ porventur.t se nuni
fcst ·, i•,dicanlo imJUediatamente os meios mais ad 1qua los para 
atai h ar o nnl ; 

7. 0 Ex:tminat· todos os vivere; fornecid,Js ao Collegio, O'l 

quaes só podoriio sor nceitos com a sna approvação ; 
8.° Fazer p:1l'b <lo conselho fiscal do compras dos goneros 

para o rancho dos alumnos. 

Do Capelltío 

Art. 44. Ao Capellão eJmp11te: 
1.• C ·!obrar o sant 1 s'\criíicio da 1\IL; ;a, no o tabelecimcnto, 

t)(los os domingos e cli::~; s:~ntos, fazendo antes ou depo'.s da 
POlJE'I EXB':.:GTIYO f~83 :~:-3 
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Missrt uma pratica sol>re o Evangelho do <lia, ou timrt prclecçiío 
de histeria sagrada; 

2. 0 Preparar os alumnos pat'f\. f\. d··sobriga da Qnar0sma, 
ouvil-os rle confissão e rullllini,t>·ar-lh•)s a commnnhão, hem 
assim as demais prrtt;as, [ll"<:st<mdo a uns o ontro", •pt:tn<lo <)sti~ 
vert•m em perigo de vida, Lodos O'' soccot·ros cst>il'Ítnaes ; 

:;.u l{ccjuis;tar o..; objccto~ in<li.<pen~:wei.<> ao asseio c <lecf'n
cia da capd!a, aprt•Rr•ntando annnalmento ao I>iroctot• uma 
nota da rl•·spc:w, quo for ncc ·ssaria pnm o sorvit;o o manuten
ção do en!t-J. 

Do O(fid((l rle Fo~•'lllla 

Art. 45. IncumlJC ao Ofllcial c\ I} Fazenda: 
1.° Fazer a e"cripturnçi'ín da ro<·~;ita o rl•.-<JHlz::t c m:<is IH~rvi~o 

que lhe comp·,te na confot".lli<la<lc das ln,;tt·tH'<J> •s do :..>:í tio 
Ont.nlll'o •lo HlG/ ; 

2. 0 In-pccci··n:ll", t.:•mbr·m ,jj >ri:nncnlc, o cslarlo rh <lcspcns:\ 
c o sct·vi•;o da <'nzinh,, pd s •[ll:l sé 0 pt·inc.ip:d rellpons11.vel; 

:). 0 T••r <~lll vi ela, a[,;tn <l:cs lu~lr<w<·ílrJ~ do ::G de 011tnhro 
de 18G7, os lt<~gnlatuenlos <lc l•'""cn<h ·IJIIC neomp:mlinram os 
Docreto' ns. 4111 do '!V do l'cvrreiro de IHGS c 4::íl2 A d•1 30 
<lo Junho dn 1870, n:t parto rdntiv.• no morlo <lo esct·iptnrar os 
livros, Lzer os p~diJos o reg-11\ar as <lcspcz:ls. 

Dos n(ficii!CS on sc.viçiJ rliJ Collegio 

Art. 4H. lncnmhn. no< o~ii,~ines an sct·vi<:o ,],, Collcgio: 
f. o Anxilirtl' 0 Dircrto· () Yi··o.-llircctot• na. C011Rt:rvnçiio d:t 

disciplin:t militar 11 in"[J"Cçilo do Clllll[•Ot'lnmonto <l•>s :rl11mno·; 
no recreio, noc; nposcnt•>s, nas H:tl·•.s ,] · cstn•lo •1 no ref·•itot·io; 

2. 0 Acompanhat• o.s alu,tutns tns anl:lfl, nas visitas á-; uffid-
naR, nos p·t"'<')ios :H) m·•r '' ntn t<do c qnal•tncr lo ;·at• a 'lnc 
dr~vam r01llp~t·ocot r ·nnirln-;; 

:L<> Vi::;in>' '[llO os nlr11nnos t.;nltnrn, nm hoa ord0m c ron~01'
vação, seus liv>"O", ronp:t c csp<:Jci:drnen!o as pcc.ns do nnifrJrnw, 
danrlo parte ao Uitcctor 011 \"ic<J-Ilit•.-'cl"'' da' fa}b, 'lnc cncou
t:·arom; 

4. 0 Detalh1r o ~crvi<:o p·1licinl fl::t comp.1nhi.a; 
G.° Faz~r !ll1Hlcr o acs .. io nccessc1rio nos apos11nlos e maia 

ucpenrlencias rlo est ,h ·lcc'rnr>nto; 
G. o Fi~··nlis:tr :t distt·ibnic;ão dos ranchos, rcpt· 'sentando 

sobre as faltas f)lle encontrarem. 
Art. 47. Os oflici:lllS fnrii:o o scryiço por divisõos, r·od~'ndo 

haver nm ou rnni" olliciw·s om <'>Hla divis:1o, c•llli"onnc o deter
minar o Dit·ecto~ c a oxigene ia do s·•rviço . 

. Art. 48. Qnando o nulllero •lo oflicitcs permittir, scrà de
stgnaflo pelo Director um d'cntre elles para servir de ajnrlante 
da companhia, ficawlo s<inwntc <'llcarrcgatlo das incumbencias 
marcad~' nos§§ 2'', 3'' e >1° do art .. 'J)i, 
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Do Porteiro do Colkgio 

Art. 49. E' da obt·iga<;ão do Porteiro: 
1." Torn:u o ponto d JS alumnos om livro ou r:adc~rno p~t·a 

esta fim de.~tiua•lo, o todos os rlias aprosental-o aos respeeti
vos professores e adjuntos afim de o authenticarom ; 

2 .o D·~ohrat• <liari:l!nento qnws >~'! aubs <JliO não func.eion~
naram pot· falt:t de compar.,cimen to dos prof·ssorcs o :vi
juntos; 

il." Conserv,u em asseio as aulas. hnm como a r.•spccti~·a 
mohilia, a bibliothoca c mais matot·i~l <lo uso do Collcgio '111 J 

ostivct· a. s"'n cargo; 
4.o R~cob ll' os t•eqtterimenlos c p:tpois das part•<s para lh•'s 

dar a con vonionle direct;iio ; 
5.• Coadjuvar o Socr."Jtario ll'lS olJl'ig-açues '1"e lho sã•J im

J•ostas 11o§8°doart. 41. 

Do Co;!linno 

At·L. 50. Compete ao Continuo: 
1. 0 :-lubstitnir o Porteiro mediante orrlom do Di rector; 
2.° Coadjuvar o Porteiro na to1n:vla do ponto a·m altunno:;; 
3.0 Preparar as sala~ da-; aula.~ pa1·a as lições 
4." Entt·cgar a eorrcspondeucia do Collo~io. 

CAPITVLO \"I!I 

DO~ P!UJFF.SSIJllES, AIJ.Jli:'iTOS g ~IESTllES 

Al't. 51. Ü' pr fossm·cs c a·ljunto> t~t·ão a sen c~rgo o en
sino dns tloulrinas do cada uin.L d •s S<'c•;lios a <JilC portouce
rom, o so substituirão por ordem do Ilircctot•. 

At•t. 52. Na hypothose do imporlimonto do professor c do 
adjunto <h uma mo,ma secç:1o, o Dir0ct•n• .:o Colleg-io rec.Jrrcr;i 
ao l\Iinist1·o <l:t .1\Ltrinh:t para s·•t· noltlC'1la pessoa irl•me:~ o 
hal>ilit·tda. 

Art. 5:l. O profe-:sor ou arlj•mto 'filO reger duas ca<hir:1s 
t•,rú direito aos vencimentos de sou pt·ivativo omprr)go c mais 
á gratificaç:1o no ~ubstituidü. 

Art. 5L E' da obriga\·ão dos professores, adjuntos o 
mestres: 

f. o Exercer as rcspecti1·as funcções, nos te!'mos do presen
te rog-nlamnnto ; 

2.° Cump~1recer uniformisados a todos os cxercicêo> esco
lares; 

:~." 1\fant~rduranto as lições o oxet·cicio> a maior ordem c 
disciplina entro os alnmnos, pt•ocnrando oxcitar-llws o amor 
ao estudo e á profissão a que sa destinam ; 

4. 0 Admoestar os que se comportarem mal nas aulas e oxer
cicios, dando conhecimento ao Diroctor do nome da<JUell.:s 
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que sejnm inilitfcJ'Cnb< ús ailmoe•tac;õcs ou fjliC commdtam 
faltaiS m"is gmve~ para sere.u pnnidus do outro modu, S··gnndo 
as circumst'lo•tcias; 

5. AnLhenti<'ar diari·uuentCl o p·1nto que o PortoiJ•o tiver 
tonnclo aos :d111nno; ; 

l\. 0 Satisf;tZOI' a tocbs as cxigenc'r.s qne forem r,~ilns pelo 
Dit·e t ,1·, 0111 c"nfonuid•<l d<,ste I"Og'IJ!amentll, a hem do s!1r
v ço elo Cullogio ou para o -clarecim.c•llo das aul•Jn:aJ. s su
periores ; 

7." Fazct· p.·lfto d.ts com missões de exame para que 
íorem nomeaclos ; 

::!." Enii'·'I<Hl' HJnns:dnu:nt ~ ,,o fl'it·oclor infot'IWIÇÕ s cir-
cum·;lan('i:.<<la.~ do p oecdinlonlo <los alllllli!OS durant ·a~ lit;ü<Js, 
bem co1no do apl'ov••it;un •nto c applicac;:1o qtt<J tiverem; 

~l.o lncumi.HJ mais nos t•rufesso•·es o adjuntos co 11p:necer ás 
sc,sõ s rio rons .. Jho do in<ll" tcc;:io 1ws dias o horas est dJc!e
cid"s pelo l'il'••dol', ., cxa111inar ,,s cnndi•hlos aos lo :at'l'B <ias 
ditl~•l' ·nto.~ rep~rtiçiícs <lo l\lnrinha 'luc tenham do ;.or jll"ovitlos 
uwdi:~nt • co :cm·-;o. 

,\l'l. :,5, 0.-< pr"f·ss ru'> o a<l.innlos <lo Collcgio Naval quCl 
fo·om pai-<~n s tc:·:io a gr.al ,a,:ü•> pnt•:UILOnle hono!·ifk:t elo fo< 
Tenentes da A•·rna<l:c, ustl:!do tl"s mecnuos di<tincti,·os mar
ca lo.-; na parte:}' do l'hno :111nexo ao Dr)rrcto n. 3278 do 2G 
de Abril de i<·i:J. ex<·n to ~i f'ol'('llt rcl'i~siasticos. 

1\1·t. SG. ÜK pl·of'''~'ll'<:l~ '' fl<ljltlllos ;t1ilit~ros qne tivr·rcm 
gra>lu•u;ã:J inferior :\s l<t •rf'. :~l '' no a1·tigo antec ·dente tamhom 
usarií" dos mc·<mo-; distÍitcliYns honoríficos concc<litlos ao.~ 
pai"nnos. 

;\rt. ':>1. A llf'l"f"C p::iT 1 <la~ g-r:üi ficaçÕ·'' ill:li'C;Hlns ans pro
fcsqrwH o :~<lj·wtos s•i t ·r.i lo:,:-at• pclu so;·Yi,;o oli'•JetiYo do 
magistoJ·io. 

Art. :í8 A antõg·qio.\a•lc dos pror"s"oros o adjuntos contar 
B'-h:c cL1. rl;olrt rh p· sso. Eenrln e't:1 do mc<mo dia, rb clnl.a do 
d"CI'Olo cl:t nomeac:Ao na igualohrl0 do rlntt~ <h poss' e do de
creto; a p1·of·rPn•~i~t sn I'O .:nlnr't p>lo Jnodf) SPgninto: 

1.() Sond:l ~'Titr(\ dnp;; uJ·lii:J.I'O·~, prnl'oi'O n n1n.ior gt;ulnação. 
O, Jt:\, ig-~1:tld U]t} d~~~t·l, :t. ;111li!~11id:I:IC <lt p:tlt}lltO Oll da rraça SÍ 
a~ p'll•JtJtll~ f•1·ent rh 1\1 -~111a d :h; 

~·" S:!n.:o um wilit t' o'~"' pai..:ano .. pt·. fere o pt·imeiro; 
·•·" Sonrh entro dlll' pnsano~, p;·o:ct·o o <[UO livot• suu titulo 

ou dipl0utn. de dat:t 111 1 i--: :u1 ti.!.;·a ; 
4. o Em g·er:d (jl1:1ntlo f•H'I'Ill i gl!a 0 9 t0rlas :19 c i I"Umstan~Í3S 

acima mcnciomvb~. P' e feri !':i o q ll•} ti \'I) r idarh mnior, e, sendo 
jgtnes ns irhvl"s. elo idirà a sol'lo. 

CAP!TCLO IX 

.\i-i. !íJ. o., lll·":d :·,!s cln l!D.~·i:ol0i'Ío do Co1!ec:i,J Naval tem 
di1·ei!o ~tjul;il·i()'\') r_;o111 o;·.Li;nadn pui' intci:·o si cont:t::·etn :25 ou 
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mais annos de exe1·cicio ell'ecti1·o, e com ordena<lo proporcional 
nos casos do inhabilitação por moles~ia contando menos de 25 
c mais de i O annos no mesmo exerci cio. 

Art. 60. Conta-sepa1'a ajubiltção t)do o tempo em que 
qualqncr professor 0~1 adjunt·J fôr empt·ega lo pel• 1\Iinistt·o da 
Marinha em operac;ões actival de guerra, ou servir o cargo de 
Ministro de Eslado. 

Art. Gi. Quando o l professores e adjuntos fot·em empre
gados em outras quacsquer commissões do sr.rviço publico, com 
autorização do Governo, se cJntará para a jubilaç-ão sómente 
cinco annos dentro dos 25. 

Art. 62. Os profc<sorcs c adjnnt~s. qne completarem 
25 annos de magisterio, sü poderih rwllc continuar com J er
missão do Govet·no; neste caso percebcriio mais uma quinta 
parto do respectivo ordenado, c si completuom :w de JHagis
terio e:rectivo t~rã:J direito á jubilaç-ão eom mais um terço do 
ordon ulo. 

Art. G:L O imp~di111ento, por moles tia, p~r mais de i2 mezos 
dentro de um biflnnio, c.')nstituc o profe <sor ou arljunto no caso 
de ser jubilado com o ordenado que lhe comp.etir na form:t do 
art. 59. 

Art. 64. O Secretario, Amanuens3 o o Porteiro terão direito 
à aposentação contcmdo todo o tempo IJUe tiverem empregado 
no swviço publico, n:\ conformidade do Decr ·Lo n. 7::lü de 20 
de Dezemb1·o de 1850. 

A: t. 65. Os officiaes de Marinha que forem nomeados pro
f,~ssores ou adjuntos porl rão ser reformados com o soldo pro
porcional ao tempo de serviç •. 

Art. 66. Nos casos do molestia sómentc se levaJ•á r•m conta 
para a jubil :ção dos p1·of•s'lores c ndjuntos, até vinte faltas 
justific:td •s dentro de cada anno lectivo. 

Art. 67. O Gov ·rn1 po lerá, no decttrso dos primeiros cinco 
annos d:lpois da nomeação doe profo;,orcs, demittir atjuelles 
que não cumprirem o< seus deveres; e os n.djllntos em 1nalc1uer 
tempo, ouvid•J o conselho de ins'ru,.çflo ou em vi'l:t do !•!'Oposta 
motiv:tda, feita pelo lll"BdlO t~onselho. 

Art. G8. O Governo, ouvido o eonsclho d'l instt•ucção, con
siderará vago o logar por aban lono sempre que o pr.:f•!ssor 011 

adjunto d•li~ar d<l comparecer à~ aulas, sem cJusa m Jtivacla, 
por espaço de q•ta'ro meze< conse 'tJtivos. 

Durante este tempo niio te;•ú direito a vf!ncimcnto ai~ nm. 
Si porém a falta de comparecim ·nto fôr por teatpo inferior, 

incorrerá nas penas do art. Ui § i . o 

CAPITULO X 

DAS LICENÇ.\S E F.\LTAS 

Art. G9. As licenças com ordonaclo por inteiro somente 
serão concedidas por molestia, não exced·mdo o prazo a seis 
mezes ; to las as outt•as só po lerão se;• até tres mezes dentro 
de um anno, sem vencimento algum. 
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Si a mol,~stia se prolongn.t• por mais ele seis m~'zes o Governo 
pollerà ampliat· a licença por igual tempo om uma OLt mais 
proeogaçues com a meto..!e do ordenado. 

Devem consid<war-so nullas e sem 0-ll'ei to ns licenças cujas 
portarias deixarem do ser ~prosentadas dentro do prazo do 30 
di~s. 

Art. 70. o professor ou :tdjunlo que cruatro meZI'S depois 
de tet·minada a liccnç:t nit'J so apresr}ntar para o servi•:o do 
magislet·io, sem causa justificada, incorrct•:'t mt mcsnm peno. do 
art. 68. 

Art. 71. O professor on arljunto, qne temlo dn.do um:t nu h 
fultm· a outt·a, deixar de comprtrec,~r ú sessão do conselho de 
instt·uc<;ão ou u outro tjtUÜ<[<lCl' ~orviço prtra <Jtl'> tenha sido 
notnr•ado, per,loni a gr.< tificaç:'lo si a falta. fúr j ustificad~, o o 
onlcmado c gratificação no cas:> conlmrio. 

Art. 72. As f:oltas nã<> justifi ·n.das imt'orl:'tm a pcrtb elo 
lollos os y()ncimentos, e as justificadas a da gratificaç:io só
mcute: ns <JUC forem eommdtidas em lllJl moz dcvor~io set· 
justificadas perante o Dit·,,ctor nos oito diafl .-;cguintcs :i,tuelles 
o;n que forem cladns. 

Art. 73. llavera ulll livro do ponto ctn quc se lançarão as 
faltas do comparecimento dos pt·ofessot·cs c adjnntos às n.nbs, 
f'Onsclho de instrue<;:'to oa u •tnal<iucr outro rtcto do serviço do 
Cullcgio. 

Art. 74. A folha que devo sor t•omotlida par,, n COlllpctente 
repurtição fiscal, de conformiclado com o § 1-! do art. :lK, rleve 
mencionar as faltas para, (, vis la d :llas, serem feitos os devidos 
descontos. 

C:I.I'I1TLO XI 

D O S Y E N C I )I E lS T O S 

Art. 75. Os cmprogm\os e membros do magiflterio do Col
logio Naval perc·.euorão os vencimentos marcados na tauclla 
annexa ao presente regubmento. 

CAl'lTCLO XII 

Art. 7G. O conselho de inslrucção do Collegio Naval scri 
compo~to do llireclor, Vice-llirector, dos professores c dos 
adjuntos. O S')cret:\rio cstad presente d•1r,1ntn as sessões, lH
vt·arà as actas o fará todo o expediente necessario, 

Art. 77. Compete ao ('Onselho <lo instrucção : 
1_. 0 Propôr ao Ministro o f[Ue julcrnr conveniente para tornar 

ma1s completa c vantlljosa a exN·uç:1o deste regulamento, assim 
como tambcm tudo o quo für a bem <lo ensino; 
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2. o Indicar minuciosamente, em programma que ser<í submel• 
tido ú approvação do Governo, o dosen vol vimento das ma terias 
do ensino em cada um dos trcs annos do curso d:> Collegio, e 
bem a~sim o modo pot• quo dev::nn ~m· feitos og exames de 
admis•ão a que se rofore o art.. 13 do presente rogula
nnnto; 

3. 0 Prop•)r annufl.lmente ao Governe) compendias p~ra o 
ensino, podendo 'lualrl'IOl' d•>iJ m ·mbro-; do magistorio do Col
legio o1•ganizal-os pl'!o modo e com as V<lttlagctu e>tabelecidas 
no art. 7\) do pru<enle r<.lg'lllamento; 

4. 0 D.tr paroc•;r soure t•)(\as as questões relativas aos diversos 
sorviços do Collcgio que apresenta1· o Directot•. <JUCr •lo inicia
tiva propri·t, qu.Jr do ordem do Go1·erno ; 

f>. o Ot·g tni~ar prograrnmas pJ.r·a os concqrsos ; 
ü.o Organizar o ho1•ario para o ensino das rnaterias :los tros 

annos do c•ll'so, contowlo a desi.:;-naç ío dos dias c huraCJ para os 
diJier nt'S cx•H·cicios a '!UO silo snj ;itos os alumnog. 

Art. 78. Fica exten-;ivo ao Col!ogio as disposiçõos do Regi
monto interno elo conselho de instntcção de 8 do Agosto de 1862, 
quo rege a matol'ia na Escola de .!\Iarinha, com <':s:cnpçilo po1·ém 
do ~rt. 10 que sct·a modificado pelo lJil·cctor do Collcgio, con
forme as conveniencias do serviço do mesmo Collogio. 

Art. 7U. O Govomo dad p1'cmios pccllllÍat·ios a'JS indi1·iduos 
que org-anizwcm compendios nprotrriaclos p:u'1 o rnsino das 
doutl'inas 'Jne constitnom o cu1·so do Coll8gio Naval, c de 
conformidade com o rtn•J fôr ro:~·,tl:l'lo poios pl'ogr::uurn~s do 
ou sino. 

Nfto conf ·rirú, porém, os referidos premios sem ouvir o con
selho de instn1cçr1o sobrrl o merito dos compendias. 

Si o autor pertencer ao Collegio como membro do magis
torio, o Uovemo incumbirá o exame dos compendias a pe~soas 
estranhas a ella c para esse fim habilitadas. 

Art. 80. Os Ioga;·es de profos>ores o adjuntos do Collegio 
Naval S"rKo providos por concurso, sendo de trcs mczes o prazo 
para a inscl'ipção. 

As provas serão exhibidas perante c conselho de instrucção 
sob a presidencia do Dil'ector, <JUe ter{< o direito de votar sem 
arguil'. 

Art. 81. A f:tlta on impedimento do Di1·ector s'lrá pr()cn
chi la pelo Vice-Dircctor que, sú neste caso, fará par lo do con
selho par:' funccionar nos concursos. 

Art. 82. O Governo nomeará tantos membros pertencentes 
ao m:tgistorio d:t Escola do l\hrinha ou do ou t1·os estabeleci
mentos de instrucção superior da Corte, habiliLados nas mate
rias sobt·c que versat· o concurso, quantos forem os prol'eisore3 
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ou adjuntos do C.Jilegio Naval que, por f,tHa ou impr.dimento, 
não puderem comparecer. 

Art. 83. Só mente po lerão conco~rer para os logares do 
roagisterio do Collegio Nav[l,l os individu' s quo tiverem appro
vações vlenas em to.las as doutrinas relativas ao ensino a •1ue 
forem destinadas, Olt tenham sido ela~sificadog em fo ou 2° 
Jogar em concursos para lo.gares de estabelecimentos de in
~>trucção supel'ior do Imperio. 

Art. 84. As proya-; do concurso serão as mesmas exigidas 
para o logar de lente da Escola d•J 1\larinha, excPpluando-se 
a apresentação e defesa ,:e theso. 

Art. 85. O proces~o do: concursos para os legares rlo magis
terio d'l Collegio Navctl sed o mesmo adopta:lo na Escola de 
Marinha, gu trdadas as disposiçõns .!este rog11lnment '· 

A1·t. 86. D;Jpois do concurso, o conselho de instrucção 
organizara duas rPlações, uma dos concanentes habilitados e 
classifica'IO'l por ordem <IIJ me1·ecimento para serem subrnet
tidos á escolha do Govemo, e outra dos inhabilitadoa. 

Art. 87. O logar de mest1·e de gymnastica, nat!lção e exer
cícios militares será preenchido por. nomeação do Ministro d:t 
Marinha. 

CAPITULO XlY 

DISI'OS:ÇÕES GERAES 

Art. 88. O Director do Collegio Navnl deverá rrsidir no estr•
belecimento e, quando dis-;o seja .!isprmsado pelo Ministi"O, t 'rá 
alli residencia o Vice- Directo1·, o qual, no desrrnpenho das o '•ri
gações a seu cargo, alternará com o offieial de serviço diario, 
de sorte que constantemente cstPja o Collegio sob a vigilancia. 
de um official. 

Art. 89. E' absolutamente prohibitla a rcsidencia de família 
no estabelecimento e admissão 110 mesmo de e'cravos ou 
criados parti' alares. 

Art. 90. O Director, o Vk)-Dir~ctor e officiaes quo servi
rem no Colleg'o terão ração ig-nal ti dos nlnmnos navaes, bem 
como o o:ficial de Fazenda, o Fiel. o enfermo ro, o cozinheiro 
e os criado•, guard:mrlo-•o quanto a estes as disposições dos 
Avisos de 27 ele .Tnlho c f~ do A·~·osto de 1881. 

Art. !H. O Dircctor do Collegio po lera impor corrcccional 
e administrativamente aos empregado~ sob suas ordens as se
guintes penas : 

i.& Reprehensão simples ou em ordem do dia e RU<pmsão 
ate 15 dias por negligencia. ou fulb de cumpt•imento de de
veres ; 

2. • Suspensão até 30 dias on prisão até oito por desobe
diencia. e insubordinação, ou falta contra a moralidad3 e dis· 
cipl'na. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 521 

Nas reincidencia> a pena do prisão póde sot• elevada a.~ 
duplo. 

Art. 92. Aos professor.'s o adjuntos, sómente por acto 
do Ministro ria Marinha, poJorá sot· imposta a penalidade mar
Clda n·J § 2• do artigo anterior, prece lenno informação ou re
presentação do Director, e snndo olles préviament'J ou\·id1s w
bro os factos quo lhes forem imputados. 

Art. fJ3. O Dirnctor do Culleg-io requisitará a compr;t de 
livros pam a biuliotheca e dtJ quao>quer instrumentos precisos 
para o en>ino qu 1 forem melhorados o aperfeiçoados pelo pro
gresso da. sciencia. 

Art. 94. No C Jliogio Naval haverá livros ospeciaes de assen
tam"ntos o r0gi,;t1·os para os profosforcs c adjuntos, o hem 
assim par,t os dentais ~~mpt·:)gados o a!ulllnns. 

Nestes livros sel'lio lançada-; pontual o I'cgularmonte todas as 
occu1·rencias e notas relativas a cala um. 

Art. 95. Os alumnos navaes dercrão usar do uniforme rios 
Aspirant.es a Guardas-Mat·inha designado no Decreto n. 182J 
de 4 ti. e Outubro de 1856, com excepção tl.o Ps;•adim o talim. 

No serviço ordinario, conforme a estação, us·;rào d·3 blusa de 
panno ou b1·im de tt·aspass·~, com quatro botões de catla lado c 
gola duitada. 

Art. \JG. O pai, tutor ou rcspon-aYcl <lo alnmno naval que 
quizer retirat· e .te do Cullegio, eoncltti .o 011 não o curso. será 
obrigado a indemnizar o E-tado da despeza feita com o mesmo 
alumno. durante o t •mpo que esteve no esta .elecituento. Esta 
obrig:tção S3rá exarada expressamente no requerimento de 
admissão. 

Art. 97. Os candidatos á matricula na Escola de Marinha, 
não procedentes do Coll•·gio Nnval, qne nãr1 ap esent:'~· m ti tu
los de approvação em arithmetrca, alge ra e geometria, con
feridos pelas Escolas Militare' e Polytechni<'a do lmperio, pre
starão nr·sse Cdlegio os exames dessas IIJaterias e b.·m assim 
o de des13nho linear. 

Art. 98. Fieam f'XtP.nsivas ao Collegio Naval no que forem 
claramente applkavcis: 

1.0 As disposições do rélgulamento ria Escola d~ Marinha 
que não foram considorad'l.< no presente ; 

2." O reg-irucnto in temo da me•ma Escob expedido por Avi
so de 26 de Outubro de 1867; 

3.. 0 As instrucçües e tabcllas para o rancho dos Aspit·antes a 
Guardas-l\farin h a. 

Art. 99. Todas as duvidas na execução deste regulamento 
serão propostas pelo Dircctor do Collegio c resolvidas pelo Mi
nistro da Marinha. 

At•t. 100. O Governo fica autorizado a alterar o presente 
rt'gultmento de accô1·do com o disposto no § 1" do art. 77 ou 
nos casos em que a experiencia demonstrar css 1 nocessi
daie. 
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DISPOSIÇ:Í.O TUANSITOHLI. 

Ü.'l alumnos qno em 1883 forem a.pprovados Iias rnat<lrias do 
cm·so do 2° anno, passarão para a Escola do 1\Iarinha do con
formidade com o art. ::lli, devendo os reprovados estudar, no 
3° anno do mesmo Collegio, as materias em que tenham sido 
reprovados, e mais as 'luo formam o mesmo 3' anno, si não es
tivor·em comprehendidos nas disp.mições do§ 1° do art. 33. 

Palacio elo Rio do ,Janeiro em 7 do Abril de 1883.- Joúo 
Flor·entino ;l/eira de V usconcellos. 

Ta1Jella dos nncimen!os tlos Clllprcg:ulos tlo Collegio NaYa! 

Em'HEI;OS 

1 llircctor ...................... . 
l \ice-lli•ortor ................ . 
2 OIHri::u!s subalternos a ...••..• 
i l'rolc5sor do malhcmaliea:.-; c 

llcse nho •.••.••.••....••..•. 
1 Profcs~·~r· do histo!Ía o g"I'O· 

:,!r:r()lria., •••••.•.••••••.•••• 
i Profos:'OI' tio grawmalit'a por

LngnozaJ do franco!. e in.!.!lcz. 
,J Adj uu! os: urn de mathcruatiras 

o tlcscnho, tllll do gcographia 
o hisloria o um tlo lirrguas: a. 

i Mostro do gymnastiea. ~~atarão 
e O\CrdeJOs miliLar05, .••••• 

I. Secretario ................... . 
t Atnat•liOil5C •••••••••••••••••••• 
i l)urteiro .•.•..•.••..•.••••.•.•• 
i Cottlinuo scnintlo ta111hcm dL' 

:t.iudantc o ilillll:-;tituto do Pur-
leii'O .••••••••.••.••••.•••••• 

l McJiro ....................... . 
I. Capollão ..................... . 
l Olficial uo FazcuJa, all-111 tlo 

soldo ...................... . 
I. Fiel ........................ .. 
t. Enfl!nnciro •••.•....•••....... 
:l CfJzinlt<)il o •••••••••••.•••••••• 
i .:\jutlanlo do coziuhciro •••.•.. 

Scrycnte.s, os Hceus:-;arius a 3 I~ 
mcnsacs. 

2: :r;o,;o~o 

2: 2';0,~0D:I 

i :RUU,>OOIJ 

Gllll\lllll 
l:',IJO,jiJO.I 

7lllibllllll 
R ;O~)!)l,O 

G)!I~OJIII 

~:110:1,'1) :ll 
2:1!0,) • .:,; I 10 
i: ~oJ:ooo 

n:;~,;o~1 

!J:;O,)OOO 

GOO.;O.IO 

GOO.,OIIIl 
60 I.~OtWI 
3•NI.~IIOU 
41! li) )(1(1 

210.~000 
l.XIIIJ.;,JIII 

GOO,;Oll.l 

6SII.'Cll0 
ü7:,:.;o.:o 
fiOJI,}IIIill 
!illll,"ll).) 
:ltiJb')O.I 

TOTAL 

3:110118!1111 
~;11!)(),)11!11) 

':!:~11, 1/i )111) 

3:2 :O,J 'OI 

3 :2llll;~'J00 

3: ~ Jll,)IJUO 

7:20'8'101) 

l:20l.\OOO 
2:01JO.i1NJII 
l:lllll,(O,JO 
l:~l)ll,::l)()l) 

8:!1,)0110 
i: 8; ll.'()Of) 

!iO.l,~ lllll 

GS0,\001 
G7:i:iiJINJ 
511 ISOIIIJ 
liiJ 1,)11 "' 
3ü:11)1JIJIJ 
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DECRETO N. 8921 - DE 7 DE ABniL DE i883 

Reorganiza o~pcssoal tochnico o do o;cr·iptorio da via J'Ormancnto da Estrada 
do Forro D. Po,Iro 11. 

Convin•lo dar nova organiza~.iío ao po~soal technieo o do 
esct•iptorio da via permanente da Estt·ada de Forro D. Pedro li, 
Hei por bem Approvm· o prqjocto qu() pcu·a sr>mclhanto fim 
com este baixa, nssignado por Henri<lll'l d'Avila, do 1\lnn Cons'l· 
lho, Senador <lo lmpGrio, l\Iinistro o Sect·dario ri() Esla<lo doi'! 
NGgorio.~ da AgTicultura, Cormnercio e Ohras Publica~, quG 
assim o t mha ontrltHlirlo o faça cxr•cutar. Palaeio do Hio do 
Janeiro em 7 do Abril do 1K83, G2° da ln<lr•pendr:ncia e do 
Imporia. 

Com a rubrica de SLta ::\bgcstadc o Impera lor. 

Ilcn,.ique cl'Avila. 

ProJecto pnrn n rPor;;:;nnizn~.·iio •lo pc .. sonl te
chnico, de •. ,.,.,.it•ln e de cunt.:ohilicl:ule dn ,·in 
per••nnnentt' tia l~ ... c .• ·ada ele J•'e•·•·n 1,. t•ech·o DI 
a •1ue se ret'et·e o Decreto n. toiU~I desta dnla 

Al't. 1.0 O sorvic;o da via pcrman0nte, cspccifir·a lo no 
RPgnlamcnto approva·lo por Docrdo n. ():!38 A de 28 do Junho 
rle 18/G, serú iuunndiatarnente dirigi·lo por um Engenheiro, 
com a denominação do- chdc de linha-, auxiliado pelo se
guinte pessoal : 

1 Ajurlantn. 
i Chefe do divisão para cala extensão (divisão) rio :lO a 70 

kilomctroe. 
i Praticantil <In linha para ca•la tre~ .tivif'ÕI'S. 
Art. 2. 0 O ch<'f,, •I e linha será taml> •m auxiliado pelo pes

soal rln r'scripta o dn eontabilidarlc. 
Art. 3.° Fica suppriiuida a categoria rio chefos rle sec· 

ção. 
Art. 4. 0 O escriptorio s0rá rlivirlido em uma ~~'<'<;ão l~'chnica 

e outra dn e'eri pt:t c conta 1Jilidadc, com o seguinte pessoal: 
i Chefe da Sr)cção technica. 
1 Dit • irlem de escripta. 
2 fos nscripturarios. 
3 zos ditos. 
5 Amanuenses. 
3 Praticantes. 
Art. 5. 0 O chefe da linha e o rrspedivo ajudante, além dos 

vencimentos fixados na tabclla abaixo m<>noionada, p"rreberão 
uma diaria de G:), durante o tempo quo empregarem nas ex-
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cursões que houverem rle fazer pela linha fóra da Corte, em. 
ohjeclo do serviço a SlU cat·go. 

Art. 6. 0 Serão nome ttlo~ : 
Por portaria <lo Ministro, sobre proposta do Director, o chefe 

<la linha e seu ajudantP,, e por a(·.to do Dinctor os demais e'n
progado:; da via permanente, sobre prJpo;ta do respectivo 
chefe. 

Art. 7. o Continuarão em vigor a<> clisp1sições do Regulam('nto 
approvado por DecrtJto n. 6238 A de 28 dl3 Junho de 1876, na 
part J em que não tiv,·rem sitio alteradas pelas da presentl3 
data. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DO PESSOA!. TECHN!CO, DE ESCRIPTA 

E DE CONTABILIDADE D.\ YlA I'ERM.\NENTE DA ESTRADA DE 

!'ERRO D. PEDRO 11 

o,·denado G.-atifica-
Tota~ 

{'rtO 

1 Chefe da linha ......•. 5:600$000 2:800$000 8:400$000 
i Ajudante .............. 4:00:1800J 2 Oli0$000 6:000$000 
i Chefe da secção technica t: liHO:i;OlJO 1:320$000 4:000$000 
i >> » escripta ....... 2:680SOOO 1:320~000 4:000$000 
2 Primeiro~ escripturariosj · 

n. 1:600$ ,[e orJenado e 
800~ de gratificação ..•. 13:200$000 1:600$000 4:800$000 

3 Segundo.~ e>cripturariosj 
a 1.20J$ de or enado c 
600.~ de gratificnção ... 2:600$000 1:800$000 5:400$000 

5 Amanuen-: s a HOO$ dei 
ordenado e 400-~ de gra· 
tj fi cação . • .. . . . . .. • .. 4: 000.~000 2:900$000 6:000$000 

3 Praticantes a 600$ de i · 
ordenado e 300$ de gra· 
ti fi cação ............•. 

1

1:800.$000 ~00$000 2:700$000 
Chefe de divisão de f a ela.;. 

se .. .. . . . .. • . . . . • . . . .. 3: 320.)000 
Ditode divi~ão de 2a elas-' 

1:680$000 5 000$000 

se ..•...........•..... 2:Q80$000 1:320$100 4:001~00 
Praticante de linha ...... j i: 440:j;OOO 720$000 2: 160~000 

Palacio do R:o de Janeiro em 7 de Abril de 1883,-Heni'ique 
d'Avila. 
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DECRETO N. 8\J22 - DE 7 DE ABRIL DE 188:1 

Declara sem ciTcito o Decreto n. 8738 de i8 do Xorombro tio iSR2, quo aJ>· 
proYou a planta o do!..rminou a desapropriação I'"" u<ilidado puh'ica do 
to:Tono da rua da Alrgria canto da rua nclla do S. Jo;io, Jllra o cslaholc· 
cimolltl') da casa de machina~, no prolon~amer1to das obras de os~otos, 

JJO 4o tlistriclo, a cargo da Companhia 7'/w Rio de Janeiro City iiií)>i;v
vemcuts. 

H ·i por bem Dccbrar srm effe ·to o Dncreto n. 8738 rle 18 
de Novembro de 1882, que appmvou a planta" d 'ter·minou a 
desapcopriaç>io por utilidade pu:,Jic t d·> t.crr;·no da rna da Ale
gria canto da rua Bel! a de S. João, para o estabelecim ·nto da 
casa de machinas. no prolongam·'nto da-< oh1·as de e~g-Ot'l~. no 
4° districto, a carg.J da Companltü~ Thc Ri<! de Ja,1ci1·u City 
1 mprovcllwnts. 

Henri1ue d'Avila, do l\Jrm Consel:w, Senarln:· dn Imnorio, 
Ministro e S ·crntario de Estado d, s Neg-oc o' da hgricultut•a, 
Commercio e Obras Pnblic:-t~, as;im o tenha cnlon•lido c fflç::t 
e:s:ecut \r. Palar·io do Hio do .Janniro em 7 de Abril do 108:3, 
62•> da Independcncia e do lrn pc1-io. 

Com a rub;·ica de Su:t Ma~·c~lado n lr11pct·ador. 

Ilen.·ique rl'Av.la. 

DECRETO :N. 8023 - DE 7 DI~ Anl\IL D8 188.3 

Approva 03 estudos defini li \·os da ta secção tio 21 f,iJomcfrns tlo prolonga
mcuto do ram~tl de ~:tZ<ll'l'lll, da o.;tratl.t de ferro do HeeifJ ao Limoeiro, c 
:.1utoriza a respectiva COH~trurr..:io. 

Hei por hem Approvar 01 Pslud"s r]Pfinitivo~ da prim·'lira 
s'cção d.1 25 kilolllctros do ]ll'Olongam'mlo rlo mmal de Naza1·cth, 
d't ostra. la d'3 forro rio R·wife a~ Limoeiro, apr.·~enLado< pela 
Great 1Vestm·n o{ Brasil Rail1cay Campany, fimitcd, de con
formi<l,ade com a clau <UI<~. 5a r lo Decr:•to n. 8822 <]., :-lO de 
Dezembro de 1882, sob a con lição de eolllpldar a referida com
panh in, no prazo mnrca lo na chu~nla m"ncionarb, O'l me.~mos 
ostudoJ; c b:mtv;si111 Autorizar a conslrucc!o .:as rcsllcctiYa' 
obras. ' ' 
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H"nrique rl'Avila, <lo Meu Conselho, ~Cll[t lor rlo Imporia, 
Ministro e S<·crot[tt·io dn Esta lo do~ Nogor·io> da Agricultura, 
Commcrc.io o Obras Pnhlieas, :1s-<im o tonh:1 cnten lirlo o faça 
oxr•cutn·. Palacio rio lt'o de .l;Jnl)iro em 7 <h Abrit tlo 1883, 
62° da lttl•·pr•n<lcnr·ia o do llllpcrio. 

Com a rubt·ica de Su:t 1\Ltg••sladc o Imperador. 

Ilenl'ique d'Avila. 

DECRETO N. R02-1-DE 7 DE AB!UL DE 1883 

Coneotlc :i em preza quo :;;.c Ol"!f:'Uiir.ar par:\ L~var a ciTei to a conslrncoção lla.s 
cslradas de ferro de Palmares a Po"ljtl~~ira c de P.d111arc3 a Jact~hyptl, ua 
Proviucia de Pcrna.mhnco, os f.trnre:; r,m:-:.hnlo.; do:; i~ '3 a 7 üa. dL\u:;ula. 
3a tlo lkcrclo n. li!J~\;; do lO tio .\g~J::.ltJ Úl! tS7S .. 

At.lenden,lo ao qne 1\II) fN(nerf'ram os concessionarios rlas 
eqtradas d" forro do l'r,lm:wo~ :c l'os tnoir.l n de Palnnr<'s a .hcu
llype, na Província de Pot'lllllthJwo, llci por h0m C.Jnccdcr à 
cmproztt qno os Jnf.\~nlo~ ('Oncc•:::-:.ionarios organiz·1rcnl para. 
lev:u· a pfJ'J)Íl'l :1 J'Onstrn•·ç!i'o d;~s t·~C·:ri,[:J~ e~tr.uhs de f·l!'ro, <le 
conformi•l:dll <'IJIJl o !{ ·.c:·ni:JIIl"llliJ appt'<l\~do P"'" Dccr<•to 
n. 5~JÜ! rl~ :!8 te Fovet·eiro de U'l7-t, o' Cavot'Cfl r:onslanlos <loK 
§§ 2 a 7 da d:utsula 3~ do Jlocrnlo n. ü\l\J5 de 10 <In A go >to de 
f87ii, ficando a r•·feri lallmpreza, l'ffi tLtlo <[UC lho fôr appli
cavcl, snjeit·1 á< mais •lis)IO~ir;õcs rio m•:smo Decreto n. ü'JD5. 

II~'nri<[U" d'Avib, d•) l\!cn Con<>dho, Sonarlor 1lo Imperio, 
Ministro e Secretario tle E~hlo dos Nogot·ios da. Agricultura, 
Comnv'rcio e Obra.; Publicas, n..,sim o tenha ont~'nrlido c faça 
executar. Palacio tlo Rio de hneiro em 7 de Aln·il (!e !883, 
ü~o d:1 lndcpenJIOtll:ia o rlo Impm·io. 

Com a rubrica de Sua l\Iagestado o Imperador. 

H em·igue cl' .1vila. 
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DECRETO N. 8J23 - DE 7 DE ABRIL DE 1883 

Coneerlo :í Compauhi.t da cstrarla rlc furro ll:tl•ia ao S. F1·audsco privilegio 
por 30 annos para eonslriiC\ãO do 11111 ramal, p:Hliutlo tia moSm:'L estrada 
entro a c:iJado tlc Alagoinhas o a povoação do Timhti, o garantia do juros 
de ü ?; ao UllllO alri o moximo capital tlo 3.1JIItt:IIOO,;IJOO. 

Attetl'lon<lo ao f]UC 1\lo roqncre•t a Companhia <l!t c~tr:l'la 
do fon·o B:lltia :10 S. Francic;eo, llni por IH•m, drJ ooufnrmi
da•ln com a Lni n. :l1~7 drJ 7 •h Outuim> do anno pa~.,ado, 
Conce let·-lhe privil()gio por :10 annns para con;truc,·i"ío de 
um ramal que, p:trtin lo <la mesma estrada, na cid •do de Ala
g-oinha~, va t•Jrminar na povoaç:lo do Timl,ó, na Provinc:a da 
lhhia, o bom n~sim, gat·anlia •le jr1ros dn (i 0 } 0 no anno polo 
prazo rlo tllCBillO privil·gio atri o maxilllo capital do :1.000:();)()~ 
qu·l fór <'mprogado na co•str·uc.;iio do lllf'SIHO ntinal, mediant() 
as clausulas quo com e~te baixam, as-<ignada·; por Honriquo 
d'Avih, do 1\leu Conselho, Senador do lmperio, 1\linhtro o Sc
cretariorl" Estado do.; Nogocins rh Agricultura, Commer·cio e 
Obt•aq Publica<, I[UO a<sim o tnnhn Olll()lldiclo () r~çn exeeutar. 
Palaeio do llio do Janeiro em 7 dll Abril de 1:~133, ()2" da ln
<lcpendencia e do Imperio. 

Com a ru\Jrica rle Sua :\Inge.:lado o Imperador. 

Clousulns a 'I'"~ se t•f'("e••c o l!lecr·cl.•• n. ~~}~:; 
clcsla d:•lln 

E' conc0di lo á Companhia da estrada do f"ri'O da Bahia ao 
S. Francisco, <'lU virt1td•J da Lei n. 3127 dJ 7 do Outn:JrO de 
1882, privilegio por 30 annos, para a con,l!·uc\·ão, nso e gozo 
d<J um ramal da mesma r•strada que, partindo da cidade do 
Alagoinhas, vá l"rminar· na povo•çflo do Timbó, na l'rovincia 
da Bahia. 

Além •lo privilegio o Govol'l1o coneerlo os seguintes favores : 
1." Cessão gratui la rlo tr·ncnos rl0Yolu l<>s o nacionacs, o 

bem assim do~ comprehendi los nas ~<'smaria.; o posso<, oxcepto 
as indemnizaçõlls, que forem d•J diroito, para o leito da es
trada, psta.ções, ar·mazon> o outra.; obt·a~ c.:pccificatlas no res
pectivo contrato. 

2. 0 ·Direito d~ rlesapr.1pri~.r, na fórma do Decreto n. 816 de 
10 de Julho <lo 185:>, os terronos •lo domínio particular, predios 
e bemfeitoria~, quo forem precicog para as obrus de que trata 
o paragrapho antecedente. 
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3.o U <o das madeiras e .~utt·os matiJrians existcnt~s nos 
te·-r·mos .:evnlutos c nacionaes, indL;p3nsavois pcwa a con
sti"ncção <la cstra<la. 

4." lsen<:à'~ d • dit·eitos do inqJortação s1bro os trilhos, ma
chin:~fl, in~trumentos e m:tis ohjcf'tas destinados :i construcção,, 
bom como sobt• · o carvão do pedm in.lisp•~nsavel para a> uffi
cinaq c custeio da estr.t(h 

E;;ta isenção não s) f a ri cff •ctiva emr1n~nto a companhia. 
não apresenta:·, no The>ouro Nacional ou na Th·•·wur.tria de 
Fat.on<l 1 :a pr.winci:l., a roh•:ão elos soht·editos obj •elos, c ;pe
cifie tn<lo :l. re<>pecti1·a qnantidcl<l<) c qu'llida lo, <JUC :l.'lnellas 
t·ep u•ti~·il·•s fio;:ar:io :>nn•Jalm ·n:c, CJ:Jformc as inslrU<)<;õe> do 
l\liniste1·io <h l'nzelllh. 

C<·>ls:lt'<i o favo·, fi<':uulo n. companhia snj(1it1 à rPstitni<:ão 
dos •h· ·i tos q 10 l.c•·i:t d,• p:l,Q':J.I' " :i mnlta.do dohro desses 
d•roitos j,,,po.,ta p ·lo 1\lmislorio •lt Ag•·icultut':l, ConJ'uercio e 
übr,t~ f'tt1Jlir:1s, ou p0lo da [<'nzcn,]>, si se provar qne dla alie
nou, pill' 'l""l'tnnr I itnlo. o'•jcetns i"'Jl"rt·tdos, RCtn 'lll'' pt·cce
desso liccnç;J. da'l''' llcs ~lini,teri H, mt <Lt Presido a ·ia ·ia pro
víncia. 

f1.a Pt·<·fc,·cncia, em igqal<h !0 <11 circnmstanchs, para lavra 
tle minns na zona p:·iv ln~·i,.,J:t, s ·ndo <'XPI'es<o c 11 eontrato 
os l~~cial o ll11Tl10l"0 (l1} d;1t·1.'3 1Jllr~ o (invel'110 jnl~·u0 convPnir•nto 
conco e:·, b ·m cu1110 as c:nuli<;'i•cs a •1ne dc·.-c Jic:tl' sujeita a 
ernpre:r.a. 

li." l'I'C i'croncia p:u·:t :JC 111 i .:i<;iio 'c L0:·:·enos <lcv"ln tos ex' s
tento~ i mat·geHl da oslt':\lh; cll'rwln:tn<lo-sc "v •nda em lot<'S 
altcrn!ulos. ele mctn<·it•.t r1no, scn,]o o p:·irnc'ro da colltpanhia, 
o scg11n<lo Jic:H':'t pc:·t •:t<'Cttl' ao Est1 lo o ac:sim I""' di:~nte, e 
pelo pt'e<:o min 'm:J da Lrli d·• 18 In ~e lembro d' 18:-í'J, Ri a com
panhia o8 <lisl:'ib11ir por im:11igra:llos on colonos que importar 
e esl:thclecc:•, n:"io po l<m lo, p·1··úm, vcn! l-os a <'Sl<J,, devi·la
mi"\lltc mnlidns c d ·m .•. rc.:11los, pot· pro•:o cxc••dcnte ao que fór 
Ill.I!'C'I(]r) ]Hdll ( ;<1\'fll'llO. 

Ess:t pt·cf,:·cnci' st'llcní l0g~r dnr:~nt.e a conslrnr<;ão 'h C'l

tr:\ la. Si, dcco:'l'i<lns cim·n n.tlllnR•I·•·:oi>~d~ condn!d:1 a cstt·adn, 
não tivm·•om os te:·r 'll'H si,lo dist.:·ibui los a imrni·~·rmtes, a 
compnnhin. os n.rl<t<li;·ir.'• :'c r:tz'i<> ,[o pr•·•:o maximo da l·•i, in
d \rnn'z:~llil<l o E~Lvlo <b tl II'tJl'Cnr;:t r1uc c~tivcr por pagar. 

li 

A só,le da companhia continu;J.r.é a s~t· n11 cid:vl~ <l • Londres, 
mrts tco'ú a mesma comprtnh'a r.,prcscntante ou domicilio legal 
no lmp·:rio para trat11r do fJllO dissct· rospcib t\ cx·'C!l<;ão dos 
contratos qn.•. hon•tet• ccl31Jr,\ b ou vier a celebrar com o 
Govcmo Imperial. 

As rl:tvi•ta~ r) rtn~sVí<Yl qn0 s~ sn,cibrnm s1Wib res0lvi las 
d" nc:.,órcl.J co:•t a lc~i.,l::•·.õ.•J :J:·.czJtJi!':\ c [r0L•s Tribunaes bl'a-
zilcir ;s. ~ , 
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IH 

Os trabalhos de construcção do ramal comé\çarão no prazo 
de s)i~ ffi''ZO·', contados da c lata da approvação dos I'Studos e orça
mento, a que se r·dere a clausuht 5\ e prose{Suir:1o s 'fi interru· 
pção, tlevendo frear bdos condu idos o o pmal aberto ao trafi•go 
no praw de trinta me1.es depois de começados. 

IV 

Os trabalhos de con~trucção não pcllorã'l ser· onceta.los sem 
provia a:ltorização do Governo; para i~~o o~ proj ectos do to los 
esses trabalhos serão ork·anizados em du[Jlieala o snbmottidos 
à appro1•açiio do mosmo Uoverno. Um elos ex:•·mphres ser;~ 
d'volvido i comp:mhi:~. com o visto do Chefe <h Directoria das 
Obms Publicas do 1\Iinisterio eh Agr·ieultura, e o outt·o ficaJ•{, 
archivado no mesmo ~,Jini-;terio. 

v 

Ató do,ts mezes depois <h as-;ig-natnra elo contr.do a com
p~nhia apt·escntat·:i ao (;.,vern:• os cstuci•Js d 'finitivos do r.uual, 
"o orçamento para a fixaçiío do ca,,ibl g-aranli<lo 'fUC a com
p:mltir• f•i autori7.Hla a <!l'_c;·:~niz u· 1•o:• ;\yiso do l\lin'sterio da 
AgTicultut•a n. G3 de 31 do lJulctuurv de 18:ll, o constarão dos 
seguint~s documento-;: 

I. Phnta geral lh En!t~ conccelida e um perfil longilLHli
nal, com indic tçã·J d Js pontos obrigados de pas"ag••m. 

O traçado será indieado pa•· uun linha vot·mclhil e contimm 
sobre a [Jlanta geral, na esc:1b de 1 p Jl' 4.000, com indica
ção dos raios ele cnl'l'atura, c " configuração d' terreno re
pr ·s0ntada por· m ·iodo cnn·as de ni1•cl C•Jnidislanlcs de tree 
moLr<ll; c bem :v-sim, <'m unta zon:~. d' K'J metros, pcl• nwnos, 
pax·a carla. la. lo, os c:vnpos, Jn·lt:ts, t ·eteno-.: p ·dJ'Pgosos, c, S'HH

pre r1ue fôr po%ivd, as divisa> das prüJéc hcdoa particula
rc•s, :\S terras devolutas " min :s. 

Nessa \'lant:L s rã> in li·~:uLts tolhs as •listancias kilomc· 
tr•icas eonhelas :In ponto !" p :rti ia da estrada do fot·1·o, a 
oxtens~o dos alinh:trnonto; rcclo-:;, c b ·Jn ~:s;.;irn a ori;·c1n, a. 
oxtrcmi !:tele. o r~esrnvolvimcnto. o raio c sent:tlo das <'llrvas. 

O pe~fillo-ngitn !i na! o :i. feit-J n t o :c ,la, c!' 1 poi· ·100 p:~m 
as alturas, e do i por ·1. ():)i) J•a:·::t :tS distancÍ,tS hOI'Ízuntacs, lllOS

tr•;m•lo resp~ctiv:uncnto p•H· liuh:•s p•·"tas e vul'tn"lhas o t0r_
reno natural e as ]'lat:~f,,nna; dr)s ('Órt •s e aterros. Inlli
carà, por m •io de tres linltas lwriLon~a-~.-:, tr:;.c;ad:ts aba:s:o do 
plano rle <'om;·araçfio : 

1. o As di>t:<ncias k lomotricas, conhll:cs a partir tl:J. origem 
da o-;tr:Hh de ferro ; 

2. 0 A oxtensiio c indic.1ç'io d:\s r;unp"s o contra-1·1\mpas 
e a es:tcnsão dos patamares ; 

34 
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:L o A extcn ão do-; aliulmmentos rcctos c o desenvolvimento 
e raios das curvas. 

Ko p0rfillongitudinal o na phnta sed\ indicada a posiçiTo 
<li\s estações, para ta~. ob1·as cl'arto o vias do communicao;i\o 
L·" nsvors:t•·s. 

O porfil longilu·linaL scr~i. ncomp:\nhado por nm certo nnmcro 
d•) podis transv•·rsans, inclusÍI''' o [Wrfil typo •h estrada <l•J ferro. 

Estes perfis s•Jrão f,•it"s 11a escala do 1 por 100. 
O traça•lo o o perfil long·itnclin.•l podorão SJr aprescntado~l 

p·;r ser·ções, comtD.nto que estas se estemb.m dc um ponto de 
racsagom oll!·!gada a um outro, e qno no praz') marcatlo t'3-
ultnm si. lo <tprcsenLvlas to l::ts as S"e<;õcs. 

0< projc·eto~ rtas oLt•:ts <l'arto colll)•or-sc-hKo de proj0cções 
h-:riwnlaos c vert cao;; c de c•"•rL-"·s transvcrsaes o longit11din:\"S 
11:1. r)scnb de 1 por 100. 

Os p1·ojectos d::ts cstnçõe.q m11.1s importantes e d 1s ponte> 
l''dcrão, mo,linnte prévia conccssc1o d) Governo, set· D-l'rosen-
1 "los n mcdi.la <)tt'> tiv•·rcm ,[e :Pr oxocntn•lns. 

li. ,\ rcbç:1o <las pontes, via in•·tos, pontilhõ·'s o hociros, rom 
,,, pt·incipaes dimensões, l'" Ü•;ão na liu~~''• sy,<lcma <lo eon
r.;lrueção c <jllanti,b [fl do ob:-as; 

A tabclla da •tnantill:ul) do cxcavaçõos nocessarias pl\r:t 
cx~cntar-s'l o proj<'clo, com itHlicaç:1o da chssifíeação appro
xili~:ula dos matcriacs o lhS ,]" s1.1nci·1s mé<iias do tc·nnsporte ; 

A tabella do'l nlinhamentos, rains do cnrvas, rotas dc dedivi
dadcs o suas ox\ensõ•·s; 

.\s ca<lernotas auth<'lllicr:das chs notas das npemçõcs 
lt•po~r~phicns, g()o•l• sicas '' a~tt·onomieas f()it:-~s no terreno ; 

Os desenho; dos lrilh<l'l o ~H·c·;·sst>t'Íus 0111 gr:1ndoz:\ L[e 
t xncuçãtl; 

Sories do l.nhcllD.s •l•1Jll'e•;ns de nni•lrt-l•>s :<impl<'s c compostas. 
lll. O.c; daclos o informa•:'i"s 'l"'~ tiv<'t' collig·i<lo so\)l"o a po

pulaç:1o, industria, eommorcio, riqnez' c composi~ilo Iuine
ralngica da zon:1, p~rcorricb pcb ostr.1dJ.. 

Os estudo~ aeima r~ feridos se1 ão con,..ider,•dos approvados si 
n" fH·azo elo DO dia~, depois elo sn:t aprcs~utação ao Uoverno, n:1o 
til"et· os lo oxig ido alg-n11ta mo lilicaç:1o on feito 'l'mi•JUCr objcc
çi'i '· 

YI 

Antes de resolver sobro os pr~jcctos submettidos á sua ap
!lrovaç:lo poderá o Governo mandar proceder, a expensas da. 
companhh, :\s operações graphicas neccssarias !l.O exame 
rlos projecto" c poderá tuodifie.1r esses projeetos como julg;ar 
conveniente. 

O Governo poderi designar m pontos em que devem set• 
c~tabelccidas as 0stações e paradas. 

A companhia não podera, som autoriz:-tção expressa do 
Ooverno, modificar os projeclos approvados. 
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Toda<ia, e não obst:wte a approvação do perfil longitudinal, 
a companhia poderá fazer as modificações necossarias ao 
estabelecimento da~ obras d'arte, p:tssagcns dn nivel o parada~ 
indiearlas no projocto approva lo. 

A ~pprovação dos projr'ctos aprosrnt:ldo;; pela companhia 
n:1o podPrá ser invoearb parct just:ficar n rovognçilo rl<l nonhum::t 
destas condiçõ"s. 

Procurar-sc-ha dar ás curva~ o maior r:üo possivel. O raio 
minimo Rr>rú rk 100 mr·tros. 

As cnrvas rlirigi ias f'lll snntit!os conti"<trio;; r!.-vorão so1· 
S"para Lrs po,· num langr·nl•' rle 10 metros, ['"lo menos. 

A dndiviJa,Je maxima sr·rà <lo 2,5 °/0 • 

A estra la scrl divUila em secr;õe-; d'l sf'rviço de locomo
tivns, procuranJo-s·•, em uma destas, nniformar as con
diç.õ.~s tcchnicas tle mo.lo a oil'r•ct:wr o lllOllwr aprovr•il.amonl.o 
de força tio.~ motores . 

. \s rampas, contra-rampas o patamarr·s sr•rilo liga los por 
curvas vr·rticans rh raio-; e tlcs· .. nvolviHt•·nto convenientes. 
Toda ::t ramp<~ segui la de uma contra-r:wlp::t sorá separa la 
d"sl.a por um patalllar elo :30 metros pelo monos; nos tunnr~is e 
nas cm·vas <lo l'''(jW\ItOS r:úo-; s • ovitaf<i. o nwis l'ossi vol o crn
prc>go .[rJ forln,; doe! i \'OS. 

Soht·o as gran les pontos o vêa-luctos motallico<, b3m corno 
á entrada tlo ;sas obras, se procumrá não ompr·egar eurvas 
do perjuono r.tio ou as forL'·S rledivi hles, afim rlrl evitar 
n pm iu<.;ção rln vihrar;:.õos no~iva:-< :'ts ju11ta:; o a:·Li-·ubr;õo.~cl:ts 
divcrs;ts por;as. 

A·; Jl~lra las e estações sr•rão <I e p1'0fercnci:1 situa 1:18 sobre 
porçfto da linha em rPct:t c •lo nivol. 

YITI 

A cstrarla seri <le via singoln. ; mas tot•á os dowios e 
linhas auxiliares que forem necossarioo; p:tra o movimento 
<los trrms. 

A distanci::t entre as face> int0rnas rim trilhos Elrrá rio 
fm,O. 
A~ t!imensõo'l do perfil transversal serão sujoit:1" á approva

ção do Governo. 
APJ valld[J.S longitudina0s terão ::ts <limensõ·•s o <leclive nc

cessarios para dar prompto o;;coamento ás aguas. 
A inclinação •los talurles dos córtcs o aterros serú fb:aaa, 

em vista da altura destes e da n::ttureza do ten0no. 

IX 

A companhi::t cxrcutar;\ todas as obras rl'arto o fará todos os 
trabalhos neccssarios pa.rJ. que a eo;tr::tla niio cree .. _.obstaculo 
algum ao e3coamento das aguas, e para qua-áailyell,~<!J da~ 
outra'l vias de communicação existentes não reéeflà henao as 
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mo lificações intlispens:tvois ~ precr~ditlas <le approvação do Go
verno. Os cruzamrJntos com as ruas ou caminho-; publicas podc·rão 
SOl' superim·cs, inforiores, ou, q11an•l•J absolutamonto 80 n:i~ 
possa raz'll' por outro modo, elo niv I, construindo, porém, a 
companhia, a expensas suas, a-; o'Jras que os mosmos cruza
mentos tm•n::1.rem nrc,'ss~rias, fican lo lambem a sJu cargo as 
<l•'spezas com os signaPs c guardas que for;Jm preciso; para 
as cancellas, durante o dia c a noite. Tera nec;se ca'o a com
panhia o direito d 1 alt'T[l.l' a <lirec\1'ío das ruas ou cami
nho,; publicas, com o fim de mclhorJ.r o,o; cruznment•)s ou <lo di~ 
minuir o seu numero pr;Jce:lewlo cons ,utimento do Uovernn, e, 
quan lo for do dit·cito, da Camnr<\ l\hmicipal, c sem qne poss:t 
perccbor qu[l.lqucr t:v~m pela pussagcm nos pontos de irllorseet;ão. 

Ex:0eubrá as obras ncc•,ss:ll'i:1S ú pass:tgcm das ag·mv< nti
listvlas pura aiJa'ltccim~nto ou pan1 fins in·lustriars ou a.;~-ri,·olns, 
c permittirá fj ur, com irlenticos fln", ta c~ obras se cil'eduem 
em qualt}UCl' t••rnpo, tlesdo que t!clbs não rcs:tltc d:mmo á 
prop1·in ostra la. 

A t·strada do f•rro não pod: r:í impctlir a navegação dos 
rio~ ou c:tntos, fJ nr1sc;o intnito as pontes ou via<ludos S'Jbrc 
o;; rios c canacs terão a capa~_·irLvh ncc'lss:~r'a para tjl\0 a n:t
vugação na:' seja Ctnbar:~çada. 

Em todos os cruzament'os snp•1riorcs ou inferiot•c> com as 
vias d<; comtnunica\,fío ordin:uias o Oov"rno ter:\ o tlircito <lo 
tnarcar [1. altura dos vãos ;[o> vi:uluctos, a hwgnru destes, e a 
q UCl devo:·{, hav··r ontt·c os parn)'oito; c:n rchção :1s ncccs>i
datl~s do circulação •la vh pltblic:' qur1 fi,'ar infet·iot·. 

X o; cruzam 'ntos de nível o> tt·ilhos R•>t':lo co !loca los sem 
salioncia, nctu dept··~ssão 8'liJrc o ni1···l ol:t vi:t do comm"nicaç:1o 
que cortar a <'Str:vla <lo ferro, ,[, lll<J'lo a não ctubat'D<;[l.l' tt 
circulação de eal'l'os ou carroças. 

O eixo d[l. ostra !a d9 fct'L'O n:'io dcv''t'à f:~zcr com o de\ via 
do conHnnnic:H::1o or linari.t um :mgul' lll'JilOl' ,[c 4~··. 

O,q cruzam 'ntos de nivcl tcn·:'ío sempre cuncnlbs ou 'bal'
reiras, vr;dando a circulaç:to <![1. via do communica~ão or li1mrb 
na occasi:"to da pnss,1gom dos trctP, lmvcnrlo, além <!isso, nma 
ca·m tlo g'narda lo·la~ :ts vezes <jUC u Ciov<'l'llO r!Jconhoccr cssct 
ncc •ssicLdo. 

Nos tnnJHÚ;, como uo;; viatlncl.os inforiorcs, <lc\'or:'' haYet• 
nm intervallo livre nunca mono1· dr; 1"',50 tlo eacb hrlo tlos 
h·ilho,o. Al,)rn disso, h:tv<•r;i de rli<laneiu Clrl di-;tancia, no 
interior tl'ls Lnnnci,,, nichos <lc alu·:go. 
~s alJerturas dos poços tle construcç'io 0 vcntiht;ito 'os tnn-

11<'13 scrilo g-narnccirbs •lc nm p:cmpeito <h alvcnrtri:t do dons 
mntros tlo altura c n1o potlor:1o sct· feitas nts via~ de communi
eação ox:st(;ntcs. 

A C_?mp:mhia cmprcgal'!i malo:iac> de l1oa qualidade na 
cxccuç·to dc todas ns obra~, r• s0gnirà sompre as prcscripçõcs da 
nrlc, do morlo <jliC oi.Jt0nha com:truc•;ões pcrrcitamcntc solidas, 
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O systema e dimensões das fundações das obras d'arte sotão 
fi:s:ados por ocea,ião da e:s:erução, tendo em attenção a natureza 
do terreno e 3S pri'Ssões supportadas, de accôrJo entre a 
companhia e o Governo. A cornpanhia ser(t obrigad ta minis
trar os apparelhos e pessoal neeessarios ás sondagens e finca
menlo de estacas de en~aios, etc. 

Nas superstructnra3 das pontes as vigas de madeira sô po
derão sJr empregadas provisoriamente, devendo ser substi
tuidas por vigas m()tallicas, logo quo o Gov~rno o exij11.. O 
ompt'Jgo do forro fun lido em longer·ões não será tole
rado. 

Antes de entregues :'t circulação todas a> obns d'arte 
serão c:s:pel'irnentadas, fazendo-se passar e repa~sa.r sobre 
cllas, com diversa velocidade e depois estacionar· algunms 
horas, um trem composto de loc·.Jmotivas ou, em falla destas, 
dtl carros de mercadorias quanto possivel carrega:lo<. 

As desv• zas destas c:s:poriencias corror<1o por conta da com
panhia. 

XI 

A companhi:~ constr·uid todo~ os cdificios e dopendencias 
necessarios para que o tr<lfe,:;o S'l oJlcctuo rc•grrlarmente e 
sem perigo para a segurança public:t. 

As O'!tações conter·ão salas de espera, bilh<:tei1•a, accommo
daçiio para o agente, armazena para m~rcadorias, ca.i:s:as 
d'agua, latrinas, mictorios, rampa> do car•r·egamcnto e embar
que de animaos, balanças, rclo,~·io<, lampoõcs, de;yios, cruza
mentos, chave'>, si.~nae.g e cerca~. , 

As estações e para las terão mobilia apropria:la. 
Os edificios das o;tações o pa"a:ias tr)rão do h do da linha 

uma plataforma cobc;·ta para Pmlur.Juo e desembarque dos 
passageiro>. 

As estaçõc> o par·adas terão dim8nsõos d" accôr lo com a 
Slla impo;·tancia. 0 Oovnrno pnder;Í exigir que a companhia 
faça nas estações e paradas os augmento'l reclamados p:•las 
necessi lados da lavour·a, commcr·cio c industria. 

XII 

O Governo reserva o direito de fazer CX()cutar pela compa
nhia ou por conta della, o durante o praw da concessão, alte
rações, novas obras, cuja n0ccssUnde a r xporiencia haja 
indicado em relação à segurança publica, policia da estrada 
de fer·ro ou do trafe.~·o. 

XIII 

O trem rodante compor-s~·ha de locomotivas, alimentaJores 
(tenders), de c:1rros do ta o 2" classe para pass~geiros, de 
cár~o> especiae.s para o serviço do Correio, vagõrls de mer
cadorias, inclusive os de gado, l::tstro, freio, e finalmente do 
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carro1 para conducção de feno, matleir:!., etc., indicados no 
orçamento definitivo. 

Todo o m~tcrial se:·:i. con>truido com os melhoramentos e 
commodidades que o progre~so introduzir no s 0 rviço dG tran<;
portcs pm· 0strada~ de ferro, e segundo o typo que fc>r adoptauo 
de accordo com o Governo. 

O Governo poderA prohibir o empr~go do material que n'lo 
procncha estas condições. 

A companhia deverá fornecei' o tt·crn rotlantc proporcional
mente ti oxtensão <lo cada uma <lns 'ccçõcs em <[liO so divi<lir 
a cstrMln, c quo n juizo do Uuverno <\cya sei' abcrln ao Lr:<nsito 
publico, c si nesta ,:ocçi'(l> o tr<Jfc~·o exigir, a juizo <lo fiscal 
por parto <lo noverno, maior Immot·o de locomotiva-<, cari'Os 
do pas~agciros c vagões C[llC propoi·cion[\lmenlc a ollas c~libam, 
a companhia sct·tí. obri~·a<la, <lr·nl!'O do Hois mozos <!''pois 
de r<'conhcci ln. n.quclb ne<·cs i<b<l•J por pnrt·1 do (~ovo r no o 
dclla scienlo, a augm ·ntar o nmn~ro do locomotivas, carros 
do pnssageii·os, v.q;lics c nP.is Hlalo!'ial cxigirlo pelo fiscn.l 
por parto do Governo, comtanh quo tal augm'.'lllo fique dentl'O 
dos limite~~ eslnbelcci los uo prinHJiro p ~~·iodo desta clausula. 

A companhi:t inconor:i na mult~ do dons a cineo ··mllos 
<l<J ré's pot· mez dn r:cmora, al,;m dos ~ois mozcs f[UB lhe ~ilo 
cow·r·di<los para o augmr,nliJ 1lo lrrJm l'<HlalllO :J.l'Íma rofot·i<lo, 

E si, pctss:dos s 'Ís mozc~ Jll[\is, alóm d.1 fixnJo para o au
gmonto, este não Livet· si•.ln fe:t,,, o Gove.·no forncconi o dito 
augmento de material por conta da comp[\nhi[\, 

XIV 

ToJas as ind:mnizaçõcs e dcspCizas motivadas pela cnn
strucção, consorvaç.:io, ü·afego e reparação d~ estrad,\ d<J f,lrro 
corroriio os:clusiv:uncntc c s •ui excol'í:ii<> por conl:\ <h com-

'. pan.ua. 

XV 

A companhia ser li olJrig~Hh a cumprir ns disposiç:õ~.s do R J

gulamento do 2l\ do AIJril d<J 1fl:J7, o bem assim 'luaosquer 
o_utras da mesm~ natureza, quo forem decretadas para a íisca
bsação, sJgu!'ança e policia das estradas de forro, uma vez 
que as novas disposições não con tr.H·icm as preson tos clau
suJas. 

XVI 

A companhia se ri o1Jrigada a conservat• com cuidado, durante 
todo o tempo da concessão, c a manto r em estado do poderem 
proonch<Jr porfoitanvmto o sou dostino, t[\nto a ostrn.da de 
ferro e Sllas dcpendencias, como o rnat·'rial rod:mtc, sob 
pena d<'l multa, suspensão da concessã·J, ou de ser a cons8r
vação feita pelo Governo a custa da companhia. No caso de 
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interrupção do. tr11;fego, excedente de ~O dia~ ~ouc;cct~livos, 
por motivo não JUStificado, o Governo tora o drretto de rmpor 
uma multa por dia ele interrupção igual á renda liquida do dia 
anterior a ella, e restabelecerei o trafego, correndo as despeza~ 
por cont:1 da companhia. 

XVII 

O Governo podet·ú realizar em to<h a exlens:io do J":un:-tl '"; 
construcções necesHarias ao estabolecilnento de Hlltn. linh:t 
telographic<t ele sua propriedadr~, usando ou n:1o, como m ·llwr 
lhe parecer, dos mesmos poslrJs das linhas t•le~T:l.J.hicas r1tw 
a companhia ó obt·igada. ~ con-;truit· e:n toda a ext ~n~ão <h 
ref"critl:J ram tl, r.l~ponsabthsando-s:> a mrs1na COIIljlanhLt peb 
guarda do; fi::s, po.;Lcs c ~l'l'arclhos ulcctl"icos '1110 pcrlnncoreJu 
ao Gorerno. 

Emquanto isto n:1a se realizar, a companhia ó o':t·igatla " 
dat• a !te partição G Jral dos Telegraphos um fio pat·allelo par:t 
a<; communicnções geraes, de conformidade com o nrt. 8·• dn 
Rcgulamrmto approvado pelo Decreto n. 8:33,1 de 2-1 de ll•1-
zembro de 1881. 

XYI!l 

Durante o tempo do privilegio o r;ovcrno !ÜO COllCC<ler.i 
outras estt·adas de ferro dentro dn umrc ZJna d l 20 kilometros 
para cada lado do eixo da estrada. 

O Uovcrno reserva-se o direito de conceder outras estradas 
que, tenL!O o mesmo ponto do partida e dir,Jcções di1·ers:~s, 
possam approximar-se o até cruz:w n linha concedida, com
tanto que dentro da referida zona não recebam nem dcsc:trr.~
guem gencros ou passageiros. 

XlX 

A fiscalisação do ramal e do respectivo serviço sed incnm
bida ao mesmo Engenh•.Jiro fiscal encarregado da fiscalisaçiío 
da linha principal e aos njudante.; que o Oovemo j ul.:;·:.cr 
conveniente nomear, aos <1naes compete zelar pelo fiel cum
primento das presentes clausulas. As d"sp •zas desta fiscali
snção correrão por conta do novcrno, Lendo, porém, o pessoal 
fi.scal passagem livre na cstmda. 

O exame, bem como o ajusto de contas de r:Jceita c d:Jspez::~o 
para o pagamento d s juros garantidos, scrã·J igunlmlnte 
incumbidos á commissão que tem a scn cargo o exame das 
contas <In linha princip tl e compost 1 do Engenheiro fiscal e 
por ello presidida ou por quem suas vezes fizer, de um agente 
da companhia e de mais um emp1·cgado designado pelo Go
verno ou pelo Presidente da l'rovincia, si o mo,mo Governo o 
julg:ar conveniente. 
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E' livre aJ Go1 e.·no, em tod) o t·mpo, mandar Engenheiros 
da sua ,-onfian~a acompanha<' os estudo> e os trabalhos dl\ 
construcçi'o, afim de examinar si são execut1dos com profi· 
ciencia, metholo e precisa acLivid:tl~o. 

XX 

Si dnrnntc a oxecuçi!o, ou ain.1a depois da terminação dos 
trabat10s, se vm·iíicm· que rltul<tue;· oh!'a nilo foi executada 
conforme as regr,,s d'nrte, o Gov<'I'IIO poderá exigir da com
panhia a sua demoliç~to e reconstrucção total ou parcial, ou 
fazel-a por administração á cu 1ta da mosm:~. companhia. 

XXI 

Um anno de[,ois da terminação dos'lrabalhos, a companhia 
entregará ao Uoverno uma planta cadastral de toda a estrada, 
b:•m como uma rela~ão das estações e obras d'arte, o um 
quadrJ demonstrativo do custo da mesma estrada. 

De toda e qualquer alte•·açl'\o ou acquisiçãe~ ulterior será 
taml>em enviada planta ao Governo. 

xxn 

Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas 
pelo Governo, não podendo excede!· q11er a base arloptada 
na tarifa da linha principal, qner os do-; meios ordi na rios 
de conducção no tempo da organizrrção drrs mesmas tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os tres anno>. 

:':XIII 

Pelos preços fix[].dos nessas tarifas a companhia sera obd
gad1 a transportar constant0mente, com cuidado, exactidão 
e presteza, as m!'rcadorias de rpmlquer naturez'l, os passa
geiros e suas bagagens, os nnimaes domcsticos e outros, e os 
valores que lhe forem confiados. 

XXIV 

A companhia poderá fa1.er to<los os transportes por preços 
inferiores aos das tarifas approva :as 1 elo GoV<'l'HO, mag de um 
mo lo g~ral c sem excepção, quet• em prejuízo, quer em favo1· 
de qu~'m qner qne seja. Estas baixas tle preço se farão 
eft'ectivas com o consentimento do Governo, sendo o publico 
avisado por meio de annuncios affixados nas estações e insert~s 
nos .iomao~. Si a companhia fizer transportes por preços 
inferiora~ aos das tarifas, sem aquPlle prévio consentim"nto, 
o Governo poderá applicar a mesma reducção a todos os 
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transportes do igual categoria, isto é, pe1·tencentes ú me~ma 
cla;se de tarifa, o os preços, assim reduzidos, uão tornJ.I'ào a 
ser elev:dos, como no caso de prévio consentimento do Go
verno, sem autorizaçã•J exp,·essa d •sle, avisando-se o publico 
com um mez, pelo menos, do antecodencb. 

As re<:lucções concedidas a indigentes não poderão dar bgar 
á a;1plicação deste artigo. 

XXV 

A companhia obriga-se a transportat· com abatimento de 
5) 0 /o: 

f.o As autoridadeil, escoltas policiao> e respect:va bagagem, 
quando forem em diligencia, ou conduzirmn pro>os, pod ndo 
o Governo, quando o j11lgar conveniente, fornecer carros 
apropriados par.1 esse fim ; 

2. 0 Munição de guerra o qualquer numero de soldados do 
Exercito e da Guarda Nacional ou da Policia com seus offi
ciaes e respectiva bagagem, quando mandado.; a ~et·v:ço do 
Governo a 'lualquor part'l da linha, a a a or Jr>m pm·a tal fim 
pelo mesmo GovPrno, pelo Presidente da provincia ou outra-; 
aulori lades que para isso forem alltOI'izrvla<; 

3.0 Os colono'l e itnmigt·antes, suas bagagens, f··rramontas, 
utensílios e instrumentos aratorios ; 

4. 0 As sementr·s e as plantas enviadas pelo Governo on pelas 
Presidmcias das províncias, para ~cr.)rn gratuitamente ,Ji·:
tribuida•; aos lavradores; 

5. 0 Todos os generos, de qualquer natureza quo sejam, pelo 
Governo ou pelos Presidentes das províncias enviados para 
attendm· ao~ soccorros publicas exig dos pela Recca c int!n
daçã •, peste, guerra ou outra calamidade publica. 

TodOi os mai8 passageiros e cargas do Gvverno, geral ou 
provincial. não especifie.:Hlos acima, a r:1o transportados com 
abatimento de 15 °/o· 

Terão tambem almtimenlo do i5 °Ío o.~ t1·ansportes de ma
tflriae~ que S3 destinarem á wnstrucçiio c custeio dos ramaes 
e prolongamento da propria estrada, e os destinados ás obra~ 
municipaes no.~ municipios snr,.idos pela estrada. 

Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extrclOr
dinarias, a companhia para ás suas ordons todos os meios de 
t:ansporte de que dis:~uzer. 

Neste caso o G 'verno, si o proferir, pagara a companhia o 
qufl fór t~onvencionado, pelo uso da estra-Ja e to-Jo o seu ma
terial, não ~'Xce.lendo o valor da ren la média, de per iodo iden
tico, no o; ultim 's tres annos. 

A companhia transportará gratuitamente : 
f.o Em carro especial a laptado para rase fim, as malas do 

Correio e seus conductores, os funccionarios encarregados pol' 
parte do Governo do serviço da linha telegraphica, bem como 
quaesquer sommas de diRheiro pertencentes ao Thesouro Na
cional ou Provincial ; 
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2.0 As irmãs de caridarlc em qnctl·tuer tempo e em qu:tlqnm· 
direcçilo, em carro3 de fa cla~se; 

3.o Do mesmo modo e em cada viagem dou; passag-eiros ao 
soeviço do Govorn1 o a cat•ga nio excedente d<J 150 kilo
graunnas. 

XXVI 

Logo quo os dividJtvlos ;;ubieom a 12 °/o, o noverno ter:'t o 
direito <ll exigie a eo lu<oçilo das lal"ifrts dr} transportes. 

Esti\s rerl11cçtí·J-; s' c:loctu:tt•ito princip:tlment l om tarifas 
dilferonr}ia·l'l para oo; g·t•ando,, Jl"l'<'llt'HOs n mt~ tr11·ifas ,J.J, gc
noros destinados á Lwoura c :'t o:éporLrt\'rro. 

Qtiando os mesmo> divid,mclos excederem do 12 °/0 , meta lo 
desse excesso será d~stinada para amot·tização do capital d 1. 

companhia, e for·mará um fun lo q•trJ seeá administrado sob 
fiscaliclat,·.iio tlo Governo. 

XXVII 

O Governo po:led. fJ.zer, tlr•p'li,, •h ouvi·la a companhia, con
cessão ele rr>marJ~ par.t uso pa!'ticuhr, p:wtincl J da~; estações 
ou do Cjualquet• p mto da linha conr•,.,[i b, ;;em qu·J a compa
nhh tenha diroitJ a qual !UOI' inclomnhação, salvo si houver 
aug-mcnto eventual de dnspeza de conservaçã<J, 

Todas as obr.l~ d •fmitivas ou provis1ria~, nccossarias para 
obter, nosLo raso, a segrll'.tn<;a do lt';tfego, s;riíJ feitas sem 
onus para a campanhia. 

Na cí;1oca fixada pam t'lrmÍll'H,'iio ch concessão, a cstr·ada de 
ferro e suas dependencia~ devee;1o ac har-s J em bom {ljit'\clo de 
consorvação. Si no ultimo 'lninrl'lCnnio da concossão a con
Rorvação do ramal fir ,[,;scnraclt, o Governo t Jr:\ o direito de 
confiscar a recoila c empregai-a nartnellc serviço. 

XXIX 

Si o Governo entender do convenir~n,:ia publica o~loctuar o 
resgate da concessão deste ratnal, o poderá fazer mediante 
prévia imlemnização d11. companhia, r1uc sorri. regula la da 
maneit•a seguinte : 

f.o Não poderá ter log.tr e'<tc r0sgate. ~;alvo accôrdo com a 
comp:tnhia, !'4nnão passados 31J anuo-; cb. duração do privilegio, 
contctclos da data em qne o r:1m tl f,jr entregue ao traf•Jgo; 

2. 0 O preç.'J elo re'q·ate s'lrá r •gula lo pGlo termo m6Jio do 
r()ndimento liquido dos cinco anno'l mais rcmdooo~ do.: ultimes 
sete ; 
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No ca-o, porém, <b não h:wor r<3ndimento liqui,Jo no referido 
pcriodo, o pr,•ço do r.~sgatCl sMa o valor dao; obrns, material e 
mais dep~nil(mcias que; constituirom o ramal no e;tado (\lll 'lue 
estiverem na época do resgate. 

3.o A companhia rcc<.lbora do GovClrno um:t somma om f11n.Jo~ 
publico~ 'J!LCl do igual rondirnonto, do~ronta.[as quac''lucr 
quantias rosultantcs da garantia d() juros, rJUO por VC'nlura a 
companhia <hv:t ainda, c os dr1 amm·tizaçilo f! !LO possa tor rece
bido por consentimento do <bverno, ou rJIIC h:1ja de ro.·ober 
na. o c c a ~i~lo. 

Fica cnt1nrlido quo a prvsontc cltus<~la só é applicwol aos 
casos ordin:trios o quf) n:1o abt·oga o direito de ,ro~qpropriaç:!o 
por uLilicbde publica 'lu e tem o Est:Hlo. 

XXX 

A comp:mhia obriga-se a n>b possuir e~cravJ~ e a não empre
gar nos diversos serviços da e'tmd:• sen:1o pcs;oa~ livros. 

XXXI 

No caso de desaccódo nntre o Governo o a companhia, so
brrJ a intolligon~ia das pr•·s"ntcs chms11l,~, 0sta s .•ni dcr·idi la 
por arbitras nornoados, dons j.elo Govm·no e dou; pela com
panhia. 

Servirá de des3mpatador a Secção do Imp0rio do Conselho do 
Estado. 

XXXII 

E' eonc~dida á eompanhia, <'m virtu le do Docroto lC'gts
lativo n. 3127 tle 7 <11 Outubro de 18'52, a gar.mtia do Estado 
dos j11ros de G o;o ao anno sobro o capital nilo excerlonto 
a 3.000:000$ quf'l for fixado o reconhecido pelo Governo <·omo 
noce~sat·io o sufliciente á eonstrncção de tod~1s as a· .:·as do 
ramal 1la estl'ada 1le ferro, c11jo JWivil<lgio lhe ó dado, p.1r-a. 
ac,tnisição de material fixo e ro1lanto c outros ; lin 'ta telegra
phica, compr-a <h terrenos ; in lernnizaç·1o de hemfúloria;; 
o quacsquer <hspczas L•ilas antes nu depois dn comfJ,;ado<J 
os trabalhos rlo construcçiio do mesma ramal até sua concl1ts:1o 
e acn,itaçilo definitiva, c ser- ,.H,, abet·Lo ao Lmfeg-o publico. 

§ 1." O capit·1l fixo moncionarlo nesta claus11la <Í dr3lormi
nado á vista do orçamento fundarlo nos planos e mais dese
nhos de car.1cto1' g·oral, documentos o requisitos n~cessarios 
á execução de to lo-; os trabalhos, quor digam re-;pcito ao 
leito da estrada, r1uer- a~ suaH obras d'arte e odificios ,[' qual
quer natureza, ou se rflfiram ao malcrial fixo o rodante •lesta 
o á sua linha tclegraphica. 

Os plall'ls o mais desenhos do detalhe neces~aríõs à êon
sb·ueção das obras d'arte, taes como: pop.tes,r' /Vi!ldtt;Ct"s~ 
pontilhõ3s, boeiros, tunneis, ou os de rptaiqucr- edificio da 
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eslt·ada de feero, bem como os n·~cessario { ao material fixo o 
rodante serão sujnitos á approvação do fi.;cal por parte do 
Governo' um mez antes de ;ar-se começo á obra, o si, findo 
este prazo, não tiver a companhia solução do fi'lcal, quer ap
prov,m.Jo quer exigindo moditlcaçõe.;, serão ellos consideeados 
como approvados. 

No caso d 1 s'rem exigidas modificações p0lo fiscal do Go
verno, a companhia s Jrá obrigada a fazel-as, e si o não fizer 
será de:luzida do c:1pital garantilo a somma gasta na o'Jra exe
cutada SI' lU a rnodificaçfío exigida. 

§ 2.o Si alguma alteeação fàr feita em um ou maior numero 
dos dito' planos, desenho{, documentos c ruqnisitos já ap~'ro
vado> pelo Governo, ~em consent m 'nto cl:JstG, a companhia 
perder:t o direito á garantia 1los juros sobre o capital que se tiver 
des;•endi-lo na obra executada s •gnndo os planos, desanhos, 
doe um ~ntos e mais r "Jnisitos assim alteraJos. 

XXXIll 

Tolas ns econom:as fj!le p·1r qJml'JUCr moth·o se fiz'lrem na 
execnçfío 1la estrada drJ f1rro de q U'l tr 'ta esta concGssão rwer
terão em beneficio do Esta lo, Jan.lo log~r a uma reducção 
conespond<:Jnto no capit·•l garanti lo. 

Fica expresso e enten li lo <JUe em caso algum o Estado se 
obrigar:L a pagar juro~ cobre quanti :s que não tenham >ido 
degpendi ia~ com obr.>s e material ::a estra la, ou em serviços 
que, n juizo do Governo, a esta intore,sarcm directamonte. 

XXXIV 

Si, construida a eslra !fl, se reconh"cer, por examfl a qu~ o 
Governo rnan !ará p1·ocndJr, qu' o maximo do capital garantido 
foi excedido por causas im~•revistas ou por cmpre.~o ju~tifieado 
do m~smo capital, o Governo conce.lerà a garantia d" juros ao 
excedent<1, si par.t isto estiver aulori~aJo p·)la Lei n. 2~50 de 
24 d'l Setembro de 1873, o•t por outra que a tenha substituído 
ou amplia lo ; no caqo contrario r 'comm!mdará. a concessão da 
nova garantia ao Poclcr Legislativo. 

XXXV 

. A garantia de juros far-oe-ha dfectiva, livr,J de qua<:>squer 
Impostos, o n semestres vencido•, nos dias 30 de Junho e 31 
de D·Jzembro de cada anuo e pagos d··ntro do terce1ro mez 
depoi~ de findo o som·•stre Jurante o prazo de 30 annos do privi
legio, p la seguinte fórma: 

_§ f.o Emquanto durar a conslrurção das obraq os juros de 
se1s po~ cento (6 o/o) serão pago~ sobre as quantias que ti
veren~ s:do autor,za<las pelo Gov ·rno, e recolhidos a um esta
belPctmento ba~ca.-io, para serem empr0gados a medida que 
forem necessarws. 
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As chamadns limitar-se-hão ás quantias exigidas pela con
slrucç:"io <las obras em cada anno. p,;ra es~e fim a companhia 
apresontarà ao Mini5terio da. Agricultura, Commercio o Obras 
Publ;cas, no Rio de Janeiro, dou~ mezes antes do começJ das 
m~sma~J obras, o seu respectivo orçamt·nto, que será fundado 
sobre as mesmas bases em que Sfl fundou o or~amento geral 
que r.ogulou a g-aranti:1. dos juros ~obre o capital fixado. 

Decot•t•i,[o que Reja um anno de entrath d J cada chamada, 
cessarão os juros sobre a pa!'le da rnésma chamada de capitJl 
que não tivet• sido omp1·e~ada <'fi obras da e~trada dentro 
•lesse anno; logo que o soja, po1·ém, conlinu:tr:í. o p~gamonlo 
dos juros. 

§ 2. 0 Os juros pagos pelo estabelecimento hanrario sobre 
as quantias depo•itadns, serão ct•editados á g-nr<).ntia do Uoverno 
e b:m1 assim quaesqner rendas eventuaes cobradas pela compa
nhia, como sejam taxas rle transferoncins do a~r;õcs, etc. 

§ 3. 0 Nos capitacs levantftdos <lnrante a coustl'Ucçilo não 
scrú ineluido o custo do mat•crial rodant0, nem orle mnehinas 
o npparelhos de qualtner natnrnza n 'ccss~rios ao son rep~wo 
e conse~·vaçilo, o qual só será Janç.ado em contfl. pant garantiu. 
dos jnrv~, ~eis mozes ant0s !e serem o dito material, machinas 
o apt·arelhos acima rcfcrilos ompi·egalo.-; no tr,tfego Ja es
trada. 

§ 4. 0 Entre:xne [1. r:~tm·h ou parte dc<;t~ no trnn<ito publico, 
os jnros corrc~pondontcs no rospediYo <'apitai serão p:1gos t•m 
presença do• balanços e liqnidnçfto <1<1 roccitt e clcspcz:1. do 
cusle:o da esti•ada., exhihidos P"la companhia o devidamente 
examinados pelos agcnteo; do Governo. 

R 5. 0 Além da rl'wntirt nnco.os:~ri:t ú cnnsh·n!'ç.:to das ohr~s 
rm cada anno, rt que se rl.'fcro rt p;,.rto 2~ <lo § 1° desta 
cbusnla, a companhia porl0rà f:~zer, d •pr•ÍR <lo autorizrtda a 
f•Inccionar, uma chamada <l' 10 °f,, do c •pita! gllranli lo para 
a ttcndcr ás dcspezas prclimin[l.r,•s. 

XXXVI 

A constmcção das obras nilo scri int,•rrvmpi<ln e, si o for 
por mai3 <le tres mcz0s, caJncar<lo o privilegio, a 1. lfantia o 
mais favOl'CS :•cima mencion:ttlo<, salvo cns<> d•J io:·ç~t maior, 
julgad:t tal pelo Governo, c sómenlo por di'. 

Si no prazo fixa !o na cl:.m<ula 3• nilo c 'livor•'rn conclui<los 
todos os t<·abalhos do cons\rncçilo ch cstrn. h, o e<ta ahot·ta ao 
trafego publico, rt companhi:t png-e~r;Í. Jlll1fl mnlt.:1 de 1 a 2 ",'o 
por mez de demom sobro as qnnntia.c; cle~;pcnrlid~ts pelo Governo 
com a garantia até essa data. 

E, si pas•;ados 12 mezes, além ,lo prazo acimrt fixa lo, nilo 
fic<tl'Jm coneluidos todo> os trnbalhos acima referidos e não 
O"ltivet• a Pstrada aberta no trafego publico, ficarão tnmb~m 
cadul'os o privilegio, a g-arantia c mais favores j:i. mencionaJos, 
salvo caso d·3 força maio1•, só pelo Governo como tal reconhe
cido. 



542 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

XXXVII 

As de;;pczas de custeio da estra•la comprehendcm as que 
se fiz"rcm com o trafego d.J passa.<;oiros, do mercadorias, com 
reparos e conservação do material ro.lantc, officinas, estações 
e todas as dcponclnncias ela via l'crrca, ta·'S como armazt'ns, 
officinas, depositas à' qualquet· naturem; do leito ela estrada 
c todas as ohl'as d'arto a elb pertcnccnt•;s. 

XXXVlll 

1. 0 A comp:-mhi:1. ohriga-sr~ aimln a oxhihir, ~omprCl quo lhe 
for,•m exigi \oc;, o< I:vroq •l<) rN~)it·1 o l[e,;peza <lo en~tc•io da 
0~trada" s ·n movinwnto o pr 'Btar to lo~ o~ Psclar~'citnr•ntos o 
infOTillfli:Ões <[U'' lhe !<H'<)IIl I'eClalfla [os ]l<']O Oovc•rno, ('til !0-

laç:iü ao traLJgo ela tnc·stu:~ t)·,tr,vh, un pelo l't·•·si lent' da Jll"O

vinc:a, pc-los fiscacs p<~r part' do litCSiilO (:o v orno, ou jtOr 
qna•·St[U·•I" :tg-••lll"S ,J .. sto comp··tc•11t ·moJllo auttll·izrvlos, n hem 
a'<Billl a ontr-·1~·ar W'tll•·stralmenle aos supra lito~ fisc·ae~ ou ao 
I'resi l•·ntn da provinc :a um rola to rio eirt•nmstlncia•.lo elo es
tado dos trabalhos Plll con,tnwç:1o ,, da "~lati~tica <lo trafego, 
abrang0n 'o as •!esl'r,zus d•J cnsL•Jio conv ·nil'ntementc cspec•.i
fica !a~, o o [WSO, volum~', nat·:r.)za o q•JaJi,l:J,,[e d tS morea
dot·ias l[tle transporta1·, com declat·a.;ão d~H distancias tw'·dias 
por ellas percorridas, d:t rocc!t<1. d•J cacb um:1. •las "staçõfls, o 
da • statistit·a d" pa~~ •g-··iro~, s•·ndo cst<JB <lovi lamente cb~si
üea·los, potlcnlo o Uovorno, 'luan<lo o en k•ndcr convoniont~', 
indi·~ar mo Idos pm·a us iltf•Jnuuc:õ•s <tne a companhia tom do 
pt·estat•-lho rog-ularm,.nlo. 

2.• ,\eoitar como definitiva c s"lll rocnrso a decisão do Go
verno sobrG ac; que~tões q<1•1 so su,citm·:·m rolativamonto ao 
uso r<:cipt·oco tb.c; 0slra la-; clo forro C[U'l lhe port .. neonll1 ou a 
outra ompror.a, fican•l•> Oltlcn•li<lo gn ... qualquer aceur.lo <JUO 
c•JlciJr,u- nã•J pr•jn<licarú o dit·t•ito do Governo n.o ox:tme d ts 
ostipuhtçõcs qnlJ dlcctnm· <) :'t moclificação •losl'J.s, si cilttJllller 
que silo olfen~ivas aos interesses do Estado. 

3.0 A subnwtter ti approvaçiio do Governo, ante;; do come
ço do II·af<·go, o qua lro de so<t~ emprega los e a tahella dos 
re:~pectivo; veneim'lntos, tlopenclcnclo igualrnent'} qnal'luet• 
alteraçilo posterior de autorizaç:1o o approvação do mo.~mo 
Governo. 

XXXIX 

O custo do estabolccimcnto do ramal, e a receita o a despeza 
do seu trafego, serão completamente discriminados dos dfl. li
nha principal, havemh escriptm·a..:ão especial para carlrt es
trada, mouiante b:1scs quo serão approv:~dus pelo Govet·no. 

O saldo quo se verificar em urna qualquer dts estradas, de
pois d•J deduzida a imporlllncia <h respectiva garantia de ju
ros, será levado ti conta da renda da outra estrada, até preb
zcr a importancia dos juros gat·antidos. 
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XL 

Logo que os dividendos excederem de 7 3 /.1 °/o do total do 
capital garantido p:n·a construcç;1o da estrada p1·incipal e do 
ramal, tenrlo-so 0m vistr1. o disposto na clausula proc•~dente, o 
excedente s ·d repartido igualmente entro o Governo e a com
panhia, cessando essa divisão quando as quantias que o Gover
no Livor l'ecobido, depois de r!edüziclo dellas o mont:mte elos 
pagamentos, feitos a companhia, em raz:io da gar:mtia de 
juros, attin,!.:-ÍI'Oill a uma somma igual a f/2 "/o do dito capi
tal, nmltiplica<lo pelo nmn•~ro tio anuos tJUO aintla re>ll\1' do 
privile:;·io. 

XLI 

Si no fim do p1·ivileg-io, on em qnal'l"''r l.empo om ljllO a 
companhia declare renunciar a g·aranl.ia do jnros, houver um 
exce~so desta somma, depois da J .. ducç1ío do todas as quantias 
pagas pelo Governo, por conta <la garantia d·) juros, osso ex
cesso sor:'t dividido em tres partos, uma das r1uaes perten.cerú 
ao Governo, o as outras dua,; á companhia. 

XLII 

Fica enton Ji,Jo quo a prPsente concessão não altera o direito 
do Govr•rno quanto ao resgato .l.t linha pl'inripa !, na fôrma e 
no prazo r h condiç:io 32a do Decreto n. 12\J\) do f V do Dezem
bro tle 1853. 

Si eJfectuar-so esso resgat0 antes de cxpira<!o o prazo do pri
vilegio do ramal e a companhia continuar no gozo do mesmo 
ramal, vigorarão tolhs ns disposições estipuladas na prPsonte 
concoPsão , excepto no que forem concernentes !'L linha 
principal. 

XLI!I 

Si oa <'apitaes da companhia forem levantados om paizes 
e'trangeiros, reg-ular;í o cambio do 27 dinheiros por •. ~ para 
tocbs as suas operações. 

XLIV 

Os prazos marcado~ nas presentes clausulas po:lerão ser pro
rogados por ca11sa de forç-a maior, julga-Ia tal pelo Govemo c 
sómente por elle. 

Nenhuma prorogação, porém, sera concedida fóra do prazo 
do caso precedente, sem preceder o pagamento do 1:000.~ de 
multa por mez de prorogação requerida, 
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XLV 

Pela inoh.;;ervancia dCl qualtluClr das presentes claumlas e 
para a qual não se t}nha comminado p:ma especial, poler~ o 
GJvorno impor m~tltas do 200$ até 5:000$, e o dobro na rem
cidonciu. 

XLVI 

Pa.:·a garantia rh cxocuçfío do contrato quo cQlehrar a 
c.Jmpanhia. depositara no The-;out•o _Nacio~nrtl, ~nte~ d~ us.li
gnatura do mesm•J contratJ, a rtttantta de o:OOO$, em clmhetro 
ou em L itulos ,Ja di vi la publi c:\ nacional. 

O dopos: lo senti o feito om dinhJiro não vencerá juro. 

XLYII 

S', dowrritlos o.> praw' fixt lo~, não quiz)r o Governo pro
r.Jgal-o'l e do~!arar c:HLtco o c mtrato, a companhia perderá 
em beneficio do Estado a c ntç:1o prestaJa. 

Est t. sor:t co:11pld:t•h :'t m~.li la que della fore:n d~ luú:las 
a; multas. 

XLVlll 

A <'once<sã·J fieH:'t sem offoito si o contrato não fõt· assi
gna lo no pt·aw <!e \JJ r\ias dtt pablicaçã·J. 

Pl\Llcio <lo !tio <l<J .LuFJÍt'ü em 7 de Ab:·il de 1833. -li cn;·i
qtw :l' Av ·za. 

DEC18TO :~. 8 )23- DE 7 DE AniUL DE 1883 

Ace:t:t a •lc~istcnda fJil:(pclo E:1;:~ttl1ciro Luiz :Monteiro Caminho·i em faror 
il•} Con·lo de H lrral, 1lc~ seu~ tlireit s :·l í"o:ICC)s·to ronsblllO elos Derreto:; 
m. Si:jJ c S;j(;;, <lc 11 de .\lar,, o e lei de Jullho de 1882. 

AttPn<lcndo ao rtne 1\lo re'1uerea o Engenheiro Luiz J\fontci1·o 
Carninho;i, IIGi pqr ilrJm Aceitctr a :l·:sistencict rpw faz, em favor 
<lo Cor!lo Jc Bnrml, <In Rnns ,]i,.,,itos ti conces~fto, const«nle dos 
Decr:•tos n<. 8!51 o 85G'l. rio 11 rh l\larço c 10 dJ Junho de 
IRtl?, da g:at·antia <h jt1rns <l.J G "/o no anno sob:·e o rapit:•l de 
700:0008. <JUe for • ffoctivamentc Clltpt·ega,\o rio confonnitlado 
com os planos o or;n.rn<'nto avtwova<l0.3 p•,Jo Governo na con
str<Jcção o acces· ot·io3 rio um cn';en 'to central d%tinado ao 
fdJr i co i]') assue;H' c! J can:n no municip:o da c3pitü da Pro
vincia ela Parahyb:t do ~orlo. 
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Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
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 7 de Abril de 1883, 
62o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henriq11e d'Avila, 

DECRETO N. 8927- DE 7 DE ABRIL DE 1883 

Approva as plantas, orçathonto o contratos do fornoeimento do eanoa, 
apresentados pela Companhia North Brasilian Sugar Factories, limited, 
par& a conslrueção do um engenho eenlral om S. Lourenço ti~ 1\fatta, 
munieipio do Recife, Provincia Je Pernambuco. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia North 
Brasilian Suga1· Factories, limited, Hei por bem Approvar 
as plantas, desenhos, pro··e~aos, orçarnf3nto <' contratos de 
fornecimento de canna, apresentados pela mesma companhia 
e rubrica !os pelo Chefe da Directoria da Agricultura, para. a 
construcção, uso e gozo, em S. Lourenço da Matta, muni
cipio do R'"cife, Provincia de Pernambuco, do engenho central 
de fabricação de as~ucar, a que se refere o Decreto n. 8608, 
de 23 de Junho de 1882, ficando o levantamento e emprego 
do capital sujeitos ás regt•as e fisc tlisação estabelecidas no 
Regulamento de 24 de Dez··mbro de 1881. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario ele Estado doa Negocios da Agricultura, 
Comm•Jrcio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pahcio do Rio de Janeiro em 7 d~J Abril de 1883, 
62o da lnd,pendencia e do Imperio. 

Com a rubrica t!e Sua Magestade o Impera lm•. 

Hem·ique d'Avila. 

DECRETO N. 8928 - DE 7 DE ABRIL DE 1883 

Approva as plantas, proeossos, orçamento o contratos para fornecimento 
de eanna, apresentados pela Companhia North Brasilion Sugar Fa
ctories, limitecl, para eonstrueção, uso e gozo de um engenho contrai no 
mnnidpio do Coará-mirim, na Proviucia (lo Rio Grande do Norte. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia North Bra
siliatl Suga1· Factoties, limited, Hei por bem Approvar as 

PODER BUCUTIVO J883 .35 
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plantas, desenhos, processos, Ol'çamento e contratos para for
necimento de canna, apresentados pela mesma companhia e ru
bl'icados pelo Chefe da Directoria da Agricultura, para a con
strucção, uso o gozo, no município do Ceará-mirim, na Pro
víncia do Rio Grande {b Norte, do engenho central de 
fabricação de assucar, a qne se referem os Decretos ns. 6146 
de 10 de Março c 635() de 11 de Outubro de 1876, G655 de 
7 de Agosto de 1877, 8810 de 23 d•J Dezembro de 1882 o 8878 
de 17 d•l Fevereiro d<) cor1·ente anno, ficando o levantam~nto e 
emprego do capital sujeitos ás regras e fiscalisação estabe
lecidas no Regulamento de 24 do Dezembro do 1881. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do lmpcrio, 
Minietro o Secretario do Est'\do dos Negocios da Agricultura, 
Commercio o Obras Publicas, assim o tenha ontendid.o e 
faça executar. Palacio do Rio d11 .Taneil·o em 7 de Al1ril d·) 
188:..1, 62° da lwlependcncilt c do lmperio. 

Com lt rubrica •lc Sua l\lagcstade o Imperador. 

DECR!<jTO N. 8\J2\J - DE 7 DE .Ullt!L DE 188:..1 

Apl,rova as plaulas, dc~cuho~, pi'Deosso:; o orç.amonto, na importaueia do 
~60:123,630, hom cou1o os coutrai•Js de fornecimento de canua, apresentados 

pola Companhia ougeuho contrai Aracaly. 

Atten<iendo ao quo Me rcr1uereu a Companhia engenho 
crmtral Aracaty, Hei por bem Approvar as plantas, de~enhos, 
processos e or<;'amento, na importancia de 260:123$630, bem 
como os contratos de fornecimento de canna, apresentados pflla 
mesma companhia e rubricados pelo Chef.J da Directoria da 
Agricultura, para a construcção de um engenho central, no 
município da Leopo:diaa, Província de Minas Geracs, n que 
se refere o Dflcreto n. 8540 de 20 de Maio de 1882. 

Henrique d'Avila, do Mr:u Conselho, Senador do imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio& da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha ent mdido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiroem 7 de Abril de 1883, 62o 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

llenriqtt<: cl'A.vila. 
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DECRETO N. 8930- D~~ 7 DE ARRIL DE 1883 

,\pprova as plantas, do;ouho<, proeossos c orçamento aprosont~do3 pola Com· 
Jlanhia engenho contrai do llracuhy, c concedo-lhe trc; mczcs para a 
apresentarão dos eouti'JtrJs de fornecimento tio canna. 

AtLndondo ao que Me requereu a Companhia engenho 
central de Bmcuhy, Hei por bem Approvar as plantas, de
senho~. process:.s 0 orçamento aprrsentados pela nvsma 
companhia o rubricados p"lo Chefe da Dir0ctoria da Agri
cultura, para a comtrucção do engenho central do municipio 
do Angra dos Reis, a gue se referem os Decretos ns. 8054 de 
24 de Março c 8165 de 9 do Julho dr) 1881, só gozando, porém, da 
ga·rantia de juros o maximo capital <10 500:000$, que fór offe
ctivamento empreg::do, do qual <levOI·-se-ha l'<•scrvar 10 °/o, na 
fórma do art. 2° § :lo da Lei n. 2087 de O do Novembro 
<lo 1875 o art. 4° do Regulamento annexo ao Decreto n. 8357 
do 24 de Dezembro do 1881, para o emprestimo aos lavra
dores, de cuja effectividade d0pendora a da garantia corres
pond8nte a essa parte do capital, e ficando marca lo o prazo 
improrogavel do tres mozos para a apresentação das c>srri
ptui·as dos contratos de fornecimento de canna, sob pena de 
caducar a concessão da garantia. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imporia, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Public:\s, assim o tenha entendido o 
faça executar. Palacio do Rio <i<J Janeiro em 7 do ii.IJril do 
1883, 62° da In l<'penlif3ncia o do Imporia. 

Com a ntbriea de Sua l\hgestade o Imperador. 

DECRETO N. 8031 - DE 7 DE AIJRIL DE 1HH3 

1\cuuz a meio real o pror-o do dons rcaos por braça quadrada ('.''"',81) d:.s 
terras devolutas existente.:; na área da conecs~rro a quo se roforo o Doeroto 
n. 5l52 do 27 do Novembro <lo {87~. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Josó Ewbank 
da Cam:~.ra, concessionario e representante dos concessio
narios das minas de ferro de Jacupiranguinha e Turvo, na 
comarca de Iguape, Província de S. Paulo, Hei por b13m Con
ceder qun seja reduziria a meio real o preço de dous reaes por 
braça quadra· la (4m2,84) d 1s terras devolutas existentes na 
:ir<'a da concessão a que so refere o Decreto n. 5152 rio 27 
ri e Noveml>ro do 1872. 
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Henrique d' A vila, do Meu Conselho, Sen.ador do lmp~rio, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoc10s da AgncultUI'a, 
Commercio e Obras Publicas assim o tHnha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio d~ Janeiro em 7 de Abril de 1883, 
62o da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta:le o Imperador. 

Hent·ique d' A ui la. 

DECRETO N. 8932- DE 14 DE ABRIL DE 1883 

Approva, com modificações, as alterações eompetontomente feitas no• os· 
tatutos da Socio•ladc anonyma- Porsovorança Brazileira. 

Attendendo ao que Me representou a dirocloria da Socieda
de anonyma- Perseverança Brazileira - e~tabl'lccida nesta 
Côrte, e Tendo ouvido a Secção do Faznndrt do Conselho de 
Estado, Hei por bem, de conformidade com a Minha Im
perial Resolução de Consulta de 7 do corrente mez, Approvar 
as alterações ultimamente feitas pela assembléa geral da 
mesma socieda le nos respectivo.~ c>;tatutos, obS<Jrvada><, 
porém, as seguintos modificações: 

No cap. 3·•, art. 9°- restaiJeleçam-c;e as seguintes palavras 
dos actuaes estatutos:- são inalic11aVGis (os títulos) até á 
época da liquidação dos r ·spcctivos contratos e d••positos. 

No § 2" do art. 10- em vez do- po.lendu delegar em quem 
convier a parte de ta()S poderJs, etc., diga-se:- podenclo de
legar, com prévio accórdo do conselho fiscal, em quem con
vier, a parte de taos po leres, conforme parecer melhor aos 
interesses da associação. 

No § 12 do m~'smo at·tigo, onde se lê:- resolver todas as 
questões, zelar, superintender todos os interesses da asso
ciação, regular todos o.~ negocios, Ptc. ,- accrescente-se:
semp<e de accórdo com o conselho fiscal e respeitados os 
actos privativos da assembléa geral. 

No§ 14 do mesmo artigo- supprimam-se as palavras:- ou 
em letra.<> hy!JOthecarias do Ban('o elo Brazil. 

No cap. 4o, art. 11, ontle se diz :-si o impedimento ~e 
prolongar por mais tempo, o conselho fiscal resolvera si 
convem convocar a assemblóa geral, etc.,- diga-se:- si o im
pedimento se prolongar por mais de <Juatro mezes, o Conselho 
fiscal convocará a a'lsembléa geral, que resolvera defini
tivamente. 

No mesmo artigo, onde se diz:- si o director geral re
nunciar o cargo, poderá propór substituto para o resto do 
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quinquennio, etc.- diga-se- si o director geral renunciar o 
cargo, competirá á assembléa geral el11ger outro, para o que 
será immediatament~ convocada pelo consolho fiscal. 

O Visconde de Paranaguá, Conselheiro de Estado, Se
nador do Imperio, PresidentG do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos N"gocios da Fazenda e 
Presi lente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendi lo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 
14 de Abril de 1883, 62° da Indepen lencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visconde de Pamna.qud. 

Projecto de reforma dos estatutos da Associa~ão 
- Perseveran~a Brazileira 

ESTATUTOS 

CAP. 1o ARTo 4o 

Constituem a administração 
da associação uma directoria 
geral e um conselho fiscal, 
composto dos associados, con
forme os capitulas 4o e 5. o 

CAP. 2• ART. 6o 

CAP. fo ART. 4° 

substittw-se : 

Constituem a administração 
da associação um dirllctor ge
ral e um conselho fiscal, con
forme o art. 10, capitulo 4. 0 

CAP. 2° ART. 6o 

accrescentc-se : 

To la a pessoa no gozo de de accórdo com as disposições 
8eus direitos civis poderá fazer do art. 26 las dausulas e con-
parte da associação. dições da apolice. 

CAP. 3° ART. 9o 

Os titulos e torlas as opera· 
çõe~ realizadas com os capi
taes dos associados e dP,posi
tantcs são inalienaveis até á 
época úa liquidação dos res-

CAP, 3°, ART. Çln 

diga-se: 

Os títulos e todas as opera
ções realizn.das com os capitaes 
dos associados e depositantes, 
em nenhum caso. respóiideín 
por qualquer réclamação con-
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pectivos contrato~ e d<'po~itos 
e em nenhum caso respondem 
por qnalrtuer rr•clamação con
tra os interc~saoios ou contra 
a assodação, salva a dispo;i
ção do Codigo Commercial nos 
easo.'l de fallencia, quando o 
beneficio ou deposito tiver sido 
a favor do proprio subscriptor 
ou dr~positantc ou a sua sub
stituição neste caso se tiver 
vcrifieado dentro da época em 
<JUe as fallencias começam a 
produzir o~ seus effeitos. 

CAP. 40 ART. 10 ~ 1" 

A direcção geral da Associa
ção - Perseverança Brazileira 
pertence ao Dt•. João Fortu
nato Sallanha dl Gama, João 
Fernandes Clapp, Justo Pinto 
da Silva Valle, Manoel Josri 
Rodrigues e Dr. Joartuim Car
los Travasses, que servirão por 
cinco annos como fundadores 
dclla, com a inspecção de um 
conselho fiscal elr)ito pda as
sembléa geral de subsct•iptores 
associados e depositantes de 
prazos fixos, na forma dos 
arts. 1:1, 14 e 15 dos prnsentes 
estatutos, e findo esse prazo 
se procederá a nova eleição, 
soguindo-se a suhslitnição an
nual de seus melltbros pda 
5' parte, na fórma do art. 2° 
§ 11 da L?i n. 10K3 .te 22 de 
Agosto c art. 27 do Decreto 
n. 2711 de 19 de Dezembro do 
1860. 

§ 2. 0 Terão a facul<lade de 
representar a associação em 
qualquer circumstancia parti
eular ou judicial outorgando, 
quando fôr necessario, procu
ração ao advogado da asso
ciação. 

§ 3.0 Qualquer directoi", pro-

Lt·a o~ interrssados ou contra 
a asqoeiação, salva a disposi
ção do Codig-o Commcrcial nos 
ca~os <lo fallcncia, quando o 
bvneficio ou deposito tiver sido 
a favor do proprio >mbseriptor 
ou dnpo~itante, ou a sna sub
stituição neste c.aso se tiver 
verificado dentro da época em 
que as fallencias começam a 
produúr os seu.s effoitos. 

<'AP. 4° t•:M VE7. DF. ArtT. i0 ~i o 

A administração da associa
ção lÍ confiada a um directol" 
gorai, rcvogavel, eleito po1· 
um quinquennio pela assem
bléa geral, e de um conselho 
fiscal eleito annualmente. 

§ 1. o E' p3rmittida a re
el·•i<;Ko tanto do directoi" geral 
como dos membros do conselho 
fiscal. 

§ 2. 0 O dircctor geral re
presenta a associação em tcdos 
os aclos judiciaes e oxtrajUtli
ciacs, o está autoriza· lo a exet·
cet· li v r o o geral administração 
com plr~nos poderes compre
hendido~ e autorizados todos 
sem rcs~rva alguma, e mesmo 
o~ de procura.lor om c1usa 
propria cotu <'xcepção unica 
dos acltH privativos da l.dlil<\m
bl!Ía gr•ral, podendo delegar 
em CJHOtn ronvirlr a parto do 
tae~ poderes que julgar conve
niente a bCJm dos interc>"s0s da 
associação e revogai-os á von
tade. 

§ 3.° Compete ao director 
geral : 

Nomear e flemittir livre
mente todos os empregados da 
associação, marcar-lhe~ o~ re· 
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vando impedimento legitimo, 
poderá transmittir o seu cargo, 
funcções e direitos a outra pes
soa da confiança da direcção 
geral e conselho fiscal com a 
approvação daassembléa geral. 

§ 4.0 Nomear o pessoal de 
empregado' nece~sarios ao ex
pediente da associação, mar
car-lhes ordenados, attt·ibui
çõefl e demittil-os quando jul
gar conveniente. 

§ 5.° Ct•ear dentt·o do Brazil 
todos os representantes e agen
cias da associação . 

§ ().o Organizar, de accôrdo 
com o conselho fiscal, os rrgu
lamentos internos e as refor
mas uteis ao desenvolvim0nto 
e boa marcha da associação, de 
accõrdo com o art. 30. 

spcctivos or<lenatlofl, definir
lhes os devores, e velar no 
cumprimento das suaR obri
gações. 

§ 4.o Elaborar o regula
mento interno o as reformas 
uteis ao desenvolvimento e boa 
marcha Ja associação, de ac
côrdo com o conselho fiscal e 
conforme o art. 30. 

§ 5.0 Assignar a ()Orrespon
dencia e todos Os documentos 
da associação,:publican:lo o es
tado della pelo menos trimon
salmente. 

§ ô.o Arrecadar todo o ca
pital social, fazendo depoRitar 
o dinheiro tjUO não estiver 
empregado nas op1raçõcs do
terminadas nos estatutos, a um 
estabelecimento de credito da 
sua confiança e da do conselho 
fiscal. 

§ 7 .o Sacar sobre o Banco 
deposilario as quantiM que 
forem necessaria;; para os mil!l
ter"s da associação, devendo 
um membro do conselho fiscal 
lançat• o o eu visto súmcnte no 
talão do cheque. 

§ 8.° Convocar as assembléas 
geraes ordinarias nas épocas 
marcadas nos estatutos e as 
extraortlinarius quando julgar 
nccessario ou fór determinado 
pelo couselho fiscal, ou a re
querimento tl•J associados c 
de1 ositant:s que representem 
pelo men· s um t<Jrço do capital 
realizado na Córte e Nictheroy. 

§ U.o Apresentar em todos 
os trimestres ao conselho fiscal 
o Lalanceto do estado da asso
ciação, bom como todos os ti
tlllos e haveres em deposito. 

§ 10. Redigir o relatorio 
annual das operações e do es
tado da associação, submet
tendo-o com o resf!ectivo ba
lanço e contas ao exame do 
conselho fiscal e com o parecer 
d()ste á assembléa get·al. 
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CAP. 4o o\RT. 11 

São doverfiB da direcção 
geral: 

§ 11. Convocar o conselho 
fiscal sempre que entender 
conveniente ouvil-o. 

§ 12. Finalmente executar 
e fazer executar os presentes 
e'tatutos e clausulas, cumprir 
fl fazer cumprir as delibera
ções da assembléa geral, re
solver todas as questõ~s, zelar, 
superintender todos os inte· 
resses da associação, regular 
todos os negocios, com exce
pção unica dos actos privativos 
ela assemblóa geral. 

§ 13. O director g'•ral só 
rospon,Ie pelo mandato confe
rido e aceito, e não contrahe 
obrigação pessoal ou solidaria 
nm relação ás operações da 
associação. Fica, porém, pes
soalmente responsavcl, con
formo as regras do direito 
commum para com a associa
ção e para com terceiros, pela 
falta de execução de seu man
dato, viohção dos estatutos e 
preceitos das sociedades ano
nymas, e nos mais casos pre
vistos no Codigo Commercial 
quanto á gerencia, ficando o 
director geral e o conselho 
fiscal desonerados da responsa
bilidade para eom a associação, 
des leque o balanço e as ('ontas 
sejam approvados pela assem
bléa geral. 

§ 14. O director geral não 
entrará em oxerdcio sem de
positar a quantia de 20:000$ 
como fiança do seu cargo, sendo 
es~e valor representado Pm 
apolices da divida publica ge
ral de juro de 6 °/o ou em le
tras hypothecarias do Banco 
rlo Brazil. 

CAP, 4" ART. f1 

sHIJslitHa-se: 

No.~ seus impedimentos tem
porarios. não exce lentes de 
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i." Volar no ex11cto cumpri
mento dos presentes estatutos. 

2.o Fazer escripturar com 
muita clareza e exaetidão to los 
os livros de operações da as
sociação , os quaes deverão 
estar sempre á dispot<ição de 
todos os associado~ e deposi
tantes que os quizerem exa• 
minar. 

~.o Assignar todo~ os docu
mentos e titulos da associação 
e eorrespondencia, b~m como 
fazer publicar trimensalmente 
o esta:lo della. 

4.o Convoear a assembl<ía 
geral ordinaria e e-xtraordina
ria. de aceôrdo com o conse
lho-fiscal, quan•lo entender ne
cessario ou a requerimento de 
um terço ou mais de associa
dos e itepositantes de prazos 
fixos domidlia [o~ no honperio. 

5.o Organizar os relatorios e 
toda;; as contas e balancetes, 
que tenham de s0r apresr;nta
dos á assnmbléa geral, e pu
blicai-os depoi' de vi~tos pelo 
conselho fiscal. 

ü.o Fllzer todas as despezas 
de escriptorio e desp-,zas da 
assoei 1ção com o proliucto do~ 
<lireitos da administração <lc
clarado.~ no art. 25 das clau
~ulas da apolire. 

CAl'. 4o ART. 12 

No caso de impossibilida·le 
ou morte do presilentll da di
recção geral será este repre
sentfldo interinamente po1· ou
tro director e em seguida será 
proposto pela direcção geral á 
assembléa geral, convocada 
para esse fim, um associado 
que possa preencher o refe
rido cargo do presidente, se
guindo-se a mesma formflli-

seis mozes em cada anno, o 
<lirector geral nomeará substi
tuto de accôrdo com o conse
lho fiscal. Si o impedimento 
se prolongar por mais tempo 
o conselho fiscal r<'solverá Ri 
convem convocar a assembléa 
geral e consultai-a sobre o 
provimento definitivo do car
go. Si o direetor geral renun
eiar o cargo, poderá propôr 
substituto parao resto do quin
qwmnio, ficando á assembléa o 
direito de aeeitar ou regeitar 
a propo.~ta. 

CAP, 4° ART. 12 

SllbSiif111{-S(': 

Ao dir2ctor g-eral compete 
a fiel observancia de•te ca
pitulo. 
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dado com qualrp1er um dos 
directores gerentes no mesmo 
easo. 

Paragrapho unico. Ao pre
sidente da direcção get·al com
pete, em primeiro logar, a 
fiel observancia deste capitulo. 

CAP. 5° ART. 13 

O conselho fisl'al será com
posto de cinco membros elei
tos pela a;;sembléa geral de 
associado~ e depositantes de 
prazos fixos, domiciliados no 
Imperio, representados por si 
ou seus procuradores. 

Paragrapho uni co. Em
quanto não se reunir a pri
meira assemblea geral, o pri
meiro conselho fiscal fieará 
composto dos cinco primeiros 
associados que se inscreverem 
aos presentes, estatutos e mais 
clausulas até 30 dias depois rio 
ap~)rovados pelo Governo, 

CAP. 5° ART. 14 

As funcções do conselho 
fi~cal durarão por um anno o 
a sua eleição será f~ita por 
escrutínio secreto em lista de 
novo nomes, e á igualdade de 
votos a sorte decidirá. 

CAP. 5° ART. 15 

Formado o conselho fiseal 
nomeará por eleição o seu 
presidente , secretario e vo
gaPs. 

CAP. 5° ART. 13 

substit11a-se: 

O !'Onselho fiseal serà com
posto de tres membros eleitos 
pela assembléa geral na fórma 
do art. 14, cap. 5. 0 

CAP. 5" ART. f4 -

As funl'ções de conselho fis
cal durarão por um anno, e 11 

sua eleição será feita pores
<"rutinio secreto em listas do 
cinco nome:J , entrando em 
effectividade os tres membros 
mais votados e os dous imme
diatos em votos supprirão a 
falta na hypothese de vaga 
dos effectivos. 

CAP. 5o ART. 15 

substitua-se: 

O conselho fiscal nomeará 
d'entre os seus membros um 
presidente e um secretario. 
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Paragrapho unico. A elei
ção da mesa será amlUal e nos 
casos de ausenr.ia ou impos
sibilidad~ do presidente fará 
suas vezPs o membro do l'On
solho rle maior idade. 

CAP. 5° ART. 16 

O conselho fiseal po.lerá 
fnnccionar c deliberar com 
tres membros presentes e votos 
conformes. 

CAP. 5° ART. f7 

§ 2.• Examinar os relatorios 
e as operaçõeq r1ue a direcção 
geral deve apresJntar t't as
srmblóa geral, rlando estas 
todas as explicaçÕc'S o infor
mações precisas em relação ao 
e~tado da associação, como 
apresentar qualquer reforma 
nos termos do § 6• do art. 10. 

CAP. 5° ART. 21 

Os membros da direcção ge
ral e toJos os empregados de!la 
não podem ser eleitos para o 
conselho fiscal. 

CAP, fio ART. 22 

A assembloa geral da asso
ciação compõe-se dos sub
scriptores :associados e depo
sitantes de prazos fi:xos maio
r<)H de 6 mr~zoq, e representa a 
associação e como tal serão 
respeitadas c cumpridas tolas 
as suas deliberações. 

C.\P. 5° ART. f6 

sHbs:itHa-se : 

As decisões do conselho fis
cal serão toma~as por maioria 
de votos. 

CAP. 5° .\RT. 17 § 2° 

diga-s!': 

§ 9• do art. 10, om vez rle 
§ 6° rio art. fO. 

CAP. 5° ART. 21 

ÜJ associado~! c depositan
tes poderão examinar a es
cripturação rla a R so c i ação 
quan lo lhes convier. 

CAP, Ô0 ART. 22. 

snbs!ilHa-sc: 

A assembléa geral da asso
ciação compõe-se rios associa
dos que, além de já terem pag:> 
a importancia rios dir0,itofl 
a'lministrativos, tenham rea
lizado o valor de sua primeira 
prestação de contrato e dos 
depositantes de prazo;; fixos 
rle seis a doze m0zns. 
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CAP. 6° ART. 23 

A convocação •la nss<'mbléa 
g"ral será feita na fórma •lo 
§ 4• do art. 11. 

§ f.o Achando-se rPprcsen
tado pelos presentes, ou por 
procuração pass,1da a outro 
associalo ou depos'tant<>, um 
terço do capital subscripto no 
lmperio. 

§ 2. 0 No caso ci" não se 
achar repr"sentado o capital 
inrlicarlo no paragrapho ante
rior, far-se-ha nova convoca
ção, o na sc•gunda se <l<'libe
rarú com o que comparecr•r. 

§ 3.° Ca•la urn subscriptor 
as~ociarlo ou clopositant•,, que 
púrle fner parte da asse1niJl•;a 
geral, tl'rá sóuH'nk di rr•ito a 
um voto, sr>ja qual fõr o nu
mero de c,1ntratos qu" tenha 
imtituido ou quantia '!'tn t·•
nha depositado. 

§ 4. 0 Opresidante da assr>m
bléa geral Bllrá nom~'a lo por 
maioria de vot?s.r\'l'ntre os pre
sentes, e servira para as r!Ou
niões annuaes o •l"sil!"nará 
d'entr<> os associa•los dous sr·
er<'tarios. 

§ 5. 0 Elogr>r uma com missão 
<!<1 PXam<l do eontas, ~ompost:1 

Tanto os associa· los como os 
,[,positantrs, deverão provar 
que r<'gistraram os seus con
tmtos na fléc!P da as~ociação 
sois mezes antr·s <la <lata da 
convocação da ns~r·mbléa geral 
para terPm direito de voto. 
Os deposi tantr>s que tiverem 
ea'l<·rn<'tas dn quantias infe
riores a 50$ , não poJerão 
faz<'r parto rla assemhléa geral 
que assim eonstituida repre
sr•nta a associação, e eomo tal 
S8rão r<·speita las e cumpridas 
todas as suas clr>liberações. 

CAP. 6° ART. 23 

sttbsfil11a-se: 

A convocação das a<~sem
blóas g•·raPs sr•r:i. f.,j ta na 
fôrma do § 8° do art. 10. A 
nss••mbléa geral s•• julgará 
constituida: 

§ 1.0 Achando-se represen
ta, lo pPlos prl'sent<>s ou por 
procuração passa,lit a associa
do ou tl•·positante, lim t<>rço do 
capital f<'alizatlo na fórma do 
art. 10, § So, cap. 4.• 

§ 2. o No ca-;o dr não sn achar 
r"l'l"•·snnta lo o capital indi
c~t.rlo no paragmpho ant rior, 
far-se-ha nova convoeaçãD com 
prazo nunca. r•xcedent11 te 30 
<lias; 'l na sogunda reunião 
convocaria sr> <lelib ro~r:i. com 
o que comprrreeer. 

§ :to Carla um subscriptor 
assoeia•lo ou depositante, que 
pó ln fazor partr> ria assembléa 
g<'ral, t"r:i. sómente dir<:ito a 
um voto, seja qual fôr o nu
mero rlél contratos que tenha 
institui•lo ou quantia qu<' tr>
nha depositarlo. 

§ 4. o O pr0si•lente da ass<lm
bléa geral será nomea·lo por 
maioria rl" votos tl'entrl" os 
prcsnnte.o;, e servirá para as 
rr>uniõPs annmws, e d<Jsigna-
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da tres associarlos para dar t•á. d'entre os associados dous 
parPcar sobre os relatoriog a secretarios, 
balanços aprr•sentados p ~~ 1 a 
<lirflcção geral e conselho 
fiscal. 

CAP. 6• ART. 24 CAP. 6° ART. 24 

A assr>mbléa geral ordinaria 
se reunirá no m~'z de Julho 
de cada auno, rJ as extraor.li
narias sempre que forem re
qurJrirlas, segundo o § 4° :lo 
art. 11, ou quando a r<Jclamar 
um te.rço rle associa•los <J <le
pos:tant<·s do prazos fixos, <lo· 
miciliarlos no lmperio e re
pres"ntados por si ou por seus 
procuratlores para o fim que 
.declararem na convocação. 

CAl'. 6° ART. 25 

A ass1mbloa gr•ral ordinaria 
tem por attribuiçõ,•s: 

§ i, O Ü r•xamn 0 approvaçãO 
rios balanços n rnlatorios da 
associação. 

§ 2.• A <'l0ição do novo con
selho fiscal, na fórma elos art·<. 
13 () 14. 

CAP. 7° ART. :~0 

Não sn po [r,r:J. faZ~'l' nr·nhu
ma alteração nos]presentes es
tatuto~, clausulas e conrlições 
s ·m srJr proposto na fórma rlo 
§ 6• art. iO e por delibrração 
da assembléa geral e appro
vação elo Govnrno Imperial. 

CAP. 7• ART. 31 

diga-Be : 

§ 8• do ar\. 10, em vez de 
§ 4• do art. 11. 

CAP. 6° ART, 25 

accrcscuntc-se : 

§ 3.• El,.,gur uma commissílo 
rln <'::tam'3 rlr• conta~, composta 
, lo tr•·s assoeiarlos, para dar 
par<'c ·r sobre os relatorios e 
balanços apresentados p c 1 o 
director geral e conselho 
fiscal. 

CAi'. 7o ART, 30 

diga-se. 

§ 4o rlo art. iO, em vez de 
§ 6o do art. iO. 

CAP. 7o ART. 31 

accn'scente-se: 

A Associação Perseveran,;a Paragrapho unico. Por ex-
Brazileira, depois de approva- cepção ao disposto do art. iEl 
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dos por decreto do Governo 
lmtwrial os presentes esbtu
tos n mais clausulas o con li
ções, se julgará installacla o 
constituída para encetar suas 
apArações, logo que se tnnha 
subscripto o c a p i t a 1 ele 
500:000$, podendo elevar cato 
ao maximo que s~ snbscrewer, 
dovendo, porém, suspe:nckr as 
suas op:H'ações srmpr.1 qun 
dPpois do cinco annos o~ ca
pita<'s subscriptos não attingi
rem a 2.000:000$, pdo menos. 

dos presentes estatutos, n em 
atte'nção aos relevantes servi
ços presta los á associação pelo 
a·m fun'ia lm· e iniciador, o 
adual clir~ctor gerente, o 
Sr. João Fr.rnan los Clapp, 
fica. elnsd' ja nom~aelo pda 
asscmbléa g•'ral diredor go
ral durante o pr:meiro quin· 
qu"nnio, com plenos poJe'
res 1lo rcquere'r ao Govorno 
lmpnrial a approvação 1la pre
snntn reforma do estatutos, 
aceitando as moclificaçÕnlil ou 
suppressões que forem exigi
das o julgar conveuic'ntes. 

CLAUSULAS E CONDIÇÕES DA APOLICE DE BENEFICIO 
MUTUO 

Todas as obrigações recipro
cas entre o subscriptor asso
ciado e a associação coustar:1o 
de um contrato na fórma elo 
artigo ant·"rior, assignado pelo 
subscriptor o por um do8 mem
bt•os da direcção geral ou por 
um dos s~us representantes. 

ART. 6<> 

No prazo de seis mezes da 
data do contrato, os subscrip
tores da primeira, segunda e 
terceira classes são obrigados 
a apresontat· a certidão de ida
de do beneficiado ou outro doeu
monto authentico que a prove, 
ficando esse documento archi
vado na. secretaria da direcção 
geral até á liquidação do res
pectivo contrato, servindo de 
recibo á entrega desse docu
mento a publicação do norue 
do beneficiado que jà ti ver pre-

s Hbstit ua-se : 

Tolas as obrigações recipro
cas entre o subscriptor e a as
sociação constarão d:) um con
tr.tto na forma do artigo ant<'
rior, assignado por elle e pelo 
dire,ctor geral ou por~um dos 
age ntos da associação. 

accrescente-sc : 

§ 3.• Dous annos depois do 
prazo em que incorrer na falta 
prescripta no§ 2• deste artigo, 
passará tolo o capital r3aliza:lo 
pelo associado e lucros obtidos, 
para o fundo de reserva que 
será creado com esta verba 
para occorrer a qualquer emer
gencia da associação. 
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enchido a referida obrigação, 
no boletim que a associação pu
blicar trimensalmente. O be
neficia~lo que não apresentat• 
a certidão ou documento au
thentico terá como multa os 
prejuizos scJuintes : 

!'I i. o Será collocado na class 1 

que se julgar menos vantajosa 
na liqui lação. 

§ 2.0 To 1:~ a inexactidão nos 
documentos ou nas declarações 
cujos ntfeitos façam alterar as 
condições do contrato em pro
juizo dos mais ass1ciados, im
portuá a per.la de todos os 
lucros que lhe correspont!crcm 
na época da liquidação n só 
receberá o capital com que 
Liver entraclo si então fôr vivo 
o beneficiado. 

ART. 7° 

Os paganwntos das contri
buições deverão ser feitos em 
Março, Junho,Setembro ou De
zembro de cada anno. 

Paragrapho unico. As con
tribuiçõP.s ou annuidaies só 
serão validas quando constem 
de recibo passado pela diracção 
geral. 

ART. 14 

Para aproveitar as faculda
des concedidas pelo art. 9• 
de3tas clausulas para às liqui
dações voluntarias das classes 
respectivas, o subscriptor de
verá. avisar a direcção geral 
tres mezes antes de expirar o 
prazo do quinquennio ou anno 
em que quizer liquidar, aliás 
o fundo que lhe partencer já 
liquidado passará ao quin
quennio ou anno seguinte. 

ART. 7° 

substit•w-sc: 

Os pagamentos •las presta
ções 1los respectivos contratos 
deverão ser feitos na. sédo da 
associação, nos prazos fixados 
nas apolices, c só serão válidos 
quando constem de recibo fir
mado pelo director geral. 

ART. 14 

acc rescente-se : 

Os avisos só serão válidos 
quando forem feito.o; por escri
pto e confirma,(los por um re
cibo passado pela. direcção ge
ral. 
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Al\T. 23 

Todos os documentos serão 
entrr•gues á direcção geral, 
devidamente legaliza<los e li
vres de rles,:~ezas para a asso· 
ciação, e dentro cio prazo de 
seis mezes, qualquer que seja 
o logar da resi l<·ncia do asso
cia·lo, sendo da competencia 
do associado o dever de : 

f.o Remettel-os no tempo 
marcarlo, cobrando delles um 
recibo da direcção geral. 

Paragrapho unico. O prazo 
e termo fixarlo para a justifica
ção de rlireitos r los associa los 
são peremptorios e produzem 
para os que nãu cumprem a 
P"rda em favor da classe r(ls
pcctiva, sem justificação pro
via. 

ART. 25 

Como remuneração de to los 
o~ encargos e responsabilidade 
que a direcção g<'ral toma, 
para bem des<3mpenhar os .te
veres que lhe compete, perce
berá dos subscriptor<?s uma 
commissão de 5 •io sobre a im
portancia total dos capitaes 
subscriptos na associação e 
mais 1$000 por cada urna apo
lice de contra to, além dos sei
los e outro qualquer imposto 
devilo á Fazenda Nacional, 
que se cobrará no acto do assi
gnar o contrato. 

§ 1.• Dos 5°/o destinados á 
sua remuneração os directores 
deduzirão 1 °/0 para formar um 
fun lo de garantia de sua ges
tão, representado por apolices 
da divi•la publica geral. 

ART. 23 

substitua-se : 

As certidões de vida ou dr) 
obito deverão ser entregues 
na sédr1 da associação, devida
monte legalizada~ até ao dia 30 
de Junho do anno seguinte ao 
prazo em qu., terminar o quin
quennio ou anuo do respectivo 
contrato. 

§ 1.0 o rlirector geral dará 
ao associado um recibo de talão 
deebra11<lo o recebimento das 
certidões. 

Paragrapho uni co. O prazo 
e termo fixado para a justifica
ção de direitos dos associaàos 
são peremptorios e produzem 
para os que não cumprem a 
pr·rda estatuida nos §§ 1 •, 2• e 
3v do art. 6.o 

.\HT. 25 

SllÚSIÍIHa-se; 

A associação perc•JbeJ•á dos 
associados uma commissão de 
5 °/0 sobre a importancia total 
dos capitaes subscriptos ,. mais 
mil réis por cada uma apo
lice de contrato alem dos sei
los ll outro qualquer imposto 
devido á FazonJa Nacional, 
que se cobrará no acto de assi
gnatura do contrato. 

§ L• A commis,ão ou im
posto t1 U<J todo o associado é 
obriga lo a pagar no acto rle 
subscrever-se, será por elle 
perdi-lo si não realizar na 
época fixada o contrato na 
fórma inscl'ipta. 

§ 2. 0 Esta importancia co
bra !a a titulo de commissão 
será levada á conta rlo lucros 
da associação. 
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A quota pertencente a cala 
um dos clÍI'PCtores nã<) pod~>rá 
ser levantada, senão quandJ 
tiver loga1' a dera' ssfto dos 
mesmos e d'lpois tleapprovatlas 
as suas contas. 

§ 2." A commis,.ão e seU o ou 
imposto devido a Fazen .a Na
cional, que todo o su scriptor 
é obrigado a pa•,ar no ado .}c, 
subsct· ·ver-so na a'sociaç:1o, 
se!'ão pot• elle por !idos si não 
realizar Ué\ ópoca fixada o con
trato na fórma da inscripção. 

§ 3.o Os membros do conse
lho fiscal r>m exercicio ven
cer;i:o o honorario dn 2:400$ 
annualm<~nte cada um, e o di
rector geral o de 7:200$ por 
anno. 

AUT. :2(i 

O direct11r geral podera re
cusar o registro ·le <tnalquer 
contmlo on eadernela de depo
sitantfJ, som pol' isso ser obri
gado u explicat• os motivos 
dessa recusa. 

CLAUSULAS E CONDIÇÕf~S DA CAIXA ECONOMICA 
AUXILIAR 

AltT. 4o 

O d"positanto que quizer 
convort•Jr as stm'l economias 
d •positad:ts na ca'xa e•n beno~ 
tidos mut,ws, rlev•'ra avi.~ar 
próviamente u dirocção geral 
da as-;ociar;ão o;to .lias antes 
do vencimonto do sou deposito, 
si os tiver a prazo fixo. 

ART. 12 

Os abaixo assignados acei~ 
tam ns p··esentes estatutos e 
cluusulas da a police de b•me
ficios mutuos e condições du 

rODER EXECUTIVo) i883 

ART. 4o 

acci'I'SC ·ntc-se: 

P:u·agrapho unico. A im
portancia de juro-; edividen,Jo;o; 
d3 cacl•H·netas, não reclamada 
no prazo de um anno c[e,ois la 
r e ti ra<b dcJ saldo dClpositarlo, 
scra perdida pelo do,,ositante 
o cre l;tacla á conta de fundo 
d3 reserva da raixa, para fazer 
f,tce á~ cm,;rgcncia' d:t mesma. 

ART. 12 

SHbsti! ua-s 1 : 

O abaixo assig-nado aceita a 
pres:mte reforma d<J estatutos 
da Asso~iaç;Io Por.;everança 
llt•azileira, obrigan lo-se a re-

36 
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caixa cconomica auxili::I' rh 
Assoc'ação Po•rf'cveran<;a Bra
zileira c tkchr::m-so sub <eri
ptores associa.lns, o nutoriznllt 
os fn n.ta iot·es Dr. ,], iio For
tuna to de Salclnuh t da (;ama, 
João F•:rnandrs Clapp, .Jnsto 
PintoS lva Y:•llc, 1\lannol.José 
Uodrig·u ·s o Dr. ,](l:lllnit>l Clr-
Io~ Travass>l'• a l'Ot]UCl'"l'·'l!l 
do GovPrno lrnpel·i:d " stw :tp-
provaçiio, como a arei 1 arem as 
alte:·ac;iíes ou snpp1· ssõ ·s '[UCl 
julg:u·em <'llii\'Onirnt.c faz~'r, 
quer a'sign~wlo-se só os Jnos-
mos funda lares on conjunta-
mente com os ::ssoC'iad' s. 

<jUCret· :10 Gov .. rno Impnl'ial a 
,;tw approvação, aceit:tudo as 
modifieac;ü •s ou supprcssõ .•s 
<Jne forem exigidas o julgar 
c'OilV ·ui"nlos. 

Rio de .Tan"i"o, 1 rle Tllnr•;o de 1832.- .Toi"Í'> F. C1app, 
directm·.- Est:í conf•>flllO.- Dal:• supra.- U. do Awaral, 
secrcbrio da ass·'mLlóa go ml. 

DECRETO N. 8\!33 - IHi 21 nE .umu. DE 1883 

Renova~ ("01H"C5'SâO feita J'l)l' ncaeto 11. ';I'.', i tio 18 de On!n' ro dt..' 1S78 p:tra. 
a la\·ra d:ts 1nin;"Js 1lo 1:anflo tlc• ptdra do C.1Hdi0ta. na PJorinria. do S. 
}'edro do 1\io Grau do do Stll. 

Altendendo ao 'l"" J\Je l'CCJIICJ'Oram Miguel Gonçalves da 
Cunha e os 11'·rdtJiros <!c .hmos Gracie TaylnJ', !lei po1· bom 
Concrdor-lh··s de novo a lavra <la~ 1ninas do c 1.rvão de pedra do 
Cand:ot:c. nt l'rovineia dn S. l'olro do Riol:ra11d1 cl>J Sul, 
quc por D.·cr ·h n. 7U·17 do 18 de Untubro de l87H f(ll·a nntor
gada ao pi'Ítuciro do!': concossion:~rios o ao mrs:uo .Jantes Gracie 
Taylor, soh condição de sr: confot·morom com a< rhnsu]a. r1ue 
com este baixam, as,ign:Hias pnl' li •nriclue d'A,·il:l, elo Meu 
Conselhn, S ·na !ot• elo lmp 't·io, 1\linistro n Socr .. tar o dn Estado 
do.~ Ncc;ocios d:t Agt·icnltnra, Cou11oercio e Ohr:ts l'nl,Jicas, 
que assim o tenha <:ntcndido e fac;a executai'. Palacio do Rio 
de Janeil'o em 21 de Abril de 188:1, G2·• da Indopcnd,:ncit e do 
Imporio. 

Com a rn1H·ica ele S•1a l\Iagcstadc o Imrerador. 

llc11rique d'Avila. 
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Clausulas .n que ,.;c reroro o Decreto 
n. Sü33 <lc,.,;tu. <lata 

São conccúiths a '\li :;n .. l nonç,lvn' <h Cnnh·t c nos het·,lr•iros 
do .!ames t;ru~in 'f,vl••· !llO •ht~s mincmes <l· U!.i:Jil braças 
quadra tas (GSG.'Jill ,:1')\t•:n 'ln:ull'atlns). p:\l'a !.tvrar•Jm mina; ,11) 
carv:io do poúm no tiJITÍtn:·i·> comp,·chon•lido cntl·o os rios 
C.mdiotinha. C:tn l'oln. c h·:;:t:ll'ii<J-C!ti•:o, H!\ Província do 
S. Pedro :lo.Rio Ü;':>.n lc <h S:tl, p ·lo pl'a:r." clJ 5:J anno'l. 

li 

'-' Os conccssionarios f:lr'i'l mcJit• e <lcm~t'Car n.~ roforidrrs <latas 
e d:1rão c<Jill"lÇ0 n.<l'l tr.•.'nllvn •h ntinc1·açl<J d •nlr•J do prn1.o dl) 
cinco annos, o np·csont:t!'.t'J .·t rc;p<ld V:J. pbnll1 :i l'ro-;id ·nei:\ 
da pr01·inci '• quo nnn 1:\r.i. \·ct·ifie:t:· a cxaeticl:i0 po:• En'icnhoit•o 
de sua confiança, cni'rcn•h ;.~s <l0spez:~s tle nt•;diç:lo o d l veri
ficação por conl:J. <hs concc.s,ionarius. 

lll 

A me<liçfio e demarcn~Ko <h terreno c0needitlo, ainJa depois 
d1. VCrificaçüo, nfio <br:Í. direi\ O <tOS COI\CCSSlnnario~ [l:ll'!\ lavra
rem a mina, emqnanto nilo provarr•m perante o Gov rno teretu 
emprega.lo elf·cti\·am•"ntc o cnp!lal co:'I'C<pontlcnle a 10:000:) 
por dala mineral. · 

IV 

Findo o prazo dQ cinco ann0.s, conta los <la. d:~ta em <tne 
houver com•lçado o trnfcg-o (l\ e;;tr:ula de fc~rro do Hio Gran:le a; 
Bagé, si o~ conc·\ssionarios não tl vcrcn1 ''tnpr •,[(a l 1 a snnuna 
c rrcspondente a 10:001l$ por data minc:•,tl. perderão o r.lit·eito 
a ~antas datas q·tantas f,Jl·rm as parcclias ig.tacs a essa. 
quantia, que faltarem para profazcl-a. 

v 

Os concessionarios po lerão construir nm:ws forrcos entre 
as minas e a refet•irla estrada dr; feno do Rio flntnde a Bag-é, 
sem 'l''" <lelles, porém, façam meio do i ndu-t·ia, Q nos tm·mos 
da cJausula 3a do Decreto n. 7051) de 2G de Outubro de 1878. 
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Si os terrenos fot·cm dcvolntos, o G•Jvorno obriga-se a ven
dei-os aos conC·'Slionat·ios pelos roços 'f li C po~t..riormonto Í<>rem 
ajust Hlos, sDguudo as b >.ses est:tlJe!e,·idaf! na Lei n. 601 do 1850, 
não podendo nunca exigir mais de cinco réi-< }·OI' braça qua
drada, nem 03 concessionado' j >d .,arem-a ' com direi to á aC•J ni
siç:'ío de uma ár.'a ~upcrior a 68.607.000 metros quadrados. 

\'li 

N:t forma do Doer., to n. 3Z:1G <le 21 d>J l\brç'> <h 1"6 t consi
dernr-sc-h:t er>ectivanJCnto r•mpt·ega·la p:1r.t o' fius da chusula 
ant•JrÜH" a imp0t'taucia /as •lcspez '~ feitas com : 

As e .... plor:H;õoo; c trabal/103 prc!i'llin ll'CS r ll'a o descobrimento 
e reconhecimento da ruiu t ; J>l'elllio pa ;o ao descobddor da 
mina; metli<;i'io o d lltta;·crcção dns tet•t·ea:os mitHn·:ws, l·wanta
mcnto da pbntil, e VCJ'ifi,·a;;ib pc>:' parte(], Governo; preço 
do solo em qno nstivere1n sit'la la~ as mina«; ac.[uisiçiio, tmns· 
porte'' collocaç:ío <h instr111nnnt<)<, appar.•lhos o maehinismos 
destina<los a bvra; trans; orlo ,[c Eng-enheiros, empregados e 
tr.lb:~llmdot·es d:l mina ; 

A e,, ta verba súmentl} .-<crú leva< lo o pt·cço <b p ·imci!'a pas
sagcnl. 

Obt·as execut~Hl <S no ini.Ct'e33' de LLcilitar os tmbalho~ e o 
tt•ansportc dos !'roclHct0s da mina, cas'ls dJ mora'h, armazens, 
officina~ e outros eclifieios in<li''JlOnsav is ; 

Acguisiçib de animaos rln lr:Jr<;:w. <'.arr,)s, cal't'oças, b:1rcos 
c qmleS<[ll'ti" outros vehieulo' ~p:·,,p:·i:Hhs aos set'l'iços de que 
so trata ; 

Cnsto dos s~t·vi<;.os cxccut:tdo3 com a cxtt'.lcção elo miner tl c 
qua<1squcr outras feitas b 1nrt /irle, excltisi1·arnente co:n a lavra; 
ficando ont.cnrlido que nã J "et·:i incl:li<la nesta conta a d0sp~za 
com plantações e cercaes. 

VIII 

A prova das hypothcsos da. elansnb anterior será recebida, 
bona (ide ; ma '• vorificando-srt t'>l' s'do empregado o artificio 
para illudi!' o Govel'l1o, a con,css:1o caducará ipso facto, <1 os 
conc<>asionarios niio terão direito a i!lf!emnização, son:lo-lhcs 
sómente pcrmitti .o timt· da tuina os objcetos moveis e semo
ventes que lhes prrtoncorem. 

IX. 

Ü~ C·)nC,]SSionarios ficam obriga los; 
A submettcr a approvaçKo d·J l\Iinistc·o da Agricultura a 

planta levantada dos trabalhos da mina que adaptarem. Esta 
planta deverá ser levantada por Eng·cnhcit·o d1J minas ou por 
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pessoa reconhecidamente habilitada nestes trabalhos; e uma 
vez appt•ovala, não poderà ser alterada. sem p~rmissão do mes
mo Ministro. Fica. entendido 'lue o mesmo trabalho de casas, 
poços ou galet•ias não poder:i ser feito sob os odificios, e a 15 
metro~ da. circunLfer.,ncia dolles, nem sob os caminhos, estra
das e eanae3 publicos e n t distancia do 10 metros de suas mar-
gens; · 

A collocar e conservar na direcç11o do serviço da lavra En
genheiro de minas ou profi<sional ele r.lconhecida aptidão, cuja 
nomoaç,io ser:i submettida ao Ministro da Agricultura, Cum
mercio o Obras Publicas, i•aL·a sor confirmada; 

A sujeita1·-s l o a cumpt•it· as i u,;lrucçõe> o rognlamentos 
para a policia das minas exist•mtes, que forem expedidos; 

A indumnizar o damno o prejuízos causados pelos trabalhos 
da lavra, proveniente tle culpa ou inobservancia do plano ap
prova lo pelo Ministro da Agricultura, Commorcio e Obras Pu
blicas. 

Esta indemnização consistir3 lU s:>mma arbitrada pelos 
peritos ,lo Governo, ou em trab .lhoJ e servi<;os noce>'ilrios 
para remov,lr on t•emo liar o m1\l •~ausado; e na obrigação 
de prover á sub.si>tencia dos individaos que s~ inutilisarem 
p::tra o trabalho e d:ts famílias dos •pto fallgcerem, em <Jnaes
quer da~ hypotheses acim't mencion:tdas. 

A dar conveniente direcç:'io ás aguas empre';adas nos tra
balhos da mineração, ás quo brotarem dos po,·os, galeri •s ou 
córtrls, de modo q•te não fi'lliOm est:tgnadas, nem prejudictuom 
a terceiro; 

Si, para execução d:'st.\ chusula, fôr indisponsavel passar 
pela alheia, os conc~'ssionario3 procararão obter o consenti
mento do propri· tario. 

Si lhes fôr n 'gado estG consentimento, os coucessionarios 
requererão ao Pre>idcmte da provinda o noccssario sup >ri
menlo, o11rigando-se a prestar fiança idonea pelos pr;,juizo.;, 
perdas e uamnos que puderem sor causados á propriedade. 

Ouvido o interessa lo, que aprosontar:i os motivos de sua op
posiç:Io, o Presid ·nte da província concrderá ou negará o 
sup·>ri.uento requerido. 

Conce ti lo o supprimcnto da licença, os concelilsionarios 
prestarão fiança idon~a ou lepositarão em alg-uma das esta
ções fiscae • da província a sotuma que for arbitrada po1· ar
bitro• nomeados pelos inter<lsgadoq, sendo um ·elos conces
sionarios e outro pelo proprietario, os quaes, ant-:s de come
çarem os trabalhos, accor arão em um tere ·iro para desempa
tar rlefin tivarnente entre e!hR. 

Si não chegarem a accõrdo a~Prca do terceiro, ca~la um 
apresent >rá um nome e a snrt" designa•· á o terceiro. 

Tr:~tando-se d•l ter·renos de Municipali tadcs ou de proprie
dade nacional ou provincial, de,ignat•ão o arbitro o Presiden
te da resp •ctiva Cam 1ra, o ln•pector da Tllcsout·aria, ou o 
Diroctor da Thes1uraria Provincial. 

A remetter semestralmente á Secrnlaria de Estado dos Ne
gocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, por inter-
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meclio do Engenheit•o fiscal da minel'açiio na província, ou da 
Presid"ncia, rehtorio circumslan·i.ulo do.; tl'lbalhos f>itos e 
em execução, declarando a <JtWHliJa :c do mineral ··xtrahido 
e vpur:1tlo, os processos <'lllprcgud"s para a apuraçiio, as 
mach.nas c npparelho< existentes, furç:< wotora ddles calcu
lada om cavnllos, comb•,sliv· I g-asto, c, fiu:.duJenle, o numero 
de ti·abalha !ores e <lo,; dins de traualho. Além deste relato
rio deverão prn,t.ar lo•ios os C'Bclar.~cimcnlos que lhes forem 
exigidos pdo Clov<•rno 011 por SOIIS d ··lega OS ; 

A rclll'lttet· á mesma Soc,·cta1·ia at11o•lra< do qnaesqucr ou
tros mincraes diíf··t·ent• s dos da sua concess~o c os foss ·is que 
foi·om eucon trados nus cxcavaç<-,o.~. A inousorvaucia rlesta 
clausula ser·:·, punida, fJU com a diminuição de um ató cinco 
anuo< do prazo da t'oncos -iio, ou COIIJ a utulla de 5 a 10:000.'j;, 
a arbi ti· i o do 1\Jinistro dn Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas ; 

A pa~ar a taxa annnal •lo cinco ]'('•is por bmç:< qu<dra<la 
(4m.H4) dos teJ'r<'llllS mineracs qu! obli I'CJ'I'lll, e o imposto de 
2 o/o do rendimento JicpJitlo da mina, na conformidado do§ f o 
do art. 2:l da Lei n. 1507 dn 2G de ~clcm 1H".> de 18G7 ; 

A permittir ao Eng•·nheit·o fiscal ou gual1uer outro com
mi~s~rio do Governo, o ingTesso n:1s minas, nas officinas e 
quaesquer outros logat·cs de s~rviço d:l mineração, prestan
do-lh•·s os esclarecimentos de <Jue carecerem para a boa exe
cução das ordens do mesmo Governo. 

X 

Caduca esta concessão : 
Si não forem com••çados os trabalhos preparatorios para a 

mineraç:io dentro do prno de dous annos, depois de medidos 
e dc111arcados os t<>J•ronos mincracs concedidos ; 

Por abaiHiono da mina. 
Considomr-se-ha abandonaja a mina, pruvando-se que os con

cessionurios ~uspendoram os trabalhos por mais de 30 dias, 
sem causa de força maior. 

Para que os conce-sionarios sejam admittidos a provar força 
maior é in<IÍRpensavel <(UC communiqnem immediatamente ao 
Presidente da província, ou ao Engenheiro fl-ical, a suspensão 
dos trabalhos da lavra e :~s causas gu0 a ti,·erem detrrminado. 

Reconhocidtl officialmentc a fot·ça IIJ'Iior, será mat·cado prazo 
razoa v e! para recomeçarem os tr 'b:>lhos da minet·~ ção. 

Na reinci~en.cia de infracç-ão de.~tas clausulas será imposta 
pena pecmuarra. 

XI 

Os conccssionarios não poderão tran•ferir esta concessão 
flêm permh-ão do Governo, e por sua morte ou fallencia seus 
herdeiros Ott representanks não poderão goz:~r dnsta concessão 
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emquanto não forem confimndos nelln. pelo mesmo <Toverno, 
que poderá negai-a si os mesutos herdeiros ou representantes 
não pt·ovarem que poss·tem as faculdades ncccssarias para con~ 
tinuar os trabaltws de modo conveniente o provoito~o. 

Si a lavt·a d~\ mina fór emprehon lida por co "P mhh, soei e
dado ou empreza organiza h• fór.1 do lmpei'Ío, d,,ycr.i esta ter 
no Brazil I'ept·esentante com plenos p11det·es para r0pt·esontal-a 
activa e pasüvamrmte em Juizo, ou fÓI'a dolle, ficando d sde já 
estabelecido que as qunstões ontro elb e o Uovemo Imperial 
ser1io deci,lill.Ls pm· arbitnuuonto, o as que RO suflcitarem entre 
elb o os particniar;•s soriiu discutilas o julgacbs dcfinitivamenta 
no< Tribnnar·s braziloirus e c.h confot·midado com a logislac;ão 
do lmperio. 

O n.rbit;·amonto fa1·-se-ln da snguinto fót·ma : cada uma das 
p:wtes interess :das, si não concordar no mesmo Juiz, nomeará 
s~u arbitro, e os dous, antes de conhect)rem ,[a questão RuiJmet
tida a seujulgam0nto, coneordat"ão em um Consolheit·o de Estado 
p:tra decidit· definitivamente. 

Si houver de·mccõrdo acel'ca. elo C,mselhciro <lo Estado, que 
deverá desempatar, cada um dos arbit·os apres<·ntará o nome 
de um destes altos funccionarios, e a sorte decidirá. 

XII 

A infracção de qualquer destas clausulas, par;t a. qual não 
haja comminada pena especial, será puni.la com a multa da 
200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 drJ Ahril de 1883. - IIen~ 
riquc d'Avila. 

DECRETO N. 8034 -DE 21 DE AlllUL DE 188:1 

Modifica o orL. 17 do Regulamento provisorio :q1provaJo por Decreto 
n. 8i75 1\c 2:i do Novembro t.lc 1882, para C\.ceução tla Lei n. 2.G39 tlo 22 tio 
Setembro de i8i5. 

Hei por bem Anprovar o art. 17 do Regulamento provisorio 
approva.do por Decreto n. 8775 de 25 de Novembro de 1882, 
para exe~ução da Lei n. 2G39 de 22 de Setembt·o de 1875, pelo 
modo seguinte : 

Art. 17. A taxa. do {penna d"A.fl·uu ficará suspensa nos mesmos 
casos em que se suspenue o imposto pre.lial, sendo o Adminis· 
trador da Recebelot·ia do Rio do Janeiro com;1etent') para re~ 
solver sniJt•e a mesma taxa, nas hypothc~es em que lhe cabe esta 
attribuição em relação ao imposto predial. 
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Henrique d'Avib, do 1\leu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e Sccretar·io de Estctdo dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Put,Jrcas, assim o tenha entendid • e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Abril do 1883, 
62o da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magesbdo o Imperador. 

Ill'HriqHe d'Avila. 

DECRETO N. 8!)35- DE 21 DE AllRIL DE 1883 

Approm o 1\cgulamc"to para eoncossão c collocacão do linhas 
tolcphouic,1s. 

Con vinlo esta1Jelecer novas base~ para a <'onces do n col
locação .c linhas tdephonicas, Hei por bem Approvar o 
Reg11lamento, que com est!l baixa, n ·SÍgna lo por Henri1p10 
t!'Avila, do J\!ou Conselho, Srna,tor do Impero, J\linistr·o o S•\
cretario de Esta 10 ,[os Negocios ,[a AgTicultura, Commereio 
e Obras Publicas, que assim o lenha 0nt"n ti lo B faça 
executar. P:t!acio do Rio 1!' Jan iro em 21 (h Abdl de 1883, 
6'2° da lndepenclc ncia e do Im perio. 

Com a rubrica rio Sua 1\hgosh.le o Imperador. 

Regula1uento a que se ref'ere o Decreto 
n. 1303~ desta data 

E' concedida a F ... permissão para construir e explorar, 
por si ou por meio de uma empreza, linhas telephonicas na 
Provincia de ... 

li 

O concessionario doposita!'á uma caução ,:o 2:000.'!;, da qual 
serão doluzidas to.las as multas em qun incorre1• elle ou a em
preza qu'J organiz:.~r, devendo immediatamente ser completado 
o valor da caução. 
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III 

O as~entamento dos fios das linhas telephonicas será f1ito 
n't c mfonnidad' 'o disposto no-;§§ iu e 2·' do art. 2° do actual 
R··gulameuto dos Telegraphos, dn 24 <lr' Dezembro de 1881 ; 
obs"rvadas as conveniencms do serviço publico. 

IV 

Os fios, quer inler;ot•es, quer exterior ·s, e os apparelhos, 
s0rãu e-tabelecidos e mantidos com matet·ial, a custa e á 
guarda do concessionar:o, o qual devet•á obt ·r a autorização 
nec ssar·ia dos propr:et rios, cujos immoveis tivet•em de t•e
ceber os fio·.; conductores, ou d · set·v r, de o•llro 'lualrluet• 
modo, para o lisJ das communicações telephonicas. 

v 

A Repat·t:çfio dos Telegraphos manrlat·á proceder á remoção 
das linhas da empr<'za, pagando esta as d:•sp ·za~, <JUando 
assim o exigir a s?gurança OLt desenvolvimento das linhas 
do Estado. 

O conce~sionario ou a emprrza teL·á em cada cidade, onde 
se achar estabelecido o serviço telephonico, um e.':lcri ptorio 
central pnra o qual convel'girão todas as sn•s linhns, as qull.eS 
se1·ão li.gadas entre si, log-o quo isso convim· aos as;i
gnantes. 

VI1 

A rêde tel0phonica fjUC comprehendnr estab0lec.;,ocnlos pu. 
blicos ficará separada. Na estação central haverá uma secção 
especial, na qunl terminar;Io sómente os fios da rêde tele
phon c:~ qu' C011tpr· hender os ditos estabclr·cimontns publicns. 

O sP.t'viço sera feito p r empregad s do quadro da Rep:~rtição 
dos Telcc<ra •hos .lo Estado, r 'V ·san lo entl'e si; e sómente 
a est ·s compete dat· communicaçã • pa•·a os cO!DlltUtadores de 
uso dos assign, nteH, que d 'V<'m set· colloc •dos em sala sepa
rada, rle modo que. pot· fúrma ulguma, possa ser ouvid·L por 
em!Jregado da empr'lZ't qualqu'lr conversa de repartiçõo~ pu
blicas. A retribuição desses empt•egado' correrá por conta da 
empreza. 

VIII 

E' livre o assentamento de linhas privadas que ligarem 
entre si prcdios ou estabelecimentos puiJlicos ou particu-
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lares, sem eommunicaçiío com qualjUCI' centro telephonico. 
Poderão essa~ linh 1s ser coiltl·ata<bs com n. <~lliprr!za e só" 
mente r·lla to1-;i o direito do lig<tl-as ao esct·iplorio centl·al. 

Entende-se ror linha~ jii'ÍV<das :t'Iielbs que pcrmittem a 
quaLjt!Or pos:ll}a ter commnnicaç lo permanen t J para seu 
uso pat•ticular, lig-aado entl'e si casas on lo o exij:lm interes~es 
de família, 'ou de negocio, como: domi,·ilios, escriptorios, 
oja'l, :u•mazen~, depo.úto·;, trapiches e fttlwicas. 

IX 

Fica absolutamnnte {JI'Ohibi<lo o uso do tolophono em qual· 
quer Jlo que corra p tl':tllclamcnb co111 'lllaltluor fio tele· 
graphico, em disttncia iut'orior a 10 metl'OS. 

X 

O concossionario ou a cmprez.1 qtw organiznr poder!t estondor 
os fios p:~ra as s11a~ ""llllllUlliear;õ !~, soiJm os toctos das casas 
e IJOm assim sobrn postes fincados nas rua-; c estradas ; 
observando as posturas municipa~'S e s:tl vo a inclemnização 
a que tiverem direito os pl'O[H'iet«rios. 

XI 

A rêde telephonica d<'vorú rcstrin!iir-sn aos limite'! da ci· 
dado e dos seus arrab.tldes. 

XII 

Sr>d submeltida á app1·ovação do Governo a tabella das 
taxas que houverem drJ s·•r cobi·a<hs pnlo serviço telephonico, 
não devendo exceder de 20$ rnensa•3s a contribuição <lo> assi
gnantes. 

XIII 

O concessionaPio fica obrigad') a estabele~er gratuitamente 
o serviço tl'lephonico entro as principaes repartições das ca· 
pitaes das provincias em que se fizerem concessões, combi· 
nando com a clausula 7.a. 

XIV 

Pela. infracção de qualquer das presentes clausulas, in·· 
correrá o concessionario ou a "mpreza que o representar na 
multa de 200~ a 1:000$; ficando além disso sujeito ás multas 
estabelecidas no regulament3 dos telegraphos. 
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O serviço da z·<lde telephonica sor.'t sulnnotti<lo ii fiscali
sação do Governo. Para tot·nl<r cTcciiva cs a fiscalisação, 
ter:'t a ltcparti•;:\o do" Telegraphos um ou mais empregados 
incumu do< do visit<lfOm não ~;(> :• csl:t<;ão central, contO suas 
dependencins, mas lambem fJUalqnor easa oude e~tojam col
loc:•do> apparelhos de qualqur'r naturl;za, servin to-se dos 
conduet<Jr<·s el•~ctl'i·~os; c verificarão: 

1.0 Si l.a rpmlqu•·r ,[r·z·ivação p1·oposital para desviar cor
rente dcctric>a, qu:dqn"r fio ou ~pparolho para outro fim que 
não soj:t o damtuont · dcfinid11 n:t C<lllC<'B":1o; 

2. 0 Si, haven lo coner•ssõ< s diver:ms, uma não infringe os di
reitos da outra. 

Suscita :a qu.<lquer rluvi.h, sorú ella submdtída :i rl"cisão do 
Govemn, com prévia íufot·uwção da I>:t·•·ctor a Ucml do~ Tcle
grap'•os. 

Conc<•ssãn nlguma serti v:ilida selll '111'' tenha f'Í lo rog-iRtrada 
na Di1·ectoria Geral dos Telcgrnphos, a 'lual tcrà o direitn do 
mandar cortm· e recolhe:· quae,qucr fios <tne se l'.t•cur m cal
locar de enoJo differ nle do f[UO o d Rposto n··><to regulamento. 

TPrá a mesma l>irodoria o pess~'al neccssarío pat·a con~er
vação da<.; linhas td ·ph11lll('GS, quer cJ,, emprezos, quer pri
vad·<s, qnc t~rà do cortu•·, sem demora, qual prer fio quo 
intercepte o so•viço dos fios do E-tado, proce iPndo logo ao 
concerto, a expensas do <'onces~ionario ou Pmpreza. 

Quansquer factns qu" denotem abu~o, usando quacs-1uer in
dividuas de fios para fins que não lhes se,jam exp1·essamente 
permi ttidos, srmlo consi.1'3r<•dos infraclo,·<·s do pl'ivil,.g-io, ap
plicando-s''-lhcs a disposi\ãO do art. Go e seguintos da Lei 
sanccionada P" lo Decreto n. 8820 de 30 de Dezembro de 1882. 

Ficam sujeitas ás mf'smas reg·rus de fisc:di~ação todas as 
linhas privadas. 

XVI 

A concessão dut•ad 25 annos, <luranto os quaf's não po
derá ser autorizada emproza identica d"nt:·o ds. mesma cir
cumscripçao. 

xnt 

Nenhum conc<:>ssionario po<leri tran'f<Jrir a concessão sem 
ter effectivam<'nte realizado, pelo menos, a collocação d~ 50 
linhas tolephonicas, ligadas a uma estação centl'al em cad:1 
cidade. 

XVIII 

Nenhuma tran<.;ferencia das linhas da empr0za ou parte 
dellas poderá ser feita sem permi~são do Govf'rno. 
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XIX 

Nos casos em que o Gove1mo j<1lgar nneossario, por motivo<le 
conv,•niencia ou sBgu:·anç:t p tblica, s'''l'enrlet· o se1·viço to
lephonico, toclo ou em part , é o concessionario o 1 a emp<·~>za 
obrigaio a ob~decer á p!'imeira r<~qui~iç:lo da aut01·idarle. 

Havendo urg-encia, a suspensã·> torú lo ··ar em acto suc
cessivo :l intimaçio, a qual pt'Jrlo s)r expedi la por Ministro 
de E~tado, Presidente le pm\'Íneia, Chefe .lo Policia ou, fóra 
d·ts c·•pitaes, : ot· D ),~gados •lo Policia. 

A suspensão do serviço n·1o dá direito á indomnização. 

XX 

O Ooverno t"rà o direito •h r ·sgat•tr as linhas, a contar do de
cimo anno em que começou o sou ••stab ·lociment'l, pre
venindo a cmprez t com ·l!ltece<hn ~i·t de um anuo Compre
hende o re~gat! a cessão d 1 rêde telephonica, i o material. de 
to la e qualquer inst,J.!lação, bem com:> tr tasferencia para o 
Estado de todos os di rei tos do conccssionar~o para com terceiro. 

XXI 

Como preço tio rc,gate ret>eb·•rá o concossionario ou a em
preza que o repre ;entar, até e'pirar o JWazo da conce são, 
uma. annnid:vl'l cquivalentrJ ti,. n l:t li<41Üd·t múdia dos trcs ul
timo~ annos, m:tis 15 "f, a titulo de IH' ·mio. 

A t•.•nda liq,Ji,la é caleulaü, de:luz ndo-<" da receita bruta 
todas as despezas couont~.~. as de 0x 11edient~ e a~ de amor
tização. 

XX. !I 

O pag:>mento do valor do resgatC! nunca so:·:i adiantado; mas 
o E ;ta In bma pos"" da~ Lnha; no dia em que notificar a s<ta 
intenção de pr.1ceder ao ro<gate, in<IC,10ndente do quaosqurJr 
contllstações que se tenham susc: tado acerca do preço, findo o 
prazo da cla!.lsula 1\J.a 

XXIII 

Caducará a conce!<são : 
1. 0 Si o assenttmento das linhas não estiver começado 

dentro lo prazo d 1 seis mcz 1s, conta :os da publicação do 
re~p1ctivo decreto; 

2. 0 Si !entro de um ann1, conttdo d:t mosrna, não so tiver 
condu i lo o assen ta.mento das I nhas ; 

3. 0 Si fôr verifica lo o abnso de empreg·ar-se al·;um do~ fios 
para outro fim c1ue não soja a tt·.msmis~ão da voz; 
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4. o Si, depois dr estabelecido, o serviço fór intert·ompi lo 
po:· mais de um mez, salvo caso Je !i:H"<;a maior, a ju,zo do Go
vet·no; 

5." Si não füt• cçnnplelada a cauçã •, logo que della so 
tenhlL reli rado 'lualrpir•r q nlLntia para pagaiLlen to <lae multas, 
como detertuina a clausula ·2•, assim o julgando o Governo. 

X "S.. IV 

Nn ca'O de r·arlndrl:Hle so pt·"rcrleri ú :nnliaçi'io de t()(hs as 
obra~ cxocnta las c r lo m:• leria l de se ·viço, por avali:L<lnrcs 
nome ·dos pel•• Govrrno, e s~rfío yl),, .idas em ha,l:• publ ca. 

Si em sogun la praça niio fo:·em :u·t· ·H,atadlL:< ' ss<<S ob1•as o 
mnter:at, pas,arão p:>ra n dominio do Eshrlo, pagando este o 
preço ela avali:~çfi • co:" ah:ttirncnlo ,[o 1G oj,. 

A cauç!o rlo_,o.-,il:ult íil'.tt•:i po1·l neun<l·• :to E"l:ulo. 

Findo o prazo ria concrssn:o pa~sat·:"ío a S'l' propriedade do 
Esta lo lncht'< IH linh~s, rtpparclho> c in,tallação, sem onus 
do qual i lado algurrm. 

Palaeio d0 Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1883.- llen
riqHe d'Avila. 

DECRETO N. 803G- DE 21 m; ABniL DE 188 ~ 

Altera a or;anízação do fG·J COI'JlO 1le c;nall:lria •la Guarda N:H~ional tla~ 
eomarcts tlo Rio tios Sino~ o ~f:Hluiuü 1 na i rovh tia do 1\io (~rautlo do 
Snl, o crüa um O"qnaJrão aYnlso na~ mrsma~ comarcas. 

Attr:ndC\tHlo ao qn•1 1\To l'cpres 'nton o 1'1• ·s· rl<'nt · cb Pl•ovin
cia do ltio nran<le rlo Sul, llci 1•01' b::Jm ll··crol:tl' o Hogninte: 

Art. 1.° Ficrt rerlnziJo a rlo11s csqn:t ;rií ·~ o 1li0 corpo de 
cavallt1t"'a. fJUI"l srw\ organ znlo súloWtlL•J 1u freguezia de 
S. Domingo~ uns Torl'OS. 

Art.. 2. 0 E' creado um esrpuulrão :wnlso no mnn'cip'o da 
Conceiç<lo d•J At·t·o;o, comarca dll Maquiná, o qtnl t ·rà. a clc
signaçfío •ln 6. o 

Art. 3.° Fict ""evogado, nc;t~t parto, o Dec1·oto n. 7400 de 
31 de Julho de 187\J. 

Jeito Ferreira de Moura, •lo Meu Conse>lho, Ministro e Se· 
cretario de Est"do dos NegociO'; da J IJstiç.-<, a~sim o tenha enten
dido e ftç·t ex c 1tar. Pabci•> do Rio do J tneiro em 21 de Abril 
i:.o 1883, 62o da lndeponJenci:J. e du lruper:o. 

Com a rubric~~ de Su 1 1\ln.c;-e~tarle o lmpera<lor. 

J v'io F,T,·cira de li! ow·a. 
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Docbra t\o u!i·i,Lulc ,,uJ.\i,~,.~ ::1. dc~.'ll11't1pri;u::íu tlos tcrtrnos ~~ p! C'lios da rua. 
do Evari-;Lo tia Yeiga u:;. ::!6 a :1~ c :u:; a. '•~ l:;r;~n--ivo, O'> 'tnaos são 

noccs--~uills para. o t,rolong:uncnl1J t\a ru:.t d0 Luit. de Va:-~concclln::;. 

Hei por bem D)~Lw<J.r rlfl ntil'rLtle pnblir·<l a rlr•sctpropt·iaçi\o 
dos ft)l't'rmo~ n pr) !in; ~~a l'L\rt •lo Evat·.~t" d:t \'"i~-., ns. 26 a 32 
c 3'3 a ·18 inclnsiv·•, os qllrtcs .'·;"í·> noee,s•t·ios p>t':t '' t•rolonga
ruento da. l'lla ie Luit. .Jfl Vas~o ,cellfls, <I r <'ortf<ll'llli ladc com 
a planta approva b pelo ]) ·c r l11 n. i)~ 1 \) de :!i:) rle Outubro 
de 1882. 

HenrirfUC t'Avila, rlo 1\Jcn Cons·~lho, Scn:1Jor rlo Imp~rio, 
Minis:m e Sc~rotuio ch l•:st:t h <I ·s Ncgor::os ch Agricul
tura, Comm·rrclo e ülwas Pnhl!cas, assim o tcnhrt entcndi·lo e 
faça exflcut<>r. Pabr·io •lo H in .o .f:ln •iro em :21 cl' Ahri1 de 
1883, G2<> ela lnchpcncl ·ncia c do lutp:~rio. 

S0nhor. - Conforme ;:c vcrifk:t pela dcmrms!I·:u;:io que ma 
apr:'SOIII.Oll l1 Contadoria da M:u·inlra, o <'l'üdito ''" ::~0:001)~ 
votado p1·la Lei do on;aHHm!o crn vi.';ot· p :ra as rlc:spczas pelâ. 
verlm.- :'1111niçõcH navacs- al•Í c:o fim drJ curr,·nle cc;<)t'eicio, 
não é snJ!i,·ient". 

Co:n fllauto c!\ <lcspcz"' c•mhcci la rcsu!f;, um f'alrlo de 
65:2f\5$1G'i, p ·lo cnlc:llll rla rl "')l"Za nrovw l o inwilavel 
chega-se =<O reflnlt:tdo de 'iLL. havcri no iim do ox:rcicio um 
deficit ci, 159: 118.:;-;o:l. 

Pelossl)gttintes dalos clcmonslr.<-'e o que fica dito: 

Thflsonro Naeional. ..•.............. 
Pag:vlm·ia da 1\larinha ............. . 
Delegacin. em LonJre' ............. . 
Nioda Prata ...•.• , ............... . 
Alto Urugm1y ..•.•.....••........•. 
Mato Gt•osso ...•....•......•....... 
Outra~ províncias ................. . 

Dcspcw. a annullar .....•........... 

Despcz:~ liquida ...........•......... 

207: Hiti:.;;·;z'J 
1~:273$00() 
:~: N7.,~:J5G 
2: H114$ ~)(} 
2:70:>-';UU 
:l: ;,fl!~\)00 

l\J:2.1/::;i o 

:~18:518.$!37 

3: 7X3·;nos 



Despc::;a pro!Javcl 

The~onm Nacional. ................• 
P,tgadoria da Mat·inha .....••....... 
Rio In. !'rata .........•.••..•....... 
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Para o calculo ila ,:e.spoz1. provavol, com rel~\ii'o ao Theeouro 
Nacional e l'agarlol'in. da Mn!·in '1a, t01nou a C.mtnd!)rÍ:t por base 
a conhecirlt. o a 'I no se tem cl' faze· ate o fim rl > oxot'l•icio pll' 
etleito d~ contr;ttos llflrl luto do vignrat· at.ó ')I) :1•• J,wiJo dest1 
anno. t•·ndo t trnbonl rm vist t. o m:•Í•>r c/JJJRil<!lO •!c artigo<, em 
ra1ào do ruo1•'mrlllto dos n•lvios 'Jll) i'ortwuu as .[ivi:;õ•>s de <'\'O~ 
lw, ões o 011 tros. 

No Hio da Prntn, Alto 1..'rngnny, Província d•1 l\fafo <1r·osso 
e o•1Lras, nttenrlon<lo à dc~pr;;~,·t ('nn.Ít ·l'id:t, den l'nJllO p<·ovavel o 
resto dos t'redi tos dislt'i' •ui. los p:11·:t. :t<'ll I i r ar•s '' ntt:ll'.c:os d:\ 
ver<•a at<.Í o fim d•> oxorcicio. 

Os motivr s lo :wg-m.,nto !c •l• 'pc;~,·t noc; nm·c p<·ittv•it•o., mczef! 
do <'XOI'<'ÍCÍO, :tllgliJ·•nlo fjlle tOI'<tlt pt'v\':tl'lJl O d ·(cU S<tpt·:J.
»l~'neion:!l{o, ff)l~ant os s·'gnintc:-; : 

Appnrelhamento rlo <<rllz:vl r [ .. I" cl •s·' • Allli;o<nl<" !J,,,·,·flso 
e o:r; r~·raros urg ·nte:;; dns ''Ol'YI'bLs 'i' rrt 1.,[no, l'(tr"r~hybrt (~ 
Nictlte oy e de Olllr11s n:wins, c11jos flppardhos t Yerntn "e s'r 
renovados afim d poder'''" os 111 s:nn~ navio.-; •l"s"rnp ·nhar 
comrnissõ s 'Jil'' r ram in•lisponsavo[s p:•r:t o s•.~rvic;o '' in,tJ'<tC!,'ilO 
o exereic.os de oflici:v·s o uwriult-.ir. :>. 

Ta~t:b·•m concorr:>n pli'J. o r·xc s''' d·: d· sp··za '' rcnovaçiio 
dos oqjcctos p:tra. rant·ho" a l1C'J"'s ç.lo r[, HWiDr 'Jilantirla le 
de taes ar ti ~·rH c ut ·nsilio4 r·m raz:l• do augrn •Jli.o do nn>nr·ro 
dr prar:as (l<lS co;·p<>s .e Marinha c la< cnl!lpanhias rl • apr••n• 
dizes mar nh"ir"s, I'JU •:oml ''f" uci,, do <·ug~tj:."l ul.o '' alis
tarn~nto de v.cltlntario-; e mr•nor.·s. 

A' v sb tlo oxposlo, 0 t n lo !l;t f,)rrn<t la lei onvirlo a Soeç:io 
do Gil' na e Marinha r[o Con"' Ih" <le 1·:-brh. tnnh<> a honra de 
subm ·tt··r á . :)prnvaçilo de Vos~' i\l:v~ ·sla ~·· lm. eri:d o decreto 
junto, abrindo o cr,.dito do FiD: tlR:i;-10:~ p;tra :.s desJY'Z:>.~ das 
verba- l'llu.Jiçõ 'S nnvn0s- no c H; r e c o rl, 18:>·! ~ 1-;sJ. 

J. F. Mci,·a de T"asconcdlos. 
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DECI\ETO N. 8038 -DE ::w DE .\Bnrr. DE 1881 

Autoriza o crodit11 supplcmontar de l~i!"l:UR 1)R1J1 para a:; dc~pcz:1s do Minhtcrio 
da :\larinha, peh YtnU.t- JluHJ~rJo . .; Har.t!'S- do c-.orcicio do 1~ ... ~-IS 3. 

S·"llllo insulfici<'ute o cl'•'<lito vota ~o JIO s 25 do !<t•t. 5° da 
Lei n. 3141, i o :~o .lo Otüubr<J lo 188!., li e i por b '111, Tott lo 
ouvido o CorHollw d · ~LIItSti'tH c a Seeçio !Cl (l,,,,rra n l\larinl1a 
do Com; lho :e E <ta J.,, Atttoi·i~ar, 111 fó:ma da I ·i, o c!' ·di to 
supphmonlaJ' de 159: 11tlS8 )3 pat'a a'! ·Je.,pC~;r,as rh voi'IJ;t- Mu
niçõ "; nn.va ·.s- d' ex:•rcicio do 18'l·!- 1883. A pre~')nto 
autoriza~,.(., Slt'Ú Ci'P n~tllnamJ:lto submotli.la ú appt•ovaçiío da 
As-e!ui,]ea Ger;tl Logislali\'a. 

Joio Flornutino 1\I.,ira. do V as 'once!lo<, do l\lou Con~ •lho, 
Sena lot• <lo Impr3rio, 1\I nislro o SocroL>r·io lo E.,taclo dos N<l
go·ios .la 1\Jar: tdt:~, ass:m o tenha onton !:do o faça oxocut:tr. 
Pahwio do Rio .ln Janoil'O em 30 de ,\i.Jr.l do 1·'\83, G2° d.t lnle· 
Jll' n<l 'ncia o do Imperio. 

J. rio Flo>en'ino Jleira ele Vaseoneellas. 

DECRETO N. so:JD -DE G DE mw DE 1883 

Conrodo ci Companhia fll'it,il Gnul Soul11rJ'U R,,ifu•ny, t:mit·.l autorlza~ão 

para funeciona1' no Impcdo. 

Attent!en•lo ao que :J\1,) roqnet·nn n. Comp mhia Brasil Great 
Soutltern Rail,ray, limiterl, devi lanwnl.o npro;entada, e <lo 
conformidade corn ul\Iinha Irnm' Jiata [{.,w>lnç-:lrJ le 2'l .lo Abril 
do corr·ente anno. toma<la sobro par'flC ·r cl t Se ·ç·io elo< Nr'goeios 
do Imp·,rio do Conselho d · Esla lo, O:Illl':ttl J em Con~ttlt t elo 
citado mez , Hei por bBm Con•~e ler-lho autoriMtçiio para 
ftmccionar· no Impflrio, com as clall'lll.ts qno com "St" buixHm, 
ay,jgna<J·,s por H"mÍ<JUO d' A vila. do Mo ' Cr 'nsclho, Sen 11lor 
do Imp·rio, l\Iini<tro e Secr·tu·ioclo Etalo dos Ne.~oc:os 
da Agricnllura, CommBI'cio e Ob:as l'nl,lic:ts, que as~im o 
tPnha entendido e f<t<;.a exec,ttr~r·. Palacio do Rio <le .Janeiro 
em 5 do l\bio do 188:3, G2° ela In lol'en.hncia e do I:uperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagesta.,Jo o Im;>eraclor. 

H en1·iq11~ cl'A Di la. 
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Claur;;ulas a quo se Jl•e.O~re o Decreto 
n. RU;_!;B de,.;t.a daLa 

1 

A <>omp.anhia é ohrig-;ub a l~'r um I'Cjll'OS •ntanlc no lmp01'Ío 
com pio nO$ pod-Jrü> pam Vala!' o definitivaut"IILI) rc:><tlvet• :l:i 

quost<,cs rpw se suscitarem, <tncr com o (:o\'!·l'no, c1uor COJH os 
particulares. 

II 

Todo.'! os acto-; que. pr.<ticar I\ O Im;,orio li·.~:cri'io sn_joilos á l 
respPdivtR lei,;, rcg·uLtm·utw; o ti juri~rli···; :o du sr:u·t Tri
bunacs jnclieiat·ios 011 aclmini ·l!' • ti vos, ""lll '1''' e:n lempo 
al~·um possa a roÚJI'Íth companlti:\ rucltm:cr <jllal [ll''l' cxcepção 
fulllhtlt em Seus ~st:tLtttos. 

lll 

.\s ullo?at·lics foit·ls otn s"u,.;. r•;:_:l !. 1ntns N··J';i'1 ('Oin!nnni~adas 
ao no..-ct·no 'tmp·Jri:d, s;,h [li'IJ:t do Ht-dLc ·!·: :ci)d .: " .':II()U~ o de 
lhe s·:r ca8:;ath o'la concessão. 

Pabcio do ltio de .TancirD r·m ;, d) ?.Iaio d · 1883.- Ilcn
rir/H: tl'.tt'ila. 

Menlot·ia tle a:"sociwão da<< !:t"<t:,i! f:t·(\tl Sonl.hn·11 
ltttihra_y Cmnpany, linlih·d » 

1.o O nor .c cl:t Companhia ú 1'/w Drasil Grcat Soutlwrn 
Railway Com1Jany, li u11!crl. 

2." A só lo J'C 4·islratla <h co:n:n ul1ia :. !L< l w~·!:ttcl'l'a. 
3. 0 Os fitHpara.osql!rtcsa cüln,.a:IItia" org nizada ~ão: 
A)_ Adquidr a con<·Pssào feita tnh (~ ... \·-ruo Imperial do 

Bt·az!l pat'" :.1 constrnt••Jfo, u ;o c "'''I'Í<;, dü tltit[l. c.slrat!a de 
ferro ua l'ro,·inl'Í:t <l> S. !'o l·n <L• I\ i" (i:·:•nrl• ,],, Sul, com os 
contr·atos, dou·otos o •locurw:nl·." rd•li•;"' ;, •lil:t coJJCO<s:io ou 
a f!ll >CS•Jner out.·as co<Jccss~;,,s O!t co,tnüv < 'lu o :;J outor
guem <'~:1 substituiç.ílo 011 m•"lilica•;fí:l •l••lla. 

H) C -nstl'nit•, mant'l ·, administrar c cnstnar todoo; ou quaC!t· 
q:Hll' e:.minho3 de ferro o obras <JUO ccjalll autori:r.:Hlos pela 
dita conces •ão e eon!rrttos, as .i-n como f1lllHl''l no r eanaes, cs
tra la-< o tclcgral'hos electricos c !ocl~s a' n•!c ·ss.trias e proprias 
estaçi'los, doca~, c:ie~, o!JJ•as c accoJtJmo-.l:u;i'• ·s qur, disscr0rn r<B
pGito ú t!il a. concessão. 

PODE'\ EXEC.UfHO {883 37 
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C) Explorar, melhorar ou fazer qu~lquer outrt. operação com 
as terras, minas e outr,\S propriedades conccdHas on por 
concedo r pelo~ menciona lo~ doct·etos e contratos. 

D) Aceitar as mo lificaçõe~ quo se introduzirem r.esses •le
cretos e eontrato~ e cumpril-os as>im modificarlos. 

E) Solicitar, adquirir, aceitar e realizar _qualqu€r out~·a 
concessão de estradas de ferro ou de obras pubhcas no Impeno 
do Brazil. 

F) Adquirir por compra, nfor:1mento, arrendamento, ou de 
qualquer outro modo, para os fins aqui anlorizados, terras, 
edificios, faln·icas, machinas, materiaes e bens de '1 ual•1uer 
natureza. 

G) Adquirir por cone.esRão, co;r.prJ. ou licença, usar e ex
plorar qu dqu ··r patente de privilegio, b1·evct d'iwverdion e 
direito de inventor o de rept·o!uzir o que pos<>a convir aos fins 
da companhia. 

H) Fazer torlas ou qu~esqucr cb.s cousas aqui f\utoriz·1.bs só 
ou em socie lade e co-participação com qual•pter pess·m ou com
panhia, seja mesmo com•• seu ag-•'I1lo ou commismrio. 

I) Vender, tran-;f•'l'Ü', alugai', dnt• a rcncb ou p rm:ttir o uso 
da os:rada de ferro 011 dr~ qna!tluer 011tm proprir•dadc da com
panhia nos termos, cbnsulas e con<lit;•:ic-; <JUO jnlgar conve
nientes. 

J) Aceit1r e tornar f\Cções on apoli<'e< do qrwlr[Uer companhia, 
soei ·d tde ou em preza a responsabiJid,,de limita la, ou a pu! ices e 
inscripções de qualqlwr governo ou Estado, quet· inglez quer 
das su;1s colonias quer esti'ang ·iro, Pm p"ga1nento rl · b'ns ven
didos ou em satisfat;iio do qu <nto for fr·ito vela companhia sJja 
dirQcta ou indir<~ctamcnte p:n·.1 os fins quo sn p~opõ', e guarJar 
ou v•·n<lct· es~as acçi'íes, npoliccs o in.,cripçõr.•s. 

K) Outer que a couqrmh ia scj:t eonstit.uida ou incOI·porada 
como sociedade anonynn no hnpot·io do Brazil ou em qualquer 
outra Estrvlo, 

L) Solicitar, ohtor, aceitar, cumprir e ohscn·ar as clau-ulas o 
condiçõ~s de qu[l.es•tncr dect•oto•, conc·~ssÕB<, poderes ou pl'ivi
lr~gios ou lOI·gados pelo Govemo do Impor i o do Brazil ou pelos 
tlns snns pr•lvincias. 

1\I) Vender ou dispôr de r)'talr1uer r!e<;scR do~rctos, conces
sões, poderes o p:·ivilegios no-; tot•mos o pela fórm::t qu·) se 
julgar m~tis conv"ni n te. 

N) Fazer o praticat• tu<lo o mais filiO incitlcnt •mrnte ou do 
p~ano for necossario pat·a a r.:aliz:u;ão <Ls finG ncim 1 mcn
cwnados. 

4.• A resi10ns:tbililade dos a.ccionista.~ da companhia é limi
ta la. 

5. 0 O capital da companhia é de ~ 675.000 dividi lo em 
33.750 acçiJes de ~ 20 cada. uma. Estas acçÕ'S c toda<; ns 
o~tras. p_elas qnar:_s o actual oú o fu!uro ca(.itnl da companhia 
for d1vid1do pod'lrao ser grupadas em seri"s diflerentes com 
preferencias, garantias ou privilegias entre si, conf••rme d,,ter
minado fôr pelos regulamentos opportunamonte feitos pela 
co:npanhu. 
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Nós, a'! diversas pessoas cujos nomes e ender0ços estão 
abaixo in ,icados, lesejamos ser incorpora-los em soci,.dade .em 
harmonia com as clau <ulas desta memorb de associação e t•es
pectivamflnte nos obrigamos a tomar o numero de acções no 
capital da companhia I}UC se acha lanÇ'atlO em frent'3 de nosc;os 
respectivos nomes. 

Nomes, rosiJcneia. c occnpar.1io dos suhsrriplorcs Numero do atçlics 
tlHH,u\as por r;:ula 
um suh~criptor 

Ernest Me. Kenna, proprielario, morad·n· em 
Sheifield Terra co n. 2, Kensinglon Illi<lllcs9x •• 

George Sullivan, contadtJr, morador em lligh 
St1·eet n. 121, Poplar J\1 ddlesex ............• 

Jus. Jno. Hutchinson, solicita .OI', morador em 
Aylo m Road n. 73, Stockwell Surrey ........ . 

John Starcy, agente, moradot· em l\loray noad 
n. 44, Fin"lmry l'ark J\lioldlcs •x .•............ 

Richar , Bagley, ne · oci n te, mot·nclor em ( :t·e:ü 
Towor Street ns. 11 e 13, Londt·es ...•....•... 

Hem·y Taylo·, contador, morado~ em Eckingt·m 
Gardcns n. 12, Hatcham Sun'"Y .......•.•..• 

Davi l d•J Larn. Cohon, contador, mora ler em 
Oxfot•,l l::wd•~ns n. 77, Notting- ll'll Mid ll•·sas: .. 

&:~ Datad >deste dia 10 do J lll!JÍro d) 18:33. 

Uma 

Uma 

Uma 

Uma 

Uma 

l'ma 

Uma 

Testemunha das assign·'\lnras supra - Jam~s Herb:Jrt Bo
nalt/, agente d' cambio, moradot· em Cornhill n. 33, 
Lonclr0s.- E. C. 

E' cópia conforme. - ( As3ign H h) 1V. Il. Cousins, r0gis
tradot• d,, comptnbiRs anonynnn. 

1'\0T .\ 

As companhias or.:.;anizada;; na c:mfo~mitlado da ld do atlllO 
de 18G2 (n' §§ 3\J e 40 ) •tuo r .go soc~d .• des anonymas, as 
quaes estejam fcm<,ci,lllall•lo, d ,;·em faw;· a~senbr o s ·u domi
cilio no rJgisti'O •Lt ropart ç:i > c.Jtnp t nte. 

As comp:tnhia; cnjl c:J.pitnl é tliYi lido em acçt}e' cloverJ:l 
aprcsontat· annn·tltucnto :\ rcp \l·tiçih competente no espaço ch 
vinte e um dias la .ala om qne bv · log:tt' a ronni:1o d:l as~mn
bléa geral ot·d:n:wia uma listt d' sons ac~:onist:t~ com indicaç.To 
da import:tncia !lo c:wital social ( §§ 2G e 27 ) . 

Remetter~se-ha :i repartição competente um[). cópia impt·e~s~' 
d"s deliberaçÕJs sociae~ dentro •lc quinze dia~ d3pois da confir
mação dellas ( ~~ ~>1 e 52). 

Os documentos que se apt•e,rm:arcm para serem regi,trados 
devem levar, além da assigRatura de um emprrg-a lo da compa
nhia, .uma e>tampilha do valor correspondente ua dcyi,tG. o 
propt·:a fó:ma exigid:1. peb 1 'Í ( § G !). 
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O principal objecto desta companhia ó adquirir a concessão 
por 90 annos, garantida p"lo Governo Imperial do Br:~zil, para 
a conslrucção de uma estrada de ferro na Província de S. Pedro 
do Rio Granle do SuJ, entre a margem direita do rio Quarahim 
e a c:dade d-3 ltaqui, e fazer construir, mant~r e custear a es
trada de ferro e obras nella. auto:izadas. 

I. INTERPRETAÇÃO 

Art. f. o Na interpretação dos presentes artigos, as seguintes 
palavras e expressõ3s têm as seguintes significações, excepto 
quando o contexto ou objectg á isso se oppuzer~m : · 

A) « A companhia» significa a Bras i& Great Southern 
Railway Company, limited. 

B) « Reino Unido • significa o Reino Unido da Gri-Bre~· 
tanha e Irlanda. • 

C) « O ImpPrio • •ignifica o Imp 'rio do Brazil, e o « Go-
verno "o Governo do dito lmperio. . 

D) « Os estatutos .,. significa e comprehrn:!o as leis de {862. 
e 1867 o 1877, relativamente ás companhia<~ e todos os mais 
actos a qualquer tempo om vigor om r.'laç:io a. companhias de 
C&J)Ítaes reunidos, e a!fectando necessariamente á companhia • 

. E> « O.l pres'3ntos • significa o compreheude- a Memoria 
de associação da companhia,- osto~ artigos elo associaçlio e os 
regulamentos ela companhia IJUfl <•stiver.,m então em vigor. 

F) « Uesoluçiio ospodnl • sigu i fica uu1a especial resolução 
da companhia, p!lss:uJn de accôrdo com a s'cçã'o 5& da lei de 
companhias de 1862, ou qualquer provisitt> ou regulamento 
que posJa modificar on .~ubstituir n. <lit>l secção. 

G) «Capital • significa o capital da companhia em qualquer 
tempo. 

H) c Acçõ~s ,. signiíica as a('ções tla companhia em qual
quer tempo. 

I) « Ac~es registradas • significa acçõJs cujos pos~uidores 
têm seu nome actnalmente no regi.~:ro d•Js membros da compa
nhia, do conformid.tdJ com a1lois Hobre companhias de 1862, e 
com os presentes. 

J) « Possuidores registrados de acçõcs " significa os porta
dores de taes arções. 

K) « Garantia de acções • s' gnilic:~. g tr;mti:ls emittidas, 
e~ logar de acçõ3s da companhia, de confc>rmidade com as 
·J.éia daa companhias de 1867 e com os prceentes. 

L) c Acçõeii ao portador .,. significa as acções ou bot~ds qae 
•. ~m qnalqtt3r tempo sejam representados por garantias de 

acçõe.s.: .. 
• • ·l. 

~--. ' ·, . 
·"'~ : 

.··.":.,;4,. 
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1ll) « l'ossui<l0i'Cs <las f!:\!'anli~s •lo ac·:!íc~ )) si(;·ni:l:':\ o; po.>
suidorcs pm· qn:d<[IWI' tempo d 1s ga,·anti:ts <10 :•c•:(ics. 

1V) « llireetm·os J) .<ignilica os lil"Clrli"S d;~ cmnpnnhin. em 
qualqnBI' epOC:l, OU, COU;Ul'IUC O CUSO, OS :iiJ'Ct'lill'0ii l'OI!;Jt:l·s {]lll 

conselho. 
O) << :\u:lit.nt·o;;, h:tll1{ 1H'ÍJ't'S. ~ c:·C'Lario ~ >') sl(~·!lili.-a ·1.~ cnq~rc

gados respecti v s em qnalqncl' te''ll o <h cotnp:tll], ia. 
}J) (( A·-~s~~~ulJlúa~ Ol'.lin;!l'ias '>) si~··n!1ie1- nm:t z·~~:·"'ti~liL'·a g-o:·al 

ordinari 1 rln. c<>tnpanl•i t <I >~·i·lalllCnl; :>nnn:•ei::•h c- V)ll lit,'da. 
c qual<jll"l' del!:<S q11e tin1:• sido :~rla [a. 

fJ) << As~(~Jub11).t"'- t·xlranJ·ditl:ltO::t..- » ~i'..!·nif1,•:l, np·a :.::- .;t'ntlllt'~rc. 
geral •·xt:·aordin·,ria <l:t conq<:>nhi11, d<·vid:'l!l·'llÍ<J :~:t::ntl<:i:ul::l. 
c constitnida n <[>~>dq~tcl' •lell>8 qne lÍ\'ül' :'ido :<,li .th. 

R) ,, .\ssc.ml>l":~ g'Cl'"l )) si·.r11iHca Ulun nsscJUlJk~~ IJ~<Ii taria ou 
unm '-'S~mhlc t oxlt':L0<'<linal'Í.>. 

8) « I> ir ·ct.oria •> sig-11ifira nt:1'l :t~S"tnhl~·· · d-~ ·li··~~~'~. ::>1S, d ~ri
dnlHOnln Cllll\'OCH<]:t () 1'<'\lc[:l•tÍ !:t, Oll q<l, li [•t U < ;· I) ["' J:1·, 
o~ <lirect 1ros rcnni·lns Clll cons•ihq, 

'1~) <, Só~l·1 >) ~~i.~·uiíle.it a rogi:::tr~uLt r:L·~l'l cn~ :1n~l·1t!<~i' tcrnpo 
da com:·:Lnhia Clll ln~·latc•rr:l. 

U) <' 'sello >'> si~nifi~·-:1 o -=in·nal e.y;11bnli(•.n <1:-· c';)Jtlji'l·( 1li'l., 

-V) (( ~~·Jln e":i·an.'2:t'Í!'O >> si;tn:fi·~:t o :JÍ_~·J1·1l \Yl·~i~~~tif~r>lllln a. 
comp:tnhia liv r a !np!adn 113:11' !H·'~ p:lil('.i f'~.;!r.:n_!~f<r ,, d ~ ~~dll
for<ni<l:ule co!lt a l·'i En!•:·c sdln~ d.,c, cr,J;t:<mhi;t< •!1 f.',í) L 

H-) << ;\fez)) sigttific•a lltC.~ J,:lkn:\.t:·io. 
X) L)~daYr;lS d.la-; SÔ1i1!...'11Lo no ;.in~·uLl~' C0iJ1,-:··;l10n·JOiil 

ln.mb 'lll () rlnr:d. 
Y) l'ahvrus d't1s sôm.;nlc no plural coHq>rcltO:t,i· ... J lu It:tll~!ll 

o sin-_:·ulat'. 
ZJ l'altvras rclalivas no _é;r:ncro m·:sc•I!:nCl c: . .o: r ·h0n i.;m 

o feminino. 
;Ll) Pc<soa c OlltT·.~.s pnlnT,>~ 'l'l'l Jil'·m' (':1i'! r ·fit':\lll-sO 

a indivi.tuossum8nle, inclucllt corpor" .<i ·s, liltl'<~t s :·<~ ltlrtH<Ii.s. 

t\1·t. 2. 0 Os arli ~-cs eonli<h'l na l:tlHJa .\ <):: J.Ji. do 1862 
sobr•' compn.nh'as nilo t·•r:i·l uprJi,.a•::lo; ma< c•n Y• z .;,.,s•s, OJJ 
seguintes Sül':io os re.~nl:unonl.os rla c !!llp:l. 1 1h:n~ .',n.1 i~n~ t·nm
tulo :i rcvog:11;ito c altcr:u::õo, con~·J c,c ach:c l''' ;.J~n,·i:vlo 
pelos e.> ta talos c pelos [ll'L'S •n tcs. 

Art. 8.o Nos fir1s a f!l\O s~. destina a cnmpnu1ti:1 ~J' induirá 
a tot:d'dn<le ou alg-uma pat'lc <In.~ lll''lH'Íonadns n:1 L:·'tHIIJ·ia Je 
associa<;ão, e sr•r:lo levados a elfeito ain<h mcs<liO qnc torlo 
capitalnito tenln sido suiJ,sct·ipto, oa o Lol:tl cb'; ar·•;·-i2S <l~tri
lmid 1-;. 
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Art. 4. 0 A <lircctoria não poderii, sem auto:·iza~.ão do uma 
assemhlé:t geral, emprehender a construcçiio elo alguma outra 
estrada de fe-ro ou obra publica que nã·1 sej t autorizaria p··la 
eoncess:io acima mencionad t ou por al.~uma alte1·açfío dessa. 

Art. 5. 0 A companhia poderá empr·!hcnder qualquer ope
ração ou negocio qu•1 não seja <los e~pectflcarlos no art. 4° 
quer por si s0, quer ligtd'l a outra pessoa, nos termos de ante
mã•J estabelecidos pt>b. directoria. 

Art. G." A companhia pod ·rá com sujeição ao disposto no 
art. 4° ligar-se para emprehoncler ou lcvat· a etfeito qual
CJUei' negocio, ou aceitar '\ual<tuor parto d<ts operações ou n·•go
cios eroprohendidos ou leva los a etr .. ito po1· qual.1u~r outra 
pesson, nos termos estabelecidos conveni •nlG!mente pola dire
etoriR. 

Art. i.0 A sóde será no loga1· de Lonrlres ou de 1\l;d
dlcsex, 011 em qualctuer O'ltl'o logar de Inglaterra <JIIe a di
r,)doria em qualc1u ·r tempo mat·car. 

Art. 8. 0 A di1·ectoria poder:i em <{'Hil<JIICr oceasi:to escolher 
um domicilio para • companhia no Imperio. para t dos os 
negocios pelos quaes, de confllrmida le com as l<!is do lmperio, 
seja necessario ou eonvoniunte li c0mpanhia haver-se d' tal 
sorte. 

\'. CAPIT.\1. 

Art. 9. 0 O capital da companhia em ac~ões é do CC Gi5.000 
dividido em 33.750 acções de, CC 20 ca h uma. 

Art. 10. A directoria poderá di~trilnlir, e emitti1· noções 
em tal proporção ás p0,sons, e em qual<]uer tom: o que acha!" 
conveniente; porem ncnhum!l. parte do capital será empre
gnda na compra de acç.ões da comp;>nhi.t. 

Art. 11. A companhia, em vit·tude d13 nccordo especial, 
rod<' ~wtorizar a dir,octoria a crea1• e emittir ns Tipçõe~ ou 
apolice~ para serem segnm'i c•Jmo prime ra hypotheca ~obre a 
emp1·eza ou sob1·e as I',•ndas on pt·opriedad<'S, q•ie ent1i0 per
tf•ncerem á companhia, on sob,·o qual<]tWr parte daR mesmas, 
com tanto que a sua importancia nãr, exc<> :a à m~tade do ca
pital ROCial. As dit,\s inscrip.~õos c ap ;]ices gozarão d1 juros, 
garanti,ts e fianÇ"as e Rerão r ·mivois a•·ima ou abaixo do par, 
emitt.das e empregadas nos termos e condições que a diro
ctoria determinar. 

A di1·ectoria poder,i tamb'3m, com a autr•riza· ão da assembléa 
geral, tomar c~mprest ·d t qtwlquet· somma de dinheiro, t<ara.n
tindo o sen pagam ·nt'> (s m pi·ej11izo da primeira hypothPca), 
com outra hypotheca solJre as dita• cone• ss<,es, renrlas, etllpreza 
e bens da companhia e para essn fim emittir outras ap !ices 
ou inscl'ip<;>Õr's, ou outorgar qualquer instl'um~nto de obl'i
gação, com ou sem garantias e isso pela 'luantia, ao proço, 
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juros e condi~·ões, e na fôrma que a directoria julgar conve
nientes. A .!irectoria póde tamb ·m, em qualquer tempo e sem 
o consentimento da assembléa geral, tomar emprestada para 
as ne~essida .es da companhia quantias, cuja importanc'a não 
deverá el:ceder de ~ 20.000, em cada occasião, debaixo das con
diç[iflS e com as ga•·antias q•te julgar conveniente~. A dire
ctoria po lerá inclui r n •s l!a1·.• n tias da< las ou autorizadas pela 
companhia qualquer chamada pagavel, a respeito d~s acçõC!s 
emitlida~, delegando, para esse fim, o seu direito do exigir o 
pagamento ;~o cessionario ou a seus repres •ntant"s depositarios, 
e e:nquanto e'tiver em vigor a dita garantia todas as cha
madas f,litas pela directoria serão pagavci~ ao m"smo cossio
nario ou a seus rep;·esentantes em nome da companhia. 

Art. 12. As ins,·ripçõea, obrigaç-õe' hypothecarbs ou apo
lices poderão ser pagaveis ao portador e levar annel:OS os 
COUJ!Ons dos juros correspondentes. 

Art. 13. A director:a poderá, em rptalquer tempo, si o 
julgar convJniente, pagar, renovar ou distribuir acções de 
prefer.mci:J. ou o~dinarias em pagamento dG hypothncas, obd
gaç'les hypothecarias ou ins~ripções crea:las com a autorização 
da companhia dcbail:o da~ condições que julgar conven'ent"S. 

Art. 14. A companhi,t, em virtudJ de accô1·do especial, po
derá, de tempos a tempos, modificar ns clausulas da memoria 
de associação com o objecto de J'e luzir o seu capital e deter
minar a c reação e emissão de obrigaçG 's hypothecarias ou in
scripções,em logar e substituiçiio <le qualquer numero da 'i acções 
de qu•> consiste o capital soeial, em l'onrormi lade com o dis
posto no art. 11 do; prr>sentr•s. A companhia poderá, em 
qual<1uer occasião, subdivilir o seu capital ou urna parte delle 
em acções de um valor inferior ao que fica e~t:•b tecido na 
memoria de as>ociação, com tanto que a differença entre as 
somm ts pa'l'aS e paga v eis á razão das acções subdividiJas 
seja ig-ual áquella qne reóia originariarnent:.l entre as acções 
primitivas. 

VI. D!RECTORU 

Art. f5. A directoria se comporá d<J tantos directores 
quantos fôr determinado em qualquer época pela asseruuléa 
geral, e até que essa determinação sej'~ tomacla e sujeita a ella, 
de tres directores. 

Al't. 16. O numero de acções necessario para ser eleito di
rector desta companhia (excepto para o; primeiros dir.~ctores 
nómeados em conformidale do art. f7) devm·á s'lr o corres
ponlentc ao capital nominal do valor de r. 250 em propriedade 
exclusiv:>. 

Art. 17. Os primeiros sub<criptores poderão n'lmear os pri
meiros directores d · entre si ou de entre os clemai~ accionistas. 

Art. f8. No encerramento da primeira as-;emhléa ordinaria 
c no das dos annos seguintes, dous directores sahirão de exer-
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CICIO e a r~ssembha. cbg-.•r,i poc; :o:ts t!ovit!:uncnto cpalifi,•adas 
parn.. p~·ccncher su:-~s va.~·as. . _ . . 

Art. Hl .. \ ordom, S"<'•tn·lo ~. 'tn·•l s·1 rl'tu·;u·:~o w; prnnotros 
e actu:v•s riir ·el.rl!'C.'l, sot·.t ·lot··nHina ia i"Jl' accúrdrl entro cll•Js, 
c, não lta\'<HFl•l a~c·.'"·.lo, sc~;tiroio :1. oJ·tlom alp 1tdl3tiea. . 

~\rt. 20. Do,1ois de s•J terem retimd·> to<L>s os mcncw
nadns rlir •ctor.•s, a ot·.Jnm rle sahi<b d.t <lit·ocl'Jt•i·t S'}r:i a rlo 
antignirlaclr:~, conta la a parLit• da nlt.inl~ f_·l ·i(;;Lo, ~ah·o;; os casos 
provisto:; o•n :"'.:~·,Ji l:t. 

At•t. 21. fJ!l;tl'lnet' rliJ'••ctnJ•, q•to c() cl:w:t rotÍI'l!', po<ler:i 
ser n·olcit·• Ri tiv"t' Ds qn tlilk:~t;·-,,)~ o-:is·i,l:t.; Jl"I'J' p·,•s ·Ht·•s. 

Al't. 2·!-. l'\cn 1tttrn ~~cci·P!Í-5t·,, a 11l 1J:IU'-l de ~ 'l' JiJ·eetol', 
qn·~ s•J <lü\':t r ·ti r u·, o•t C''JJl.!irl do r c >!<ltll nrLJ,[o pcb di
r·:cto:·ia, ~·s':lr;i. no e t-·o fl"' snt• cl i!) :;ctn lei' cntrc,::;ue ~v> s~
crd:trio on <hi~·.rlo ao us~rinto:io <l.t c.<)lllj•anhia. com :rntc
cedcncia n•tn•·n lltl'll••l' <i • ,j·talnt'/ü <li <s llCJJl nt:l iot· rlc <Iom; 
1nezPs. do ~lia. d:t (~l,•i(;fín. :n·i~:-t as:-::igna~l 1 rln snn ll''opriu p1Inho, 
de ·lar:tnd > sn:t r:l!lrlit].tlltl':t ~.' lo.~.ll' dr1 ·!i"c•·t•ll' . 

. \rt. ~~::. ~~i :1. :\R':F~tnlJ!r~:l or.lin:tl•ia de qn:dif'lf!t" :tnno rloixar 
d 1 elc~~·cr SltCC0s-mrn; a~,,. <litl~(~tot·os. 11iln !-:e cl<JV 1'll1 reti1·ar, 
estns serão ronsi,!cr;!cl'>3 t• ·(•lr:.it'''-i ~ 11 nu~sin'> t •r:t Jqz,q· si por 
qnr~l•trtet· rit· llllt:;la:tr•i;~. 11:1> ho'JI'Cl' " l':cllni:1·J d:t as'Cilli;IÓ3. 
g·cr:~olol'<lin 1,1•i:t. 

'· ,\ rt. ?.L f) lo,~ li' de q nal1'1Ct' di rcctor ''cní e •nsirlnt· t<l 1 v::~go 
logo <[llO clh deixat· de possnir o Illtrn·~•·o "sl:tlml ·ei<lo do 
acr;õ s (<:1lvo no C':J.SO <lo·• prirnnit·"s <lit···cl<l:'ü'), on '[ll:liHlo for 
tl<:wl,r;uln mcntce:tpln, f.dlid·l dn p:o·2''""""t'1s, :;q,p ·Jt·;o ou r<m 
COlll:lo Ít~:\o C l!il f'Wl~ C'i' 1 ~1{·ll' 'S, Olt ('Ú 1·~·;..: J!'.·nt• :H<i!ll a tli
fO<'l')J'Í:t) <[ll'lll !0 <l<JÍX:J.l' <1'1 C'lllljl IJ"ü<'Cl' ]''11' lll'<ÍS de S<lÍ'l lllCZCS 

conscc.uti\·os ~ 111<1"'=, C11l1!!1antn sqa va~ t n:"io f,·n· di~··lar~Hla nns 
actus da; ,c,sil1' <b di,·cct<Jl'Íll, LJdos os :<ons actos, coaJO di
rcctor, sr'r;lo \':1lio;~o~ c firlll~::i. 

Art. ?:í. fJnal<[flCl' clit'r)d•H' p•,lc:·~i. qn:ti1<1J rtt:izCI', cbr 
avi:;o pot• C'Ct•ipt '• <1' rlr;sf'ji\r S8!.it• rh dit·c,·tnrin, cntt·egando-o 
ao scerolai'i() o·t clnisando-0 no ('~''l'ip'cwio 1h e·nnp:tnhia, c, 
accit:t <[llfl [,',,·a sn:> <ksist :nci t P"b <li:·cd·ll·i 1 o nunca :tnlos, 
serà c·)n--i(l•':r,Hlo V[l.'-!'O o S')U lng:1r . 

. \rt. 21J. f)rt:tlrpHH' vag:t r•xlt·:uH·rlin~t·i:> n~ tli:·c'IOt'i:J, antes 
do, Dsscml;lô:t !li'IIiwtria rlo [:;c;:l oq <I 1 •Ois, porlct·:i "'"' pre
enchida. nome[! nrlrJ o< <l ÍJ•er·tnr. •a "" i.'t<lll tcs lllll a•'c\ · onista 
nas condi( .. ·í·J~S cxi~idas p ·ll)g pr ~-;0nt··s c a~> (liJ.,f~lor. :1ssi1n 

llOlltfl:t :o. compr:tit·:i o me"mo lngat· n:t o:·rhm d•} retirada o 
tudo o mais quo compotia :to :ccu prcclcc ·ss:>t'. 

Art. 27. i'•ronhum director po lct·;i on tt·at· em con ti',Jto com a 
comranhi:t; set' intf)l'C-<srl<lo r<fll <[U d'l'1ü~ opci·a·;:lo ou n •gocio, 
empt·eh.•nlirlo ou anxili trio p ·l:t cornpanh!u, 011 om <[UC ella. 
tr>nha. tnt ·····ss'; R"l' nnmo'L lo ]1f1l':t '}lt:d•[llCr c:npl·eg-;J sDb ns 
ord ·n.q d t clit·cctrll'ia, cnr,l Oll sem r •tnnncl':\l;·:"i". a nnnos que 
em to<lo~ s C':lS•J'< (sem <t'C '111' clln !'ót· porte em tal cont":tlo, e 
o seu inlm·f)s'<c n:'io l'c,q tlt:11" de "'I" :t<'''Í'lnist:l 011 lll8mbro rle 
al.~urna r·orpom<:fin on e<Jtn IalJhi:t) o antes d' eont.rato s'lr of
f~ctivo ou de t•Jt' empto,Jhf)nlidn o negoeio, ou •lo ter a compa-
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nhia concor(h•lo <'m a·nilial-,,, <'SSC dirortot• cxplirpl • à cli
rectot·ifl. o facto <ln scn int<Jrc:so <>li lig 11;iío nnssc HOgocio, 
dando-lhe toda~ :lo it:funuac;í)es '[ll' c:si!;:t· a t•cs\'''ito do sn:t 
nalur.~za o oxtcnslo, rlcrcnrlo pass:Jt•-sc <'S;"'ri:d I' •snlur;:1o 
aulorizan•lo o contt·:llo, opot'.tç:1•>, nn~oc~io on no:uo:J<;:In e;n 
espe:·ial sessão (L\ (Lror:.toi'ia L'•Jilii 'jjJ·ub o:n ~uiJ.,c·ptOnto 
ses;ão (h m ·sma :!ii\'cl~cri:t. 

Art. 2tl. 1\c!lhnm dircctor prwrler<t o clir ·.itJ ,[o funr.cionar 
como tal, por· motivo d: H·!I' parlc inl.l't'<l '·tl<lt 11:1~ <•po;·nc;•les 
m~neimu las n·' :tl'lÍ :o l"'cc clenl' EÍ IÍY<'l' e'llll'li'd" ( (ll:tnrlo 
nerossari•l fr'>:') <'0!11 as prcsaip·:r> ' :dli c;l:tl> ·lc·cirl.•s; mas 
ser-lh··-h:t prohiiJidq vot t:' (!llt 'l'"d l'l ·t· a :sltllll'l·•, l'r•l •IÍ\'•J 
ao contr.1lo~ opnr~H::~n, nrgl}ci:l~ ou lllp!'cg) nos ~1ua 'S tive i' in
teress ·, ou para o 'lual ti v r sir]rJ nomo:t :o. 

Art. 2D. A di!'cdori.~ po ht·ú fun~·,·:onar n:t•; obslanl'l 
qual•JUOt' fnlla do !liiJH '/'o . 

.Art. :10. _,\r 'lllUil!~l·~)(':t~> dq~ dit· '\'LO!'('S ~"I'~·~. a f!Oilllll:-t 1le 
.1:: 1.3:í0 por· anuo o:t '""·[.;. eoni':><'IIH; l···t· ·! •Lc;.·o~•Íl::t<lo pel:t as
senlbl~··a ,Q"!'~raL E~ a l'Cillltne:~n,··:to s8r~i divi lid t. ('lli,J·n o~ diec
ctor.•s na.l'<Jrma cut '['1') dl•lS O(;i'"t'llllU!lt'Jlll) o d llcnnin:tt•em-

Al't. 31 .. \ <lit'•}~t:Jria cliri~·i,·\ e a l:nini<lJ'.1l',i trJt] IS Ol nnQYl

cios c arto~ d:t Cillll:l:tnhi t.: c<crc•'l'it l •·l"s "' p·"l 'l'CS, ~u
tori·l:ulo~ c pt<vilc'.'~·io-; da ('i)lllp:\.nhi:l, <:\•: 'pl• '.(;;u 'til' e1n 
ti<JII 11le3 <['IC pC[Il~ 11-<l'li.III.!JS OI! p ·l·>S pl' "f!IIL')~ f•ll'r:lll t1Xp:•rJS

S:lJilCI110 rnserv .. ulos :i~ a~ '01nhlü t"\ g-cr.~cs. ( ).-; po(l(~t· '~ g'!\t·-~cs, 
dados pllr e'te artig•J. n:l<J ,,c·ii•J lillJÍta.los nn r···slri::los pqr ou
tro q lal<Jitcr poclor espol'i:d <hrlo ú di,·c,·lol'i<t P'H' unlt·o.c; 
artigos. 

Art. :r~. A clit'r'c.l.oria pc')(h rompl'~t· ()'[ :Hl•ptiril· :1. o'()ll.' ·ssiío 
pnra :1. c·onsLt·ne :fio da (•-.:tt'.l lt cl'} fni'L'.) ~> otn·:1; aei1n:t lllCIL-' 

eionadas, p:1gnr as tllf~Silla 1 assitn r'Ollll) !!S pLtn·,--;~ o· l.ndns, 
desJ•eZ.<S :•r··limin :r.•s r) ont1·.•s. in• .. luin l 1 a~ rlt fol'llla•;:1<J d:L 
co~t~pa.JJ hi:t, cotntanto qtu} ta s pa,1.1,.:l1Il!Hl\ns n:i1) c:\\'{~ latu ú. 
~omma ~~~ai aut.nriz:11la.J"'~':t (' s? Jirn }''ih flH'I'IIn. 

Art.""'· A chroclfJfl:t p.•rl '1'<1. "" 'i'l d·t'~''l' [<)•,,p0, p~r.t o~ 
fins tla companlt'a, to:11nr Cll11>rosh1<h 'ln:d·t •or sn>lllll:: de ,\i
nhcii'O (não ox··c i0n!.o á m11l:ulc do c:~pil:,[ cLt c·omp:tnhia, <JHO 
a es<o t•·mpo c <tiver pago) ncs lPI'liiO.'>" cr>n iic;·-, ·~ '[lie julg-ar 
conv ·nientcs, e pod ·r;t g-a•·anl.i•· o p·• ~~·:uuolü<> rl.• somma, 
obtid:J. d 1 emprcstimo ; ou d·J maio1· ou tucnm· som ma e ,Jo;; 
juros, por lúlrns, IJOiul~ da cOill]Janhia : po: em ni\o c.r•J tr(t 
w•nlturnfl. hypoth· ca ou c n,Is, <'XC<•pln c·m conforJJlina•l • <'''111 as 
provisil0s Jo art. 11, sobr·) t·Jda ou p:~rlc cl:t prupri· d<l<le da 
companhia. 

Art. 34. Adir ctorin. podnrá crear e dissolver commissõcs 
formadas com os prop:·i0< dir"clores, c0nformo julgar conye
nientc; o tarub ·m r 'g"lllar o d<:llonnina1· seus q~<o, itul, po
deres, d"YCrcs c f•Jõtdamentos. 
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Al't. 35. A directoria poderá crear c dissolver commissões 
especiaes em qualtu•Jr localidade do Brazil, con-;istindo da 
pessO:l'l, acdonista> ou não, como julgar conveniente, e lam
bem eles ti na r c r ·g,Ilar seu~ quonun, d were~. r"gulamentos a 
remuneração Essas commis>Õe' especiaes ficat·ão a todos os 
respeit 1s subordinadas á directoria. 

Art. 36. Q•talquer dos directores potlcrú ser nomeado ge
rente ou director-ger0nte da companhia, na Inglaterra ou no 
Brazil, com os poderes e r:·mu neraçõe~ que a d irectoria 
determinar, sem ficar por isso inhil>ido tl•J cxerc01• as fLmc,·ões 
de d r ·dor. 

Art. 37 A dir.~clo1·ia poderá om qnalqner época nomeat· 
qualttner pessoa para representar ou ser agente da companhia 
em 'lualrtuer logar ou paiz com O'l pod ·res, facuLtados, con
dições e remun:•raçiio que j uba1' convenient )~, 

Art. 38 A dircctoria poderá d legar em qual1uer época 
à essas e outra; commi>sõcs locaes, ao gerente, dit·Pctor
gerente, agente ou repr's~ntante da companhia, todos ou 
algun-; dos poderes, fteuldade; e arbitrios pet•tencentes á 
directoria, excepto os porleres contidos no art. 30. 

Art. 3<J. Nnnhuma pessoa, excepto a Jirectoria" pessoas ror 
c lia autoriz tdas a exercer em s0.u nome c ftm~cionanrlo dentro 
dos limites o aut01·iJ ,de, 'luc lhe foram conferidos, pode1·ão 
faze1·, aceitar ou endossar not:\ alguma promissuria ou letra 
de cambio em nome da. companhia, ou ontl'ar em contraio ou 
obrigação de modo a impôr alguma responsab !idade á com
panhia Oll do qualque1· sorte compl'omctter o wu eredito. 

VIII. REUNIÕES E PROCEDER D.~ DinECTOlll.\ E D.~s COMmS-;ÕES 

Art. 40. As sessõ3s ordinarias da directori \ terão Ioga r na 
hora e Ioga r que a directoria O[lportunam~ntfl de •ignar. 

Art. 41. Q 1alquflr directot· poderá convocar, quando julgar 
preciso, uma sessão oxtraordinaria no logar do costume dando 
aviso pol' escri pto, eom antecedencia pelo m•mog de sete dias, 
assignado por ell~ ou por seu represent:\nte e dirigido a tolos 
os outros directtwes que ost verem no Reino Unido, es[.>eci
fic m lo a hol'a e o fim da ses~ão ; ess •s avisos poderão ser 
dirigido> pelo Correio com os onrlel'eços registrarias dos dire
ctor,.s , o reputar-se-1m que foram entl'.)gues no d.a em que 
forem recebidos pelo Correio. 

Al't. 42. O quorum d8 cada sessão scd opportunamcnte 
fixado p •la directoria. 

Art. 43. A directoria pódfl ele!ier um president11 e um 
vic ·-presidente o fixar o tempo pelo qual clle ou clles exercerão 
tae:; fun ~õ s. 

A1·t. 44. Quando vagar o Ioga r de presi lrmt~ ou de vice
presi l'lnte a directoria que tiver logar .Iepo's d~ avisados 
todos os direc to,·e~ e h gera o presidente ou vice-presidente para 
o tempo que fixar. 
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Art. 45. Em todos os casos em que faltar o presidente da 
directoria nomeará ella um interilw, salvo si estiver presente 
o vice-presi.lente, caso em que occupará a presi lencia. 

Art. 46. O modo de proceder da directoria em a•sumptos 
não previstos pelos present ·s snrá regulado pdas normas por 
ella e•tabehcila~ (si houver) e, ua falta de precedent"s ana
Jogos, p•la dec são dos dir•·ctor•õs present ·s. 

Art. 47. Todos os assumptos serão resolvidos por maioria. 
de votos do~ directores pres ·ntes, cada director ten lo um 
voto; no c:~s:J de empal'l a pessoa que occupar a pres:dcncia. 
terá m '· s um seg-undo voto para decirlir. 

A1·t. 41-l. O secretario lançará •~m livro <'Sprcial as actas 
das se~sõcs d:t directoria n nota1•á o comparc<'Ím"nto ;os di
rectores, antes drJ findar a reun 'ão ou com a conveniente 
brevi la.d3 ; essas neta~ serão li las na 'essJo seguint • da 
directoria e as~ign:1das pGlo president·3 da rospect:va reunião 
ou pelo que assistir á sua leitura. 

Art. 49. As commissõqs torão t tmbcm actas das suas s:·ssõcs 
a~sign •das como d"term'na ' art. 48, para as da directoria, 
o de,•crão tr·an-<mitt l-as de tempos a tempos á irnrtor:a. 

Art. 50. As actas da directo1·ia ou das commissões feitas o 
assignadas como se ac:rba de d,-t,.rminar, srrão consid,·ra las 
documentos offici:rP.s ou authent.ieos d•• todo o o<·ronido e da 
regularidade do proceder· da dir cto~ia ou da c»mmissão na 
resp3ctiva s3ssão e serão ainda t•epulalas actas ori;;inaes; 

IX. AS>EMBLI1As GE!lAES 

Art. 51. Todos os annos se reumra uma assembléa geral 
ordin·t.ria á hora e no Jogar, indicados opportunam•)nb pela 
directoria. 

Art. 52. A direc!oria p~derá, por •lclibera<;ão sua, convocar 
em qualquer época a as,ernbléa g"ral. 

A1·t. 5:3. Devr:rú a tlirectoria convocar a ass ·mblóa geral 
todas as vez~s que isso lho for i"O<JUCri ,o por escripto, especi
ficanJo clai·amente o objecto da convocação, e assignado por 
accionista~ em num e ·o não m11n·•r de 20, po~-<ui !ores a • t >lo de 
nunca menos de um decimo das acções emittidas ou em gyro 
na praça, dev,·nrlo ess~ e'cripto s~r entregue no escriptorio 
da companhia com endereço á d rectoria. 

Ar·t. 54. Quando a directoi·ia deixai" dutaatc 14 dias, a 
contar da entrega dessa r•quis'çiio, de convocar a assembléa 
geral para os fins pod·ído', os requ!sitante' ou outt·os accio
nist •s e·n numero e possuindo as acçíles exig-idas no artigo 
p1·ecedente, poderão convocar a assembléa geral. 

Art. 5:J. As assdmb\r)as g-erao.:~ se reunirão no Jogar con
veniente qu" fór indi"a.lo pela dirnctoria, ou om sua falta pelos 
accionistas que fizqrem a convoeação. · 

Art. 56. Cinco accionistas pessoalmentl prescmtes formarão 
quorum de uma as,em!lJéa geral para a escolha de s1u presi
dente pa!'a a declaração de um dividen,lo recommendado pela 
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direclOI'Írt e (excepto <p!an<lo a r~unii\o ti1·e•· si !o convo:?aclrt, 
por oa à re<t<Üsi~:lo do accionist <), p.1r.1 o wli l!lunto da 
sessão. 

Art. :í7. P:Ha to 1 •s os ontros fins o q>W1'ttm cl·~ uma as
seiul,t:,a gcr:tl consistit•:i em 1U a.·ci:mi.stas J>OsS•J:lllll~ntu prc
S"ntcs. 

Art. :íq. Nonh'lm asstlluplo p.,•lr•J•.i S()I' d ·cirli lo 01~1 nma 
pl'itneit·a a-.:~·:F1lllhlú.t g·eJ·al St'lll ~{1J" n tjlffl 1t·11, li'\:1do pat·~ cllo, 
csl j'L !'resonlrJ :les lc o \Tin··i 1il) dtJ ·.ua ·l;ht'u~<i>J. 

A1·1. '1\1. ~;i, r~vs·,J,, ::omilllll•J; dctoio;<lt hor:tfix·1bp<tra 
a reuni:irJ <la as,cll!bl••:t ;~·orai, n:i·J ho 1;· r 'I"().'Hm, ser:i clla 
di.ssol,·i<lt si lÍI'<'I' s'dn c,JI!Vrwada p Jl' :1~c·ionishs 011 a ~e11 
podido, n diss >ll'irl.t utn 'I" d l"''l' o:tl·o <':t··o, s:.lnJ si for 
adiada. 

Art. (i0. ~i, Clll rlnalrpt0r:1.·sotnl1k1 :l ,.r-.:··}!'~tl:: 'l,Jdl, o qH·lJ'ton 

nft > esli\·.·r prc:-i(!nl.o a\Ó :!O tuin111 H ·i"JH'i .- .~~ lwr;t tis:atla. 
pa1~:1 fl, l'OI!lli:lo, tl':tl:\1~- ,0-ha df;S ;1.::-;~lllll[lt IS ta. COll\.PC~l(ltJ, 
qualrpl I' •JilC ~ -ja o nnmcro d · :u;,·Íolli;;l't~ I"'.•S llll~'s. 

A1·t. (il. O pl'oqidcntc po lel'Ú, cn1n ns; ·nlililCillO da f\S• 
somhlr'n., aliar 'lualr1uer· rt~ttlÚ<lo p;~J';t Ot:\':lsiüu e logar Inais 
oppo1·tunos. 

A1·t. G'?. Na:; assombléas gel'ncs Grlin<hs n:'to ~() lr·:\L".r:i de 
assnmpt" al!~n!n :d(•m •lo~ qn•> fie:~t•am [lill' <! ci•Lt• na l'01111i:'io 

em I[il) LuYC log-:tr o adiamento o lus qu,tcs so polia uclla 
tratar. 

Ar!. G:l. Ncnh•tm pol'lf\rl.w <lc g.u'.1':lc; d'l 1'\CÇ•-rcs lod., 
COlllO l'tl, <lii'IIÍlO f>ll jltll'lllLS'i\0 p \I':! l:JIIlll' ]l >l'IC ,. \'Ot.at• OU 
ex ~rcer ~rtal~plot· tlos rlir·üitl)s dn .. :; :H·r·ioni:::.tt.-5 n:1~ ass'Jnblóas 
gC'-l':t"S ·la <'OI>l[llilthi:t em rol:. ·ii > :is ae•:'•')< 011 ao c:tpitnl, 
espr~cift.·:ults nn HOII g-nJ•anl ·, a 1n 'IIIH qn.·• f5·~t·· (lias antos 
(nqn,·n. ''"~'s Lar l·) do da fix:t. '•) p:tra n l'CiliJ ·'"· "11' do:,osito 
o dto ~~·:tra·,tc no es~•·iptorio .[:c ''""';'~niJin, on onl•· tiver 
in.lil':trlo o:'P"rl.•mam"''t' :< <lit· ctori:1, j•tnlaiiiCIILC eom nma 
d•·cl:crac::w oscrit•la, cont •n,]·' so·1 noJn<J 'l e!l<!CI' çn. (\ deixe 
esse •<a · an t .. em d ·posi to :tto :l l"!'ll1i na·::I•J da n -sem :,[ca geral. 

N<ti) H rã•J rcccb.clos 0~ JJnmes if\ ma i·; rlc llllllt p ''ls m, como 
propr;elarir):; c~)Lloeliyos <1.1 n :l p-·~r.u1tc ·h~ a 'f/)~'-:. ;\\; pe~s·JaS, 
que assim lop:milaromnm gantni•J de :LC'•:líc,, >'C l:lni ccrt.fil)a !o 
con1 snu no tu •, cn lcr:•ço o u u liOI'd d·• at·~:~-, ·~ ou i nt por! r~ nt·ia do 
capiLtl indni :o no gnl''tntc <JU' hon·;e1· c-ido <lo;•o-<ita•lo; PSte 
c•J•·Lifka lo lhes rl:tr<i ·lit• ilo a to11J:II· part·• 0 l'•<l-tt' llll nsscmblóa 
gor;tl cu·11o si fo;,scm acc:iotl'sla~ rcgislnt !os d:~s a"çr-JIJs o do 
capital ahi m~ncion tdn. 

lt·sl;Ln·<lo <1~>o cortific:-trlo, s' lhes !!trá lambem c!ltrog-:1 <lo 
garmll•J <lrJ acçí))~ qn·) do·x.,rnm om cl 'P·l"ito. 

Art. GL Qnnnrlo a dit·cct·>ria cnnv.w:1r a~scm 1 ,J0:t ger ti, 
ou qnan !o os :Jccinnista' co II'O!'al'•JIIl rounic!o cxtraor !in:tria, 
na !'úran do art. 5-I, farão ann•tncios cnm pr••cotlcncia nnnca 
meno·; ele sete cl;a~. 0xdn<i1'e o dia t[tJ annuncio, mas 
inclusivo o di:t ch rcnnião. 
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Art. 65. Nns assemblóao; Pxt~RO:--rlinaria~ n:to se t:·ntara rlo 
a~sumpto nlgum não o '['Ct·ifica .o no avisJ de cunvoGação, 
excepto os th 'lu • tr:ü:1. o a t·t. H·~. 

Em todoc; OH CJso·<, em quo, por ,[i~pnsição <los pro:tcnto~, 
se tenha <lo •lar avi··o dos «~Ktttuplos a tmL.tr Plll qual•jHer 
as~Ptnuléa geral, a cit·cnbr no·; :-w<·ion stas, ou o annuncio, 
si tivet· havtdo emissão d•· g:uanl·)~ de ac~0 ·~, •le1·orà t•speci
fical-os. 

Art. uG. T\as :•.ssemlJ].'.as gerne'< n Jll'Csi l· n··ia compelirá [10 

prcsi lente .la diredoria, Clll sn:1 i':dta :10 yicu-prcsi.leute, e 
na dcstn, poe vota,:ilo -tOS !irf~<'l/JI~n' 1H'(\~~0H Lt'H, a uJn <l:r·cct •t'; 
ostan lo :tltsOtJle:< lodos os tlir<l<'.l.or· s. os :wc.illnistas prc:;culcs 
elcgerào •l'•·nt:·e clles lllll ]'re .i .cnl•l par:t a rnHniêío. 

,\rt. G7. N's :tS.3'Jttl,],j •s o:·d n"'·i:·~. n:•.< t 1 n·u·~ urn tliJ·cctor 
dnvc .leix.1r n ciiJ·cel>J'Í:t. ,;c::\ 1'[1 · ,. ,,,. j,J >L'.itlo em ox rei cio 
até ú di-:Hnlnt:.i'to dcs-...a : 1 ~S ndJlC;t. 

Art. GS. i\. l'l" i Ill') :r l ('0\l SJ. n razc:~ n~s :lS .; 1 '1nblt·~as g-j)ra0s, 

<lopois d>1 Ol'Cilpada a c:d •ir· a da jll'·' ·:i:lcnci:t o li! o o :wiso ,[a 
convoc:u;üo, s rú l"l' a :u·ta da 11ltiu1a 1\'lllriilo; si essa. acta. 
não fOr julga la pola a -~l·tnl,}~,;a C()llforrtl.'"".l aoa e-:Lattltos c ao!{ 
pro-.;*'ntos ~1rt.go~ (l·· n-;..:o('i~l(::lo .. ,. r:l. llt:11r·!a l:t ~!ll n lar, o 
depoi..; d" a.~prova !:ta <··qr c·,_::to ·-e·:'· ;\~si.~~·JJ:v.l 1 1' lu rn~~:: i l··~nt!1 
d:~ T•'lllli_:lo, c:11 ']·te se fizr~:· os 1 l<Lllt'~1. 

Art. G:.l. Exccplil 'l'l<l.l !o (I Clllll]'JI'Í!) r,·)J. <·s!ab·J)ri lo pelos 
estn.lutos on pclofl ]'l'L'S<)Ilt '''· qn·d•i'lt:'J' <[llO~t·io a w·r docidi l::t 
poln. n.·< ellt'•l•í 1 g>ral ~OI':i d·) :i.Ji,J.c po· unn sitnplcs maiorin. 
d-.., aecioui·~t:1s 'lll') ~slar;1o p's:~n:d!tt'·!1l"' prc-1r~·1Lns, •!Lt). tlcver~1o 
lCV:lllt:u· S-'US bt'tlÇIIS; S!.)JIJ-I)Ilr) !d .!"() a• ÜS :l. dP('/ai·::<;fi.o do 
pro·Ü· lcnt • d:t n.s~;eru 1Jli~:l. dr1 1' ··slllL:~d'l rl(:·:-;a ynl:l<~tt.J ~yllt!Joliea, 
utn CS\~ruLluio po i!lt'Ú s r r.· i'H'l'i·loJ l' ln nJ(~Jlo:-3 1101' dons nc
cioni;La~, C l'lll\•110111 :1nlcs d L c[i. ~o1 1 !•~·;"7r) !)'l :t ll:t111Cll!O da. .~··ssão, 
por ttln r~>qn riul"Htq a~..;i;~·a tdo P'do tnr):~rH po1· dez ac(·io
nislas, <1111. tlcrorão t•r no ruinirno qilinhcatu.s arçí)~s, serü. 
c.;;s'! ro p!OriiitCHtn (•ntrcguo ao 1 r • ~idenl.o 011 ~c(·rctat·io. 

Art. 70. Si um escr<Jtini" íú1· re<jttr:ri lo scr:l rc<'oui•lo pc:lo 
modo, n0 l·>g-:n·, imm•di:d:11n ·ut·o o•t Clll l'ultjilCr lr:mpo dontro 
do prazo <lc s ·t•> <lias, ,·om·> aci~:\;· 1111tis <·onl·<)llÍ ·nl• o presi
dente; c o t•c,ulLado d' o"·i·ntia·o scr·:i c 'n~i,Jcrado como 
uma rr•solnç .. "io th :•sscn>ulé:c gcr l Cllt 'l"IJ o cs:.·ruliniu foi 
reqnel'i lo. 

Art. 71. A doelara<:?lfl <ln r1·n ,j >n t. • tlc 'l 110 mn:t rcsoluç:io 
foi totnada o snn. incbts.lo p;t•·a !·ll firn nas tv:.tas da a~-.:cnlblO::t, 
scri prova condudcnl9 rlo t: .. ·to h:wi lo, som :t prova ,J.J nu
mero ou proport;:lo dos yolo~ ,!:dos pro uu cunlr::. a resolução. 

Art. 'iZ. Sohrc cada qursl:lo qnc S' tn11ha do •lecilit• por 
escrutínio, cacla nccionista p:·csc'lllü em l"-'ss•Ja ou por procura-
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ção e possuindo nunca menos de cinco acçi:bs, tera um voto 
por cad l cin:o acções 'lu e pos~na, 011 no caso da pos ;uidores 
do garantes ·le acçües, por ca<ia ··inco acçõa~ mmcionadas no 
certificado que l!te s lrá dado em conlot•mi<la•i() cb qu 1 fica 
esta >el•)crlo mais acLante. Um aecionista, q'~e posstta meno> 
d:l cinco acções, n~io brá .lit·e~it·J a votar. 

A1·t. 73. ~i dttas ou mais pe socts csti\·erom c:mjunta
mente nomeada' em cinco ou m >is acções regi~t1·adas, a 
pe"soa cujo nome estivfJr em prim•lii'O Jogar, no r.,ginti'O dos 
accioniRtas, como accionista pl-isnidor ths ditas cinco ac<;ões, 
tcrú o di r ·i to d J votat• em rilla<;ão :i' ditas acções quer em 
vota<;ão symbolica quer em0sct·utinio, o no c:•so de n:1o estar 
ella pr<B•nt0, ou pessoalmente ou p:>r procnrPção, a pessoa, 
cujo no:ul3 estiver cnt se.!!'lli<la no rc!!istro. tcl'á o d reito de 
votar, e no e:tso de •r1c est:t t.ambou1 nii<J cst ;j:\ presente, ou 
P"~soalmcntc ou por procu1·a•;:1o, c n:lo :1. pc,so:~ ('llJO nom(] 
cst.ivet• flm seguid,t uo ngiBlro, t 'rú o dit···ito ri) \'<>lar. 

A1·t. 7·!. N"n'wm parontr>, tutor on CIIr:ulor, tcstanwnt:~iro, 
administrarlor Oll fi lci-co:nrnissario r.,.-.pectivantOrrl o de :dgum 
infantG, lun:tti<:'o, idi->ta, dcftulto oa negociante f.Llli·lo, re
g-i,trado C'Otno accionista, porlcr:í vot.·u· r•·Jmo possnide>r das 
::v:~c;.r,os lo lllU t~ll accionisl:t. :1.0 lltl·no.; c nL~ qn(~ t~>~·n··-se. ('0111'1 

se :t('ha ""l:tholcci<lo no~ pr·,•s:;ntcs, u:a :cccionista registmlo 
d I S di tlB !l.l'<;ÕC'l. 

,\rL 75. Um :<ceionistt JH'S'0:1hne!llo prcsontl :~ nm:t 
assemLléa g·cral podrJt'.'t rlo'x ti' do vot >1' nm 'I tal,tuor· quosliio, 
mas pül' tal n:1o B)!'à cnnsidc!'a<lo ansen te da snssã. •. 

1\1·t. /lj. Um acr ioni,l.:t cornp··tPnlc para votar· porlcl'~i om 
qu:cl:p10r te111po nome li' um ont1·o accionist:t, nas me~mas con
diçiío . .;, par.t votar como seu [ll'ucnra•I•Jr nas votaçõe'1 por· 
cscrntinio. 

Art. 77. To.lY< os instr·<.nncnt'l< •le I' ·o ·nr·.11;i'í, S'li':ÍO <'s<·ri
p!os c a~sig·na.~lo.:;; prdo prop1·io ontoi· !·anln, <J!I no ~·aso 1lf~ nrna 
corpom<;ão ter•iio o sou snllo c:J1ll!11>1m, o t sr>r.1o as~i~n:HlO'l 
por dou' dos s 'us direcl'Jt•o.~ e ser.! o dop Jsit:tdo~ no csc,·i: .torio 
dn. comptnhia peh menos 4'! hot'.l' ant<'s de come.;ar a 
<l"Se:nbléa g-et·al, p1.ra pr1!or te!' o ·c•t devi .o oll'IJ to nc!lt. 

Art. 78. A seg·tinte pn !· rú s 'I' a f,j 'lu, d) in -;t:>tln"nl.o de 
p1·ocu:·:•c;:1o: 

({ En (.\. H.) :I"Cioni<ta d:t C•J:Hi>~nh'n, n,.,(, l Gr.~·It 
Sott!he;·n R.1il10 t!f C ·m;Janl/, lí,;;iterl. por •·st ~ insll'Uilnntü 
nomeio a (C. D.). nutro acc onist:1 d t c•Hnpanhi~. men pr::>
curarlot· na ::s,cmhléa gc~nl d 1 c<Jm :tnhi:t qnn <I<JYe tor Jogar 
nn di t ,Jc de 18 o em rlualjU JI" a l'amcnto 
d ·lh. 

« As~ign"rlo por men pro::rio punho n •<te dia <lo cl:~ 18 
c Assignado.- L1. n. » . 
At•t 79. O in lividuo qu1 occup \r a ca,loit',l da pl'osidr.neia 

em uma a'sen1blé:\ geral, terá. ern qnal<tnor caso de igualJ.tde 
de votoo, tanto ou votação pJr e'<crutinio on outra q'tal<pter, 
um voto adlidonal ott voto de ·.!c,c::tpat ·. 
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X li, ACTAS DAS ASSE)IJlLE.\S GERAE~ 

Art. 80. ToJa e qüalrplet' dnclaração no< liv1'08 Jaq actas 
das assembléas geraes, significando Ler shh feita ou assignada 
de accôt•do com as leis e e.;tes resentes, se1·á, no caso de 
ausencia de prova em contr:~rio, julga la nma corroct·t recor
dação e um proce !Ím"nto pelo qual tlel'eJ·à guiar-s' a com
pauhi!!.; e em 'lualquer ('aEO, a carga da t·rova elo erro devorá 
rocahir inteiramente sobre a pessoa rpte fizer 'llw.lqnor objocção 
contra a declaração da acta. 

XIII. PODERES D.\S ASSE)I!JU\.\S GEIL\E' 

Art. 81. Uma a~scmbléa g •ral, qnan lo houver infm·mação 
a este respeito, noler.'t dem'ttir um di1·cctor cmpr0garlo ou audi
tor por m't con:lucta, ncgli:.;oncia, incapaci.lado on ortlra qual
quer caus t julg-ar!a sufficiento. 

Art. tl2. Um 1 assetublóa Ot'rlinaria, sem sm· ner•ssario in
fomtaç.1o a oss) ros;reito, porle:·:i elege:· dircdot·e.~ e audi to
ro,, e po lei':\ li:s:ar a remnner ~<;ão dos an litores, e dir·eetorcs; 
po.let·.i rec·,b•r e compl~'bt·, on p:1t"ci:dmento rogoilat·, ou ada
ptar e continuar as e.Jnta~, fr:liHis (h b:tLtnço o t'<'Ltlot·ios res
l'''clil·os rios dit•,.ctoros e aurlít:.,·os; porh·:l, sujeita ao o~t~tb ,to
ei lo noo; presentes ost:tlutos, lneidit· 'I'tal.ptor eou,;a do r .. com
men !ação d03 directores, no <Jile fór relativo a qualquer 
di vi :en lo. 

XIV. AUJJ[TOU 

Arl. fl1. O prim·:it·o anelit->r rla ro!npanhia sorà nomrad:> 
p0la dir•ctoria e oxcrc•r:'t sua; fttli<'ÇÕc~ at•i ú proxillu as,cm
blca ord'n:uia. 

Art. 81. A assfJmbl ··a <)r,!inaria 
nomer.r um auditor ou o numer<> dos 
s 'r nec0ss:nio pol L ;rssemb!ó.•, tacs 
ces--ariamente accionistas. 

At·t. ~5. Uma vag-a occasional n0 
SC'l' supprida pelos directorcs ;;nj ·ila 
xima asscmbléa @·er·al. 

em eada anno poderá 
auditores rrnc r,· ... jnlga·lo 
a:tditorcs JJiio sendo no-

loga1· do antlilot· p dor:"t 
:i eo:tfirt11:11;fí,J da pro-

Art. 8ô. Quatorze dias p'·lo monos ant· s do marcaelo para 
cada ~cssi.ío or.linDria, a director·ia ontt·ogar:i ao auditor as 
contas s 'mestt·aes e as folha' de balanço qtt' tlc,vem ser apre
Hentadls n;1 assornblén, e o anelitor r. C<)bor:í e examinar:'t as 
mesmas, darà parocGt' a t·e ·p ·i lo o as rPmotter:i ú di;·ectoria. 

Art. 87. Sete dia'l pelo nwnos antC's do dia marcaelo prra 
cada assembléa ordinaria, a diroctoria onvia1·à uma I'Ópia rio 
seu relataria c das conta; e f.,Jh:ls ele btlanç '• o do rulatorio 
do auditor, a cada um dos r.·g-istrados acl'ionistns e o•ttro
gará uma có;Jia aos l·OS,uidorcs de garantes <!e acJrcs quo 
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ierem procnral-a no ol.'CI<ptorio da companhia c o rolalorio 
lo an litor sorti lido com o rdalorio ela di•·o ·tOl'ia ntt sosli'ío. 

Art. 88. A todo lolllpo razo;w··l, o aU<litor lOI'a acces~o para 
nsp~cçfio dos livros elo contas o livros Je rogistrol dtt com
mnhia, c.Jm a ~i~tencitt d >s omprcga<los, ponnittindo-lho as 
·acilithvlos <piO fol'cm nccesc;m·ia;J. 

X\'. DISPCSIÇ<-il~S GE!l.\J;s QU.\C!TO AOS E~ll'l\EGADOS 

Art. RD. Os socret 1rins, goroub•s, ag-entes, caixeiro::; o 
outro-; ompn;g·tt•los <[LU a dii·oe:ol':a jukar aptos para a. 
realiz<H;ãn <los fln-; <h c::mp:111h·,, sci';t•J nome:dos pelo< dire
ctOI·o '• 'i'IO po•lcr.io suspon<ld·o~ 0 río•nitlil-os o qno determina
rão sou; po:!.,ros, doven-;, <·molniliOlii.03, s.Llal'ios, g-mtifi
ca(,•f)os on ronl!1UPr~u;ôcs. 

Art. \liJ. Os dire~t.oros, fi·lei- ·ommis~~u·ins o ontros empre
ga<los po,Jcr:tJ snr inri •mnil~<•b.•; t•eh C'l'll[':\llhia, dn tod:1s as 
porJas" <lo '{107-AS snppoeta Lls p:~,· <'I! )S n<J o:s:ercicio de seus 
resp··etivos rlev ·res, o~ccplo o:; ·r~o Lii'o~·,_;rn logar por falta ou 
de roit.o pro:' ·i o. 

Aet. \11. i:\;nhnnl <lir,•cl.'n·, fi i<'i-:·qmJllissnrio on empregado 
scrü rospons:<vt•!J>O<' •tll:<l·t'l'l'" tll':) <lir<;·<t:JJ·, fi<lei-cornmis.-;:uio 
on cnlpi·cg-:Hlo. <)11 p r rsl:li"Cln f'nn,inni::IIH'nt' 0111 alg·um re
cibo 011 ado <!<J l(,nu:tli•la·ln. n11 i""' ai.< Illl 1 pcnh ou dcgpeza. 
que "· bl'CI'''nh:t :i. <·onqunlti:l, c•:··:.•t•L' 110 !JUC tirar logar 
por· f til.:~ ou tl•fcito propri• '· 

.\rt. ~1:!. 0~ rogistr,,,,, Jj·,T f: 0'1 1':11< ·is 1\:1. COl11Jlltllhia f[Ue 
de <.·onfnnni<bd' 'o.n "~ c>;L:~t'll··1 <l·1·r1 ., r·sL.w :tb:n·to3 para. 
ins;:c.!:r;:l·>~ sú ~·et',"i:d alJ:'J'IP~ p:1r:1. i:1s1~'''' ,:t.l dn;'.Jtüe a~ horn.s 
do lralnllw. rbs 11 hor·a:; ,;,, : ·"' n i•'' '"' -1 d.t tardo. 

:'\.\'!. A' S!<lX.\TI'lU ll.\fl !.ElH.\S, f'o:-;n:.\·;··:~ E USO DO 
fjELI.() ('t)~.D!i'~l 

Art. 03. T1d:1B as lct.r:t"< rl•1 cambi •, n'•l·'" promi,s·wia~, con
tratos " onlros insiTnnlCilto'l 'r''l llOl'O·lsit '111 ><or a'isignados 
em non1o <h <'Olllp:mlti;t e "'''J pr ,,..:cem s ·r sellalos, s"rão 
rnhric:t los eom p·'l'lllissfi·1 da dii·c•;l:l!·i:•, 'Inc.· por um •liroctor 
c f;ecret trio, o:tt•O\" al:.;nin:t p ·~~o:t :.nl:lriz.t<h poh tlirectoria 
c ll"nlumn otll1':1. n~ ·ÍQ.'nalnra scrti Yalioc:t. 

Art. \)I. O S'!lo sc~:;·fi:i:Hlo e ;nlp •I'Inicsio d'l. <lir"ctoria ou de 
um:t crJnunis;1o antnri7.a<h pd' dircrlol'Í:t n fazr•l-o, em pre
SCIH,'D .. (lo llln dit·r~ctor, n. tod()s os ins'l'tltll"nlos cptf~ nec~·ssitem 
de sell', ,, bd•1s O' inslnuni)Jd.o' :ccs t csjwcio sBr.lo as~ignados 
por dou,; ,!irccto:·r·s o conl.r'assi .• ·,n:!q~ pelo secretario, ou por 
algnm snh<titnlo nomeado pch tlii' ctoJ·ia. 

Art.. G:í. A compa11hi:~ t:ó:!e ,.. ]Wl<n prrscntes é autorizada 
a c-.:OI'Cf't' lo<los Pf' p•Hl 1''1.'< ··on f•ll'Í lns pnllt L•, i de 1RrH B"lbro 
o:; scllos :las <'Olnp:>nloia~. o o scl\o 'r;traug·cil'O SOI'Ü fixa lo com 
a autoriznc;ão n em pr scnç.CJ. •l" hc< pr1s,oas qu·1 tt directoria 
detormin~r o os instrumentos aR<im s··lbdos serão as,ignados 
por a•jl!"lla.~ J>O'SOtts <jliC a dirodoria nom:ar opportunamente. 



ACTOS ll:l J>ell>Fil EXll~llTI\'tl 

XVII. ACÇÕF.S RF.Gl!STRADAS, TRliNSFF.llENCIA DET.f,AS 

F. .ICCION[oT.I'l llEGISTl\ADOS 

593 

Art. QG. A companhia não s0r:\ c.brigach nem reconhecerá 
ejualtner accôJ•Io para trnn,ferir ou rJ,.IJit:.r qu:d'lucJ' acc;:ln 
r•·gi-<tr:~da, ou <ptalejuOr iulcl'•'-'HO r' c '"tnieL~ le, cpntingent(), 
futuro ou parcial a uu1a acç:1o rcgi-<tra oa 011 <j't:d•ptel' outro 
clit·eito a J'<'Sp1ito ele ll'll ncç:1o, !'Oilll ex,·•·pçã' rlo1 um ahsolut•J 
direito,[;, p• ssoa regi-<tnt la nesse tcttp·> como po,suiclor d !In ; 
c, excepto tamucm o e1uo rliz r•·sp"ilo as pcHsoa' pertcnc:entc~ a 
algnm:t rlas das-<•)' mencionarias no art. \J7, que lcim seu di1·eito 
r:·sp•·divo do1 cnnformielado <'Olll os ]>1'0S nl.c·s. d·· ROl'Cm r<'gi<
tl'a los <'01110 possuidon'.-< de ta•·s ac ;'•cs on <'lll rcl:u;ftcJ á Hllrt 

tran ,fcrenl\ia. 
Art. 'J7. Os pnrentr,s, guar.hs, maridoo;, testa.mAntl1iros, 

arlminis~rlt lor•'s ou curarlore~ (c·mtf<Jrme a lni <ln fallellcia), 
d·· um menor, luJwti .. o, idiota, mulher, d.:Ji'unto ou falli lo, 
r<·gi•trados como aeeionislt•s, não serio ronsi l··ra<l<JS como taes, 
m~'s podnrão tran~f,,rir <jual<JUCL' a<'e;ão do incapaeit:t.lo ou 
fallecido accioni,ta, ou por opc;ão snt• mesmo 1'<';-:i 'traclo~ c<nno 
aceioni,tas <l"pois d•J ::>prc-:entar t;ce> provas :i <liredor:a de 
••star inelnic1o8 no< l'a,nR rlesl.'l :•.rligo 'JilO :1 .~ali.~f:u:a e 
"''l"';s do ,[,•yidalll<'llln nx•'<'lli:tl' a tl·:•nsi'<JI'<'III'i:c nn1 ~;cus 
nomc's. 

A1·t. \)8. A eomp:mhia terá o clir··it·• privil••giado e v•lioso 
perante a lei o a <J<]nidadG, rle r•·te1· f'lll pa~a1ueuto do 'lne se 
lho c!.•ver to hs a.s acç•>cs d0 al.c·um :"·"ionist:1 qnc deva 
~'Oittrn:cs :i C0111p::nhia J•OI' si siÍ 011 :.onjnnt :menln com outras 
pessoas; o 'luarHio lllll!l. aec::lo fút· J>O-<suida [Hll' JHIIÍB de IIJil:t 
p()ssu:t. a companhia ted rlircito de r··tel-a pelas somm:1s de
vielas n elb po1· tod<'S on alg-um dos p<~ssni<l•>l' ·s d 1. rlita ac(:.:"io 
por si •Ó on conjuntamnnl.e com outnc. pes-<oa. qno1· tnCR illllll

majjl .~njam devicl:ts c pag •v<•is ou ni'ío. 
Art.. \J\l. As lnmsi'ercncias d:ts acçí!"s rcgistJ•arlas serão 

eilectua•l:ls som~'Jlt·· por instnun<~nto o-:cripb, :•ssigna lo polo 
compr;cdor e vonrledor n deixado no os<·riptorin <b companhia 
para ser re<.;·istt·ado. 

Art. 100. O rogi~tro d:ts lransloronc,ias si' r á .gnar<laclo· p..to 
secretario da companhia sob a Í11spcc•:ão da :ircctoria. 

,\rt. 101. A transfercncia de uma acção regiotl'ad:t (''X
cepto as ac-;Ges intcir:tnH~lii.e png;1s) scr:L ~n~·cit:~o ao png":uncnto 
cl:~ eptantia <JIIO fôr llt:ll'carlll. pela dir"''l•ll'Ía e á fl['[l('()Vaç:"io rla 
directoria, qno tc•r:\ absoluto arl·itrio elo :wcit<l!' on r<'joilar 
a tJ·an"'f·t·cneia., c nrro s ·rà ol1rig:ula a d •r raz:to algnrua 1)or 
sn:\. regcição. 

Art. IIJ2. 1'\cnhuma. i.J'ansl'cr•'ll<'Ía 
f~'ila a I!Iil IHülJfll' 011 (0\('üplo :1•·<~:in 
CllHa<b. 

cle acç'io r"gistra.la sm·{t 
j:·, p:1g·;1.) a. n111:1 nutlhfll~ 

i\l't. 10:1. Nenhuma pcs~o:t snni rcgislt•ada como comprn
dor cln unm acc;:l" rogist.racln apfc)s do tet· eleixado o itt-tru
monto <k translr)rencia d.t acçíto 01ttorg-ado de a<:cúrdo com oc< 
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presentes no escriptorio, pua ser guardado entre os r(\gislros 
da companhia e ser apt·esentado poÍ· <Jualquor t•azoavel requi
sição, e á custa (si a houver) do transfer ·nte ou do com
prador ou seus respectivos reprr)~ontantes ; mas no caso em 
que no parecer da dir.)ctoria e.-;se artigo nJo deva ser e:xe
cutado, havera inteira dispen.~a drJ su:ts praxr~s. 

Art. 104. O registro dos accionistas sará guarcbdo P· lo 
secretario sob a inspecção da diroctoria. 

Art. 105. Cada accionista t•e.~·istrado devera indicar do tem
pos a tempos ao sor)rot:1rio o logar do sou ondot'•'ÇO no Reino 
Unido para -.:er registrado como logar drl sua rr·sidencia, e este 
local reg-istrado s•~r:i., para os fins das lei> e dos prc:sentos, 
considerado corno o ponto de su:1 residencia. 

XVIII. CE!lTIFIC.\DOS DAS ACÇrÕE:4 1'\EHISTHADAS 

Art. 106. ÜR certificados daR a cções r·ogistradas set·iio 
sellados e assigna•Jos por um diroetur, e contr'asr-ignados 
pelo secretario ou algum outro empregado nom'!Hio pela diro
etoria em logar do secretario. 

Ar L. 107. Cada a ccioni:;ta mgi 'tr:Hlo tr:rà direito a um 
certificado por tod:r~s suas acr;ões registr·ada.,, ou a 111Uitos cer
tificados, cada um para Ullla parte de Laos acc;<•es ; ca.Lt 
certificado especificat·C~ os numnro> d · b•)s acç<-lflS. 

Art. 108. Si alguma ac.:ão r0g-i,trada for estragada. ou 
perdida, poderú ser r<·uovada depoi< d0 serem apresentadas á 
dit·echria provas de sua pe1·da ou •·strago e de pag::u· a illd"m
nização que a dirr•ctoria jnlgar l'OUV~'nientn ; uma dfJclar.<ção 
da prova o do pagamento da i ndomnizac;ão serlí foi ta nas act:ts 
da clircctoria. 

Art. 100. Cada um dos orig-in :ws 3.0ciouislas registrados 
tflr:i diroito, na primo ir' orniss:1o d · acçi! s, a um cor i i ficado 
gratuito por cada acçã·• reg-istrada ; uJts em fJ ualquer ~mtro 
caso om quo a direetoria o julgar n-·ce-.:sario o shilling ser:i. 
pago por cada eertifil'ado. 

XIX. ACÇi)EB AO POH'L\DOR :v, IJIHEITOS DOS i<EUS POSSUIDORES 

Art. HO. A companhia podorá emittir g~•r.mtes sola·e 
acções tle entradas já pagas ou sobr•J os frmdos socians nos 
termos, condições e regulamentos anteriormente cstnbelecidos 
com a r!eC"laração 'lue o pot·tarlor do~ garanlc·< t•1rn dit· .. ito ás 
acçi:íes o ao' fundos nolle~ ost:ecificadrrs. Taes ga!'ante, Lerão 
e !lei Lo dcJ confot·midacle c :m o previsto nas l.'is d' 1867 sobt·e 
companhias, ou outra qnalrtu •r l•'i ingleza om oxecuç<1o ac
tualmente qu·' lhes ''0ja. appliravel. 

Art. 111. K-s ·s garant•:s set•:1o emittidos com o sello social 
e asHignados por um rlir,·ctor o contr'as.~ignados ,,elo so
cretario, ou algum outro empregado nomea lo pela dir.!C to ria 
em logar do secretario. 
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Art. 112. Cada garante de n.cção cont·;r:i o correspondente 
numero de acçõe~ ou a importancia dos fundos o será na lín
gua, da formula n do ÍOI'rnato <[lW a diro.·toria achar mais 
conveniente. O garante dCl ;cc<;ues l•H':i o IH esmo numero •pie a; 
primitiva;; acçôes. 

Art. 113. Cuttpuns pag:w8is ao portalor, no nuuwro que a 
diroctoria achar mús conveniente, s•·rãn ann~xos aos garan
tes de :J.c'ÇU''' para O 111ais facil pagamento dos clivcdl3n<l0-< Oll 

j nrO.> das :tC<;Õ::·-; OU fnn los nolle~ Uoclaraclos. 
A1·l. 1 tl. A dire<'tDria :m•viclenciar:i <lo IllO lo <[li'' :w.l~<ll' 

mais conveniente ú <'BÜ·;scio d•: novos COHJlOns aos porta,loJ'<!H 
dos garantes <lo :ICÇÕ3s quando os coupons .1nnexus a. elles 
os Li VCl'l)lll e <gotados. 

,\.rt. 115. Distinguir-se-ha c::ula coupon pelo numero do ga
rante a <[lle po:·tenc··, c polo n11llle1·o g11n mostra o log:tJ' <Jll·• 
occup:1 n·1 seri·• dos conpon;; p :rt<mconte~ no< gamntes. Os 
coHpons não indic•trão ser pn.gos em per!odo certo, uem con
t<)r.1o dcda.·ação alguma CJIIanto ú imporlancia 'l"e ser;\ pn.ga. 

Serão p tgavoi,; <'lll t·1l logar 011 em tar•s lo~ares, e s<wão 
feito.-; na língua e eom a formula e fur;uato fJ"" a dii·cctoria 
lL~·har conVClili••nte. 

Art. 116. O portadnr, em •In:tlqu~r ópoca, de um gn.rantr: do 
acr,,ão s·)r:i aceionista rla companhia, em rcla._-iio áe~ acçiír•s ou 
frmdo-; csp~cific:do< n<J dito g-ar·,.nte <l· ar:ç>io. s•Jj<Jito comtudo 
aos l'<'gulalllcnt.os .ia com!'anhia arli!alln ·nt, np;•lÍ<':<.vcis ;i:; 
a~<,·õ·,s ao portador e (tS con !i•;CJes r:x.,r.tda' nos pt'CHcnto.~. 

Art. 117. Log-o quo l'ól' d •cbrado pag:IVd qualtjllel' divi
drmdo 011juros de acr;õcs ou f1mclos esp·reifica<los nm <]Ualtpet· 
garante do ac,Ge-;, a dir'lctol'ia l"l ulicnr:i um aviso em um 
jorn:ü do Londres o·t em 111ais do um, como <t<:har mais 
\:mvnniente, docl:u·anclo n. q•<antia pOi' ar<,·ão 011 por centn 
pagavol, a dat:. c!,, 1mgamento o o n ltn•rro das s ·rios dos c•nt
J!OHS que d··v.rm ser ap1·cs• ·nta los; e 'l"al.ptcr pessoa que 
apre,Gnte o entreg"ll" :<nt c·m,;on <la <lila o-;e1·i··, no logar 011 

nos log:u·.•s maJ·,·atlos no c 11'JlOH 011 no dito aviso, tera direito 
a recolJet·, no fim dn IIJll certo nllluero :1) dia-; rJIIO a directoria 
dd,.t·minar (que não exce<lerão Jo C'.nco), depoi~ da rmt<'<'ga, o 
divid,.ndoouj11ro pagaveltlas n.c<,ru•s ou f11nclos •·spe~'ificftdos no 
garant" da ac<,•ão a <[r lo pet·tenc" o 1lito coup m, confm·m·· a 
uotiei:~ qn'' lÍV"l' ''ido dadfl. pelo anw111cio. 

Art. 118. A companhia não sera obrigada. nfio obstante 
qualgner noticin. ou conhecimr'nto qn·' possa t r ou l'1)Ce1Jer, a 
reconhecer qualquer l"gn.l e e•111itativo direito, titulo 011 mo'lmo 
intcJ·,.ssc existr·Jllc 0m qun.esqu"r acçõcs ou fundos repre
sentado- por gn.:anle' dn ar·çr)·•s, r·xcopto os 'cguintcs dit·eitos: 

"1) AbsolutJ direito possui :o pelo porta :or de algnm coupon, 
avisado como acim:1 fica dito para pagamento da importancia 
do dividendo ou juro do garante do acção a 'l'le p~'rtenc' o 
dito COUJion, que, como acillla fica d'to, será rl cl::tl'ado p:c~·avcl 
at:ós o;ua r·onvr,ninnte apres"ntaç:1o o ntrega. 

_B) Absoluto d'reito po,snido p:•lo portad,n· em época dotm·
nuna !a <lo ga1·antes dn acções o cot•]Jons d · ~cçiics ou fn ndos 
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incluirlos nos ditos garante~ de acç(íes, mas que não foram 
avisados em tempo para s ·rem pago~, e dirnito a to. los os brmr~
ficios delles além dos rlividendos ou jt~ros <JUr', <'Omo acima 
fica dito, serão dcdarados paga v r is a respeito das <li t rlil acçücs 
ou fundos. 

Art. 119. Nenhum possui lor de garantes d1 acções póde 
exercer o direito, conf,·ri :o aos accionistas registrado.~, de 
assignar requerimento para a convocação de uma ass ·mblóa 
geral, ou de convoear tal assembléa a menos que, antr's do dito 
requr.rimento ser deix:tdo no cscriptorio, ou a noticia do~ 
accionistas annunciando uma assembléa geral tenha sido 
publicaJa, elle dPpositn no 0-<criptorio da Colllpanhia os ga
rantes de acções que lhe conferem taes diJ·eitos, juntam,.ntc 
com uma Jedaração e~aipta do sou nome, occupaç:io () ende
reço; e em qmd•1uer castJ os dit"s garantes de acçücs ficarão 
dcposita·los até qrw a assemlrlóa se clloctue. 

Art. 120. Nenhum possuidor de garantes de ncções pó lc 
como tal exercer alguns dos direitos de um accionista, sem 
apresentar os garantes dl) acções em rdação aos quaPs pPde 
para exercer taes direitos, o drwlarando seu nome e endereço 
e (si, e quan·lo a dircctoria o exigir) permittir que 8'3 f;rça um 
endosso nos ditos garant·s de acções, do facto, dat·1, fim e 
consequencia de sua c.presentação, e depositar os mesmos no 
escriptorio da companhia, como se acha providenciado ante
riormente. 

XX. EMISSÃO DOS G.\RANTES DE ACÇÕES 

Art. 121. O cxercww de todo~ os poder·es da companhia, 
com referencia ás acçõt•s ao portador e á emissão dJs garantes 
de acçõPs, snrá unicamonte conferido á directoria. No emtanto 
a dircctoria não ser·á obrigada a exercer o poder de ernitlir 
garantes de acç.ües, qnllr nos casos gcra0s ou particulart's, 
senão quando julgar conv0niente praticai-o, em seu absoluto 
arbítrio. 

Art. 122. Nenhum garante do acçflo será emittido, :1 monos 
que haja um requerimonto e'cripto, assignado pela pessoa 
registrada naquella época, como possuidor da acção ou dos 
fundos, sob os r1nacs o garante de acr;-ão eleve ser emittido. 

Art. 123. O requerimento será feito na fórma o authenticado 
do modo que a dir<>ctoria achar mais conv"niente, e ficará 
depositado no escriptorio da companhia; fl os certificadns ordi
nar·ios das acçõr•s em circulação, r·ehtivoq ás acçõe-; on fun,Jos 
incluídos nos g'1rantes dr' ::cçõcq a emi1tir, snrão ao mr•smo 
tempo entregues á dircctoria, para serem cancell:rrlos, :1 meno!'l 
que esta, no ex rcicio de seu :rrlritrio e nas condições que jul
gar convnniente, dispense tal entrega e cancellamento. 

Art. 124. N()nhum acciouista registrado que rr•qnnrer ter 
garante~ do acções emittidos, relat:,·,nw•nte a •tnaesqner acçiles 
ou fundos, deixará de pagar, por occasiãa do requerimento, á 
directoria, si esta achar ser preciso, o sello imposto sobre 
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tacs garantes pela lei de 1867 das companhias, e tambem 
uma taxa, que não excederá d'' um shilling por garant~. e que 
a directoria fixará nas occasiões em que fór pr,·ciso. 

Art. 125. Si o po~suidor, em tjllalquet· ópoca, de um garante 
de aP.ç;io o entregat· a clirecloria para ser cancell ·tdo, pagando 
o sello imposto ~ouro a cmis-;ão d ~um novo garante e uma taxa, 
que não excederú do um sh lling por garante, a <Jual set·á 
fixada de tempos a tempos pela direetoria, <)ssa póde, si o julgar 
convcnient''• lho conced()t" um novo garante ou novus garantes 
p"LI ac~"io ou pelas acções ou fundoR <'specificados no garante 
de acção deposita lo para SI)!" cancollado ; mas, a diroctoria em 
nenhuma circumstancia emittirá novos ~-:arantes por acçlíes 
ou fundos para os quaes j:i. SIJ emittiram garantes, a tnenos que 
os garantes de acções préviamente emittidos tenham sido 
entregues á dirPctoria para ser cancdlado:;, e a menos quo 
os garantes de acções e coupons (si existirnm) a isso rofe
rent<)S, tenham sido perdidos ou destruidos, e então a directoria 
pó.lo, no caso sómento em quo ella o jul-l"ar conveniente, e 
quando seja dada tal prova, garantia ou segurança, como ella 
o exig-i t·, emittir dnplicatas d<J garantes de acções ou coupons 
em substituição dos perdidos ou destruidos. 

Art. 126. Si o portador <le algum garante de acção entre
gal-o para ser canr~ellado, e pat·a isso depositar no escriptorio 
da com1•anhia uma declaração por escripto, assigna la por elle, 
feita na fórma e anthenticad>~. do mo lo que a dircctoria achar 
mais conveniente, r1)querendo snr regislr·ado como aceionista 
em l"<)lação ás acçõ1s ou aos fundos especificados no dito garante 
e declaran.lo seu nome, sobrenome, con lição ou occupllç:1o, e 
um end,n·e<;o de moradia dentro elo Reino Unido, terá direito 
a ter s m nome registrado como acci,.ni<ta da companhia em 
relação :í.s acções ou fundos especificados no garante entregue, 
como acima fica dito. 

Entretaato, sempre que a directoria recrbor aviso de alguma 
reclamação de outra qualquer pessol, a respeito <lo dito ga
rante, poderá negar, em seu arbítrio, reg-istrar a pl)ssoa que 
entregou o mesmo como accionista a respeito das ditas acções 
ou fun:los, mas não será obrigada a negar, nem se responsa
bilisará a qualquer outra pessoa por seu deferimento. 

XXI. AVISOS 

Art. 127. Avisos convocando assembloas gerans ou arlian. 
do-as, e todos os annuncios t!a companhia aos accionistas 
serão cn viado~ em cartas aos accionista.H rcgistt•:dos quo 
forem resi<lonteg no R11i11o Unido; e, no caso om qu<J algum; 
garantes de acçõJs e-:tiverem ()m circulação IU1. occasião do 
fazer-se o aviso, publicar-se-hão annuncio;:~ p<llo menos em 
um dos diarios de Londres. Nenhum ac.,ionista registra lo, 
qu<J fór da·lo pelo registro como residente fóra do Reino Unilo, 
teril direito a receber qualquer aviso da companhia. 
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Todas as cartas n avi~os (si os houver) mandados e publi
cado~ de conformidade P-Orn 'lstc artigo. serão asqi"·narlos ou 
ter:io imprt>sso no fim da folha o nome do Hecretario ou de 
alguma outra pessoa nomeada pela direrturia, á excepção do 
caso de uma ass"muléa convocada pelos aecionistas do confor
midade com os presentes, n neste caso serão asRigna.Jos ou 
tBrão impt·nssos no fim da folha os nomes do> accioni 'ta~ que 
convocam a assembléa. 

Art. 128. As ditas c1rta:< scr<io cntregu•·s aoc.: registrados 
accionhtas qu--r possoaLnonto, ou enviarias pelo Coneio em 
carta sellada com endereço para os registrados necionistas 
que tivernm seus onde1· ·ços conhecidos, ou serão di1·igidas 
para o logar de sua mor-adia. 

Qualqn"r aviso enviado de-;ta sorte pelo Correio a nm aceio
nista regist1•ado será considcr ;do cmno tendo sido entre'('U'J 
a ell'l no difl. em quo a carta que o contém foi levada ao Corrci1l, 

o este S<'I"Ú sufficientn para pronu· <[tHl :1 c~tl"la, <JUe eont ·m o 
aviso. foi pcrf.,it.:unr;Ht<l enviada e [r>va ia fl.O Cnrrcio. 

(~uaLtu r fl.Viso a [JOssuidor. s de garantes de aeçü·3s s::mi cun
si•lo-rad • lheo; t•r sido entregtte 110 dia em quo o annuncio 
doterminaJo pelo artigo anterior foi pt•inwira V<'Z puulica•lo 
no diario acima r• ferido. 

Art. 129. Todos os avisos qne forem enviados a accionist:ts 
registra lo-; de act;li<Js, ús quac' tóm .lir··ito muitas pessoas, con
juntamente, serão dirigidos aquellas <JUO figuram Clll pri
meiro Jogar no registro dos fl.rocionistas, e o aviso assim dar lo 
s ·ra sufficiente para todos os possui iore< de taes acçõos. 

XXII. FUNDOS DF: llFSF.IlXA ~~ P.~!PHEfiO DOS DINIIEIHOS 

Art. 1:30. A directoria poderá rlo tempos a tnmpos sr>parar 
<los lucros da 1'omp.t11hia arl'wllas so;Hmas 'lue em sua opinião 
julgar n··co~sarias ou proprias para o fim ,[e formar um ou mais 
fundos 11" rese1·va ou de deprc,;iação para s<·rem, a arhitrio d'l. 
diredoria, destinado.~ a igualar o,; dividrmdos. pagar as contin
gentes reclamaçiks ou a 'i resp msaudida los da eo;11panhia, ou 
para R"r usados como fundo d · :lluortização para pagamento 
da·' de/Jentn. es, hypot.hrocas, lJonds ou re.,ponsabilidades da 
companhia, ou para outros fins <la companhia. 

Art. 131. Todas as rpwntias levadas a •tnaltuer fundo de 
res:•rva ou depreciaçãn, e tod:ts as :-ommas pert •nc::ntes i 
companhia qull não s •j:nn de us" immediato poclerão ser Lle
positadas onde a direchria :cchar mais eonvonicnt", ou ser 
emprega:lns pr:la <liroctoria (:tn seguros c arranjos (•::s:cepto 
COI~tpra das. acções da companhia) qw: for<~m por ella achados 
ml!-1s proprws, o em qualqu •r caso, tal •leposito ou emprego s•:r:"t 
feito em nome de fidoi-commissa rins. 

Art. 132. A directoria exet·ccl·:í os po.Ier0s conferidos pelos 
dons pr~:cedentes artigos i<l modo a conformar-se com as 
obrigações da companhia estipuladas pela respectiva con
ces~:ln, rlocmloR e <'Otd1·ato1. 
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XXlll. DIVIDENllO:,l 

Art. 133. Todos os dividendos das acções serão declarados 
pelas assembléas geraes e serão oómento tirados dos lucros 
lirtnidos da comp·tnhia . 

.Mas, com o fim de igualar os dividenrlos, de aceôrdo com os 
prosentr·s, os pagamentos poderão ser feitos com sommas tira
das do fundo de reserva. 

Art. 1:~4. No caso de qualquer parte do capital j{t pago ser 
portlido, uma igunl ou maior parto <lo capitn.l pago púdo ser 
cancellacla; esta qua•ltia cancdlalh1 será. levada para o cre
dito dos lucro; e pnrdas, e o.; divid ndos set•ão f)itos sobre a 
hase do balanço que resultar da somma com ess·J credito, mal! 
cousa alg·ullla feita de conformidade com este artigo affectara 
os dire tos n obrigaçõ"s la companhia estipulados nas ditas 
eoncessões, nos decretos e contratos. 

Art. 1:~:1. ÜA luct·os liquidos da companhia serão as sommas 
declaradas taes pdlt dit·nctoria. 

Art. 136. AntrJs de declarar os lucros liq nidos a directoria 
deduzirú uma quantia, qne porà a parte, e que sera levada ao 
fundo de reset·va 011 a depreciação. 

Art. 137. Não sn declarara j:imais dividendo lllaior que o 
recommendado pBla directoria, mas uma as,;embléa geral po
derá, si. o julgar conveniente. def'!atal' nm dividendo menor 
sujeito comtndo e sem prejuizo de q11alquer garantido e pre
feri vel dividendo. 

Art. 138. Quando, na opinião ria dir••doria, os lucros ela 
companhia o pr•rmittirem, hav<>nt um dividr>ndo semrstral
mont·•, e para que ist.o se r.•alizo um dividrmdo semestral por 
anno será d"clara lo " pag•l pela dirrctoria pelo divid<mdo 
em eonta . 

• \rt. 139. Si um:t maior sommlt Li v ·r si• lo paga por algumas 
at•çõ1•s do que por outras, o divid.·nlo será pago na impor
tancia proporcional a quantia paga pül' ea la acção. 

Art. 140. Ca'b livi.'len.lo das acções registradas, depois de 
<!<'clara lo, sera pago por eheques, qw1 serão entregues ou 
envia lo~ plllo Correio, pr·la :irertoria a risco dos accionistas 
registrados qu<' a Pllr·s têm .lireito, e no caso dn qtt•· muitas 
pe•suaq estnjam registt·adas como j>mtos po,sui.tores d11 qual
quflr arção 011 titulo o dito rheqne nó [0 sror rnllletti o a qual
quer das ditas pessoas e o reciho dn qualquer .[essa~ p••ssoas 
ser:i ell'ectiva •loscarga para a <"ompanhia. 

Art. 141. To los os dividenclos soln·r ac\·,-ies registradas quer 
por conta ou não, pertenc<>rão o s~Ct'ão ]'agaveis aos accio
nistas registrados qun Pstiverem no registro dos associados 
no <lia <la rleclaraçiio dn tal rlividendo S<'m I'Pf ·rnneilt a quaes
quor qun tenham sido ou possam s<'r, ou po-;snidores dessas 
acç.õr~s. 

Art. 142. Quan<lo um accionista registra,io ~:a~-::-.._._ 
bito á companhia, todos o~ <lividendos paplféi~ 1l\ t_~~emu(]A!,f 

. \(\\í' ~ •• f, 
.,::"'~ ,.' I, 
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sufficicntc parte c!rllefl serão tomaélos pela companhia para 
satisfação de s~>u debito. 

Art. 143. Divi.lendos não pagos jamais produzirão juros 
contra a comp!lnhia. 

XX IV. CHAMADAS 

Art. 144. Totlas as chamadas de acções serão feitas á 
vontade da directoria, e uma chama<la será con~id•·rada feita 
opportunamentB quando a resolu<;ão que a autoriza tiv•~r Hido 
approvada pda directoria. 

Art. 145. A dir··ctoria póde faz11r chama<las soiJrn acções 
antes de sua distribuição e omissão, o pod•-r:i distribuil-as 
e emittil-as sujeitas a taes chamadas. N0ste raso a impor
tancia das ditas chnmadas e o tempo e lo.'-!·ar om que são 
pagaveis, s0rá estabelecida r·m provisorios e definitivos cr:ll'ti
ficados de acções que serão emitti los antec parlamento ao paga
mento de taPs chama la~. 

Art. 146. 0-; possuidores conjuntos de uma acção serã9, 
isolada e conjuntamrmte, re,ponsaveis pelo pagamento das 
chama las correspondentes a taes acçõns. 

Art. 147. Quan lo em seg-ui la á •·missão de qualquer acção 
for feita uma chamada, e o seu possuidor não pag-ai-a no 
tempo determinado na resolu\·ão primitiva chamando para 
entradas, a directoria. por subsequente resolução, si julgar 
conveniente, poderá marcar novo logar ou tempo para tal 
pagamento. 

Art. 148. Quando em seguida á emissão de qualquer ac~ão 
fôr feita nma chamada, sel"á feito ao possui lor de tal ac~ão 
aviso por 21 dias do logo ar P tempo primitivamente ou por 
alguma sub-;oquen te resolução marca lo para seu paQ"anv·nto, 
quer ao tempo ou quer <~lgum t ·mpo depoi' qne a chamad:t fúr 
f<Jita: com tanto qnn no caso em 'I ue mais de UIIJa posso:t 
estivPr jtmtamrmte rom direito :i acç~o. o aviso á pessoa rujo 
nome estiver <Jill primeiro logm· no r0gistro dos acrionista~ 
será considerado como tent~o sido dirigido a todo-; os accioni~tas 
da tal ac\·ão. 

Art. 149. O aviso mencionado no preC<'dente artigo não 
necessitará ser dado em rdac;ão a chamadas a fazer sobre ac
ções antes de sua distribuiç-:1o o emi~silo. 

Art. 150. Si algum accionista f<Llttr ao pagamento de qual
quer chamada, feita sobr<l suas acções, antes de sua distribuição 
e emissão, ao tempo e loq-ar em que Jeterminou-~e ~er pag-"vel 
pola r 'solução faz3n lo a chama la. ou si algum ac<'ionista 
ficar em falta de pagamento de 'JI1Hi• 1ucr chamaria, f·ita sob1·e 
suas acr;ões depois de 'Ua d'st1·ibui•;âJ e emissão no tompo e 
logar em qu•J cada chamada sejtt pagavel pelo a\'i~o, a com
panhia poderá accionar o acdoni,ta em Ldta pela somma não 
paga, com juros não exce.lendo de 10 libras por cento ao 
anno, a contar do dia marca· lo como acima fica dito, para pa· 
gamento da entrada como a directoria o determinar. 
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Art. 151. Pessoa alguma poderá. votar ou exercer privilegio 
como accionista, emr1uanto qualquer chamat!a devida por olla 
não fór satisfeita o pag-a. 

Art. 15'~. A directoria J>Ód•~ em qualquer tPmpo, como julgar 
mais conveniente, receber de qualquer accionistt o pag:un•·uto 
de toda ou de alg-uma parte da importancia reHlanesc,nle e não 
pagas as acções possuídas ror elle, quer em saldo da itupot·tln
cia dtl uma chamada pagavel a respeito ele outras acções possui
das por ell•), ou sPm que chamada alguma ten!.: sitio feita, e 
pdos termos que a todos os respeitos determinar. 

XXV. COMMISSO DAS ACÇÕES 

Art. 153. Si qualquer chamada não fór pnga até 14 dias de
pois da época marcada para tal fim, o avis., si fOr nccess:u·io 
ten<lo si.lo devidamente dado, a dir•·ctoria poder:i em tjual
qrwr tt•mpo dopais avisar a 1 acciom~ta em falta, ao m,.nos 
que a chama la com o seu juro marcado ant•·ce lentement•l seja 
paga dontro do pmzo d!J 14 dias da entn•ga do avi8o, qtl!é sua 
acção BPrá. posta em commisso, e si a <lita ehamada com os juros 
não fór r.aga dentro dos 14 dias, a directoria poJet·:i f\Ill 

qualquer tempo antes do actual pa!l"amento da dita chamada 
e jlll'os, declarar a acção em commis~o em lJ•,neficio da com
panhia. 

Art. 154. Si qualquer accionista, sobre cujas acçõcs regis
tradas a companhia tiver aeção e o ,[ireito tle retPr, não pagat• 
á companhia as somma;; em relação :ls quaes a companhia 
t0m tal dit·eito e acção dentro do p1·azo de dous mezes do calen
dario após um aviso escripto pedindo pagamento enviado 
pela directoria, esta poderá em occasião opportuna antPs do 
actnal pagamento declarar as ditas acçõl~ ou algntuas dellas 
em commisso em beneficio da companhia. Pelos commissos 
feito~ t!e conformi lado com <'Sle artig-o a companhia creditara 
para pag·am•mto das ditas "011HllaS pelo valor UltB :tCÇÕOB llO 

dia do comtuisso ') pag-arl 'l"alqn••r nxcesso de valor das ditas 
acções ao accioni,ta em commisso. O pt·eço mé•lio 110 

mercado das ditas a•:ções será considerado corno sendo seu 
valor, si houver preço de mercado ; néJ caso contrario, 
o valor será estabelecido pela quantia que Berà fi:s:ada por um 
corretor nome~ lo p ·lo presi lente da praç:~. do commercio de 
Londt·es a p~dido da directoria. 

Art. 15:5. Quando qualquer pessoa, com direito a ser 
accionista registraria por possuir uma acção registt·ad 1, dni
xar de tomar posse após o prazo de sei< meze.< do c:J.lrmdn rio n 
aviso da dir .. ctoria, esta podet•:i depoi' de algum t ·mpo d' expi
ração t!e tal prazo t!eciarar tal acção om commi,..so em beneficio 
da companhia. 

Art. 156. O commisso de urna acção envolveeà a extincção 
ao tempo do commisso de todos os intet·esses, reclamações 11 •le
mandas contra a companhia em relação a todos os direitos 
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incidentes á acção, excepto aquellos desses direitos que forem 
resalvado~ pelos presentes. 

Art. 157. O commisso d" uma acçJo registr.tda será sujeito 
e sem prejuizo a todas rr•clamHções e domandas da companhia 
às chamadas atraza.d~s. ~i as houver, e corresponJentrs juros 
e a tolas outJ·as reclamações n demandas da companhia contra 
o pos•n;dor da acçiio quando foi posto em commisso e ao direito 
da companhia de accional" pelo que diz respeito a estas acções. 

Art. 158. Mas a companhia não accíonarà senão na occasião 
e pelo modo qne '! diroct01·ia aehat• convenir>nte, primeiro 
vend•>ndo a l.'.cção em coH,misso e si o seu importe liquido fôr 
menor que a iu1portancia da reclamação; então accionará 
pela porção não sat sfeita p~lo prolucto liquido. 

Art. 159. O commisso de qualqner acç~o podet"á, dontro 
do prazo de 12 mezes, após a declaração do comrnisso. ser p"r
doado pela lirectoria a s"u ar:,itrio, p •gan lo o individu·J em 
falta todas as sommas devidas por clle á companhia com jm·os, 
torlas as despezas occa-;ionadas á companhia por ca·tsa de seu 
não antecipado pagamento e de uma multa, além de cum
prir quaesqucr outras condições que a directoria achar ra
zoaveis ; mas a remissão não poderá ser reclamada como um 
direito. 

Art. 160. O commis.'o rle uma acção não prejudicará os 
direitos a qualquer divirl•·n !o, ou diviclomlo pot· acção, j~i decla
rado. 

Art. i61. As vendas c outras disposições concern,.,ntes 
ás acçõe" em commisso serão feitas pela directoria na época e 
nas condições que julgar mais conveniente. 

Art. 162. Um certitkaclo r scripto o Hellado por um f!irector 
o contr'assignado prlo sec;·~tario. de uma acção ter cahido 
devidamente em commisso de conformidade com os presentC\s e 
estabelecendo o tempo om '1ue cahiu em commisso, será em 
favor de qualqunr pGssoa que peça sGr accionist'l, conclu
dente evidencia para os factos assim certificados c uma de
claração dá emissão de Cflda certificado será feita nas actas 
das deliberações da directoria. 

Art. i63. As acçõ·>s d"claradas em eommisso podem, á vonta
de da directorb, ser vendidas ou disposL~s por ella, ou ser gu.1r
dadas sem fmÜs~ão, como j ulgat•-se mais vantajoso á companhia. 

Art. 164. As acções declaradag em commisso até que sejam 
vendidas ou dispostas, serão r"gistrndas r>m nome da companhia, 
ou de al!l"uma p"ssoa ou pessoas nomeadas pela directoria, 
fidei-commissat•ios ddla e oq dividendos serão declarados a 
fazerem parte do activo da companhia. 

Entrega dç acções 

Art. 165. Os directore!! podem aceitar de qualquer membro, 
nos t'lrmos e fórma que julgarem conveniente, a entrega de 
suas acções ou de alguma dellas. 
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Nomes, residencia e categoria dos subsctiptores 

Ernest Me. Kl)nnn, proprietario, morador em Sheffield Ter
race n. 2, Kensington Mid<llesex. 

George Sullivan, contador, morador em High Street n. 121, 
Poplar Middlescx. 

Jas. Jno. Hutchinson, solicitador, mora<lor em Aytoim Road 
n. 73, Stockwdl Surrcy. 

John Starey, agente, morador em Mor.ly Road n. 44, 
Finsbury Park Middlesex. 

Richard Bagley, negociante, morador em Great Tower Strcet 
ns. 11 e 13, Lon tres. 

Henry Taylor, contador, morador em Eckington Gardens 
n. 12, Hatcham Surrey. 

D. de L. Cohen, contador, mora,Jor em Oxford Gardens n. 77• 
Notting Hill Middlesex. 

Datado •leste dia 10 tle Janeü·o d,() 1883.- Testemunha das 
assignaturas supra- James llerbe1·t Bonald, agento de 
cambio, morador em Cornhill n. 33, Londres.- E. C. 

Eu abaixo assignado, tabellião publico desta cidade de 
Lon<lr•'S, por alv:<rá régio devidamente ajuramentado, reco
nheço vcrdadr,ii·a n. a-signatura do lllm. Sr. Willin.m H<'nry 
Cousins, registrador de companhia~ anonymas, posta ao fim da 
memoria de associação e artigos de associação que vão annexos, 
e certifico que a traducção junta é uma versão exacta e verda
deira da referida mrJmot·ia e artigos. E para constar onde 
convier dou a present<.J certidão r1ue assigno e faço selhr com 
o sello do mrm officio, em Londres, aos oito dias do mez de 
Fevereiro d•' 1883.- Veritas. 

Reconheço verdadeira a assignatura Rupra de William 
Eustace Venn, tabellião publico desta cidarle. E para constar 
onde convir!t', a pedido ::o mesmo, passei o presente, que as
signei e fiz sellar com o sello das lmp:;ria0s Armas d.oste Con
S(Ilado Geral do Imperio do Brazil, r>rn Londres, ::~os oito de 
Fevel'eiro de 1883.-J. L. C. de Sal! es, Consul Geral. 

RCJconheço verdadeira a assignatut•:t rdro •lo St· .• T. L. C. de 
Salles, Consul Gcl'.ll do Brazil, em Londt·es.- r1iinisterio dos 
Negor.oios Estrangeiros.- Rio de Janeiro, 12 .~e Março de 
1883.- No impedimento do Director Gorai, Alexandre Affonso 
de Carvalho. 
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DECRETO N. 8940 - DE 5 DE MAIO DE 1883 

Proroga o prazo do privilegio coucodido a Joã~) Lourenço de Seixas para fa
bricar ma.ntoi7a. seg-undo o molhoramon 1 0 tlc sua invonção. 

Attendendo ao que Me reqr eu João Lourenço de Seixas, 
e de confo1·midade com o parecer do Conselheiro Pmcurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem Prorogar 
por mais cinco annos o prazo concedido por Decrnto n. 76\H 
de HJ d; Abril de 1880, prorogado pelo Decreto n. 8533 de 13 
de Maio de 1882, para fabricar ll111IIteiga segundo o melhora
mento de sua invenção. 

Henrique d"Avila, do Meu Conselho, Senador do lmpedo, 
Ministro o Secretario dn Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha ent<mdido e faça 
executar. Pala cio ào Rio de Janeiro em 5 à o .Maio de 1883, 
62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua .l\Iagestade o Imperador. 

Henrique d' .. i vila. 

DECRETO N. 8941 -DE 5 DE MAIO DE 1883 

Reuno em um só aeto as concessões foitas a Eduardo Klin~clhocfer·, Dr. De 
Wilt Clinton Van Tuyl e sou assodado Augusto Milchel 1:rconleaf e 
Antonio TaaiTo para lavrarem o explorarem tniua:; na Pro\'iucia do Paraná. 

Attendendo ao que Mfl requereram Eduardo Klingfllhoefer, 
cessionario de Eduat•lo Meinick, e Dr. De Witt Clinton Van Tuyl 
!Om seu associado Augusto Mitchr>l Gr,,enleaf e Antonio Taalle, 
conce.>si •na rios, aquelln da lavra de ouro n outros mineraes, na 
comarca de Castro, ex vt do; Decreto~ n. 8U94 de 14 dfl Maio 
de 1881 e n. 8795 de 9 de Dezembro de 1882, e e8tes de licença 
para explorar minas de ouro e outros mineraes na mesma co
marca e no rio Tibagy, no município do mesmo nomr>, tudo na 
Provincia do Paran,"t, em virturle dos Decretos ns. 7626 de 14 
de Fevereiro de 1H80 e 8572 de 10 de Junho de 1882, Hei por 
bem Conceder·lhes permissão para reunirem em uma suas 
concessões, as <}Ull.PB continuarão a regular-se pelos citados 
decretos com as alterações f[UC com este baixam, ass;gnadas 
por Hnnri•[ne d'Avila, do 1\leu Cons"lho, Senador do Iruperio, 
Ministro e Secretario de Esta lo elos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Public cs. que a<;sim o tenha entendido e 
faç~ executar. Pahcio do Rio de Jan•!iro em 5 de l\laio 
de 1883, 62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica da Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 
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Alternç(ies n que se ref"ere o Decreto n. 80-1,1 
desta dntn 

I 

Fica concedido aos concessionarios Eduardo Klingelhoefer, 
cessionario d 1 Eduardo Meinick, Dr. De Witt Clinton V a;. Tuyl 
com sou associado Augusto Mitehel Greenleaf e Antonio Taalle, 
o prazo de cin•·o annos não só para com"çarem os trabalhos das 
minas concedidas, mas tambem para apre~entarem os estudos 
de exploração, a q1ie aliu:le11t os respectivos decretos de con
ceEsào, sob pena d~ caducar este e o~ anteriores decrl!tos. 

Os conce,.sionaries de exploração de minas deverão, dentro 
do me~mo prazo, indicar os logarei'l ondll pretendnm minorar, 
onde lhes serão concedidas maio-~ cem datas, alem d!Ls cincoenla 
que foram concedidas por Decreto n. 8094 de 14 de Maio de i8tl1. 

li 

Fica-lhes tambem concedida a prorogação do prazo para a 
medição e demarcação das datas, a que se refere o mencionado 
decreto. 

Esta medição e demarcação deverá estar concluída dentro do 
prazo de cinco a.nnos. 

lii 

Os prazos de que tratam as clausuhs ant~riores são impro
rogaveis e cont:tdos da data deste decreto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Maio de 1883.- llenl·i
que d'.tivila. 

DECRETO N. 8942- DE 5 DE MAIO DE 1883 

Approva o• estudos definitivo< o orçamento da estrada de ferro do Quarahim 
a ltaquy, na. Provinda do lHo Grantlo do Snl~ c fixa o maximo eapilal 
g;raiítido para a construeção t.la mesma estra<la om 6.000:000$000. 

H"i por bem Approvar os f'stu los definitivos e orçamento 
para a construcção da estrada de ferro de Quarahim a Ita
quy, na Provincia do Rio Grande do Sul, na extJnsão de 183,5 
kilomotros, e b<lm assim fixar, nos te1·mos do Decreto n. 8312 
de 19 de Novembro de 1881, em 6.000:000$ o ma:s:imo "apital 
garantido á vista dos mesmos estudos e orçamento, os quaes 
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com este baixam rubricados pelo Chefe interino da Directoria 
do Obras Publicas. 

Henrique d'Avila, do Meu Conselho, Senador do Imperio, 
Ministro e S cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commerci 1 e Obras Publicas, as~im o tenha entendido o faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Maio do i8F!", 
62° da Indopendencia e do Irnperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Henrique d'Avila. 

DECRETO N. 8943- DE 12 DE MAIO DE 1883 
' I 

Manda observar o 1 Regulamento intcrnacioHal Ue1 .signacs para prcvouir aba!· 
roameulOJ eutro navios no allo mar. 

Hei por bt•m, de conformid;,tJe com o parecer cmittitlo 
pelo c,nselho Naval soiJre o 1\t•g-ulamento org;,nizado du 
ordem tio Govemo d1J Su:t lll:tgiJ'tade Brilanniea, pa r;1 pre
venir :.balroarueutos enlr1~ navL1s uo alto mar, Duter
minar quo so observem a boruo dos rle ~uen;1 e mereautes 
rwcionaos as disposiçõe-; tio eitacln reg-ulamento, lJUe t~um 
o presonle decreto são pniJiicadas e <tssig-natlas por Jo;io 
Florentino Mt)ir~ tle Va,;ronc~ello.i, Senador do Imperio, do 
Meu Cqnselho, l\finislro e SJJeret<~rio tle Estado dos Negocio s 
da Marinha, que ;rssim o tcnh<t eutenllido e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em 1~ de 1\laiu de l~tU, 6t• 
1l:r Iutlepcndenci:l e do I:nperio. 

Com a rulJrictl U<~ Sua Magestadc o lmperndor. 

JoaoFlormtiuo :Alei1·a tle Vasconcellos. 

Regulamento pai'a prevenir alJalroamentos em 
alto mae, a que se t•efere o Decretou. ~94.3 de 
12 t.le Maio de 188:J 

PHELDIINAH 

Art. t.o N:rs regras PSt<Jbelecidas nos artigos subse
quentes. o~ vnpores que 113Vt':'an·m exclu,ivaHJent0 á vela 
serão considerados navios de Vt>h1, e os que uuvegarem 
unicamente a vnpor, ou simultane .. mento á vela e a \ avor, 
~erão ronsider:rdos navios a v:1por. 
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Art. 2.• As luzes mencinm1das nos :~rts. 3°, q,o, 5", 6•, 7", 
8", \l", 10 e 11 seriio nnnregDtlas em todas as drcumstnncias 
do tempo, des•lc o pôr até ao rw8cer do sol. Nenhuma outra 
luz dtwerá ser avistada exteriormente. 

Art. 3.• o~ navios a vnpor navegando terflo: 
a) No mastro do traquete, ou por ante avante dPIIe, 

em altura nilo interior a 3111 acima da horda, unw luz bran
ca que se mostrarú unifornu~ e ~em inlPrrupt;5o sohrti um 
arco do horizonte de 20 quartas d'agulhn, e colloeada de 
sorte que íllumine lO tJU~rtas, a partir dn prôa. alé 2 q11artas 
n ré da pcrpend icul:lr dos dons );,dos !lo navio. Si a bocca 
do navio fôr maior de li'", n :1ltura d:,Juz, acima da lwrtla, 
mio lhe serú inferior. O alcance destil I nz dever:í ser tal 
que se :1viste na distancia de cinco milhas, pelo menos, 
e111 noite escura e atmosvhera Jimva. 

b) A EB umn luz verde pn•parnda para mostr:11·-se 
uniforme e sem inlerrup•.;iio s"Lre um arco d•~ IJorizontP tle 
lO qu:1rtas d'<,g-nllw, colloc<tda de modo que illumine desde 
a prôa :1té 2 qunrt<•~ a ré da perpentlirular dr Eil. 

O alcance de,ta luz clrver;·, Si'f de 2 milhas, pelu menos, 
em noite rscurn e :lttnosphi•r:• limpa. 

c) A llU uma lnz ,.w:arnada pr•·p;ll';ula para tnostrar-se 
unifurme e sem inktTII(ll.'ào sobru um an:o de horizoute de 
lO quartas, e coJlt,cada de modo a illttminar desde a prôa até 
2 quartas a ré da perpendicular rlo lado de no. 

O alcance desta luz deverú !'er rle 2 milhas, pelo menos, 
em UJiite eseura e atlllosplwra limJ,a. 

d) Estas luzes, verde e encarnada, devem ser lJrovidas 
com anteparos pelo lado interior do navio de modo que se 
projcetem, pelo menos, um metro av:mte rlella,;, e de maneira 
a evitar que seja111 vistas do latiu opposto da prüa. 

Art. /i,." Qtwudo nm vapor estiver rehoeando alg-um navio, 
ter;í, alem das luzes lateraes, duas luzes brancas brilhantns 
em linha vertir~al, nunca menos de 0111 ,!11 ;ll'astadas entre si, 
afim de ser differençado dos outros vapores. 

Estas luzes serão iguaes c collocadas no mesmo Iog:1r 
onde os demais vapores tê til a luz branca. 

Art. 5. 0 a) Todo o JWvio de vela on :~ ,·apor, que por 
qualquer crentualirlnde se :~che em e~l;,do de niío voder na
vegar ou ter dincç~o, conserv:1rú dllr<lllte a noite e no 
111PSmo lng:1r da luz branca que os \'llllOfes costumam içar, 
lre3 luzes encarnnrl<ts em lantrnH's espherieas de di:1metro 
niio inferior a 0111,25, dispostas etn linlia vertic:1l e com in
tervnllos nunea tnenores de 001 ,\H; e de rlia i1;ará ig-ual
llll'nte rm linha vrrtical eom interv;d!ns de 0"',!11, av:1nto e 
nunca a!~aixo do caleez do mastro do lr<lquete, trcs espheras 
negras de 0"',ll0 de diantetro. 

b) O navio de vela ou a vapor que esliver empreg~do na 
rollocaçào on concerto de cabo telegraphico, trará durante a 
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noite, no Jogar em qne os v a pore!' costumam ter n I uz hrnnra, 
tre~ lanternas esplwricns do di:•mctro, cndn umn, não infl'rior 
a 0"',:25, em linha vertic:d, em interv:dl"s nunca menores 
de O••,!H; a primeira e a ultima dc>t:•s lnzes scri\o 1le eôr 
enearnndn e a do nwio IJt'aue:•. n dn ig1wl intr•mid:do para 
que totlas tl•uham n IIH'SIIIfl :dean1:1', Uurmtte o dia eonser
var:í na nw>nHt linh:1 vnrti•·:d e1JII1 intnrv:dlns n:lo inf,•ri:H·es 
a 0"',!ll na altnra e n:·Hl :1h·dxo do c:deez dn mastro 1lo tra
qn!'le tres lifdões de diamf'lro lllllll':l 111\'llOI' de 0111 ,60, 
s••ndo o de einw e o de haixo do fúnn:1 e-;pht:rica o eúr enear
nad[J, o o tlo centro far·f'ndo e dt• eúr lJr:nll'a. 

(•) Os n:•vios 1ln qno tr:•ta nsln nrl.igo súmrnt•' fnr~o uso 
tbs lnz•·s latnlal's quando t•stiven~m r•Jn mo\·in~t·nto. 

d} As lnws e espill'rns Pxigillas no presente artigo srrvem 
parn indicar ai!S navios qnn so npproxinwrem, que o nnvio 
que :~s tivr•r n:·•o pórle 111anohrar para dt•svi:•r-se. Us si~ll:li'S, 
fJUe devem fnzcr o~ navios 'Jlle •·stivnrnnt ''!li perigo e tenlwm 
nt•eessidade de ~oecono, adJalll SI' indkados no nrt. 27. 

Art. 6. 0 O na1·io de VPia caminhando por si ott a rehoque 
tcr:i as mesmas luzes 1lesignadas no art. ao pnra os vapores 
em vingmn, com f'Xcepç:-•o !la luz l1rauc~ do ttue nunca 
usariio. 

i\rl. 7. o Quando n~o sl'ja possível aos nados Jli'IJIIP!lns, 
em occasiiio d" Jllilll LPrnpo, lixar as luzes dos lndos, ,;orao estas 
conserv!ldas no convez nos rPspcctivo,; la!.los, promptas para 
serem ::tpr,.sentad:ts lo'!"o quo sn approximt) qualquer navio, 
afim de evitar ilbnlrna111enLns; convindo, pnr···rn, IJIIC Tli'lll a 
lnz Yerdo st•Ja vista por ltlt llt'lll a l'llf'arnada por l<:lt. 
l';~ra e1npreg-ilr eolntn:ds f:wilidaLit• c:<tas lnz,·s portat,is con
VtHII IJIW ns l;~nl.,.rnas sr·_j:11n pintadas exteriornwnte da 
mesma d1r da luz r•,spe•:tiYa, o providas Ut) <lnl•·paros conve
nientes. 

Art. 8." Torlo o navio fllll'lt•atlo, de vela on a vapor, ler:i 
onrle 1nelhor pos'a sPr vi>ta, IILJIH'a, pon;m, fllll altura 
superior a ti'" :ll'inw rla hord:1, nma l11z lll·ancn em l:mlt'fiJ:J 

espliPrtea de dianwtro Illtnea llll'fliJI' rlt: 0'",02, dn llltJ!lo :1 
cxhiiJir 11111a luz clara e n~<J intl'ITornpid:l •·m lorno do 
li11rizonre, :í dist:mcia pelo meno,; de nn1a milha. 

Art. 9. 0 As elnlwrearõt·s de pr:1licagem, qn;mrln estive
rem em srrviço na sua estaç~o. 11~10 tl'r~n as luzPs deterrnina
d:ts p:tra os ontros rwvios nn-t•l regulantento, 111:1S consnr
v:trf•n uma :uz bra1wa no tope do m:•o;tro, vi~ivPIIllll torno do 
ltorizr,nte; e mostrar;lo tantbl'lll enm interv:dlos cnrto,;, que 
niio •·xceder:lo a 15 nlinulo<, unw ou m:tis luzes de lam-
pejo. · 

E~tas embnrc:wÕt's, qnanrln niio Psl.irercm em sPrvi~o de 
pr:•t1cagem, 1'111 suas n•spt•dira,; e,;taçl,es. usarão luzes St'lllll
Jiwntrls :·,s dos o11tro' n;•vio,;. 

Art. -10. n) As emhart·:•çiíes tle pt~sca, !le 20 tonelatbs rle 
registro, quando nave.~ando Sillll t1•rem n'a.!.!·na os ;qtpart'lhos 
do Jltlseari:t, far:ío uso rias mesmas luzes d.elerwina!.las para os 
demais navios em viagem. 
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b) As emb~1rcaçiÕC> d•• prs•·aria c :h d:~ IJ:Jer11 :dl~rt:1 tlc me
nos de 21) lnneLuln-; d., r,·gisliu, tjlla:ulo em lllu\·imento, ~em 
qnc tenha111 lança,Ju n'agua o; appai'I'Il~o~s dt~ Jll''t':t n:'lo se1·~o 
obrig-adas a u~ar as luzes laleracs, ma-; ter:io promptn e á miio 
Uffiil limlerna com vidro verde de um latlo e vidro CIJCnr
n:HJo do outro pat·a que se laça ver opp II'IUtl:lllll'llt<', alim 
dn evitar ah:droamenlu; poróm rltl mnrl•• 1]11•~ a la;~ \'i:l'llc não 
sl'ja Yist:t por l!l:IU e a l'ne:lrB:I<la pu1· E\::it. 

c) As cmlwrca·:õ ·s de pl',L'<~, 'l:t:llld<J ernp<<'~:ml:ls rrn prs
caria co:n rede do et•.ren, tkl'!ll'.úl exhihit· d~ta; luws JJrmwas 
em qna:cpwr parte que ll;;dhnt' po,;s:illl ·"''r vislus. Estas 
]uzes scr:io collucadas do mnrwira qnc a 1listnnr~ia. no sen
tido VPrlit'al, do uma a onlra n:io venha a ser tllenor de tm,s;; 
nem maior de 3m,O.J, e IJclll a<si111 que n di,taud:J h•,l'izontnl 
entre ell.1s, medida no sentido da quilhn ou lougiiudina], 
não ,eja menot· de fm.5Q nem mnior de ;)"',O.'i. 

A W"Jais lmixa destas luze~ fieaní nFds av<•nto c amb~s serão 
de inlt-nsidado que po~'a:n 'ct· vi~Las em torno do lwrizontc, 
em nttile Pscura e atmosplicr~ lituva, na distancia de tres 
milhas pelo menos. 

d) Todas as cmb~rcat:ués empn•ga1las na rcsca com rôde 
de :•rra.-t:io tle qtwl<JIWI' flii<tlid:lllt~, mo,trar:iu, do ln;.;ar qnc 
melhot· 'c possa dar vista dtdla:;, tlua,; lnz•!s. unta l'tll'tll'll:tlla 
e nutra ltr:tnea ; a luz cn,·;•rn:tda tkre !'CI' t•tillo,·a•ltt snp,•rior
mentn á br;~nca c :tl':•stilda ria ontra nunca lnotws tle 1"',8a 
nem mais lle 3"',7 ; scr11lo a di,;:aneia lt"Jüontal ''nlro ellas, 
si n houver, n5o maior de l"',ti. E,t··~ tlua~ luzes s,•rão de 
tal itltensid:•de e em li!llll'l'll:h conslruitbs 1le mo 10 CJlle SPjam 
as luzes vistns em torno do horizon tu , 1~111 noite c;:cura e 
atmosphPril limpn, na di,tand:t dolrcs tnilh:•s a !Jrant'a, c a 
enc11f1H1da na de duas ntillws pelo menos. 

e) As em!Jarcnçues cmprng:trtas na !)l'~cnria com nnzoes; 
quando tiverem ns linhas n':•gua c o pnnno ca•:aclo, marão as 
mesnws luws d ·stinadas ás emiJarea•;ues do pDsearia com 
rêdes de ;t('l'tiSlão. 

As cmhnrl'a<:õr•s cmpreg-ntlas nn pc;:rnrin rom anzoes, 
quando ig-unlmt)lllc llvt~rem as linhas ~t'a~na, IIHIS ~em o 
panno ea~·:•dn, H'<~rão tlns Jlle.;m11s luze,; intlie.tdas ll31'il as 
emharcnçõt·s de pc,;earia com rô,lns de c••rco. 

f') Si a emharca1,:ão no <~Ct•l da !JC"l'a eom r,~,Jes de ar
rast:io tiver de pnrar por cmhnr:J\'o tbs retles Clllrc JW<lras 
sulnner~ar:, on outro IJualtJUer ohstncnlo, u~~•rá da luz e 
fará o signal d:} ccna~ão, inllicallo para os navios fun
deados. 

g) A~ emlmrca~õrs de pes ·a c ag de hoc,'a ah:·rta ]Joderão 
em qualquer occasião fazer uso th~ luz··s !k lampl'jO em 
addi1:ao i1s qne lhes sf•o dL'tcrmina(las llt''lll nrlig-n. 

As luzes dn l~•mpejo emi•reg:Hin> Jll'la e111h:tr•·nçiio que 
pescar com rêJe de "1 ra,t:i" m •>tmr-st~ · !t;•o pola pupa ; no 
caso, porérn, do arraHã:J utha;··s0 á ré duverdo \Jlla.s. .s(lr 
ex h i bidas á prô:1. · - ·· · ·' 
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h) A~ embarl'~ções 1lc pc><cn e ns de l:oera nherfa, quando 
Mtiver••ttl fn:ttl•·:1tbs tniio um:1 luz flrnnr:a, ti1·Hle o fJor· nté 
an n:•se1·r do ~oi, ~~ vi;.dvd r·m torno uo lwriZ1lllte na distancia 
dl' lllll<l Jllilila JII'IO lll'cliOS. 

i) Em lt'llt fl" de Ci't r:u:iHl :'' r•m li:1rCnr:ões qtw pe,rarrm 
COIII I (otfe~ ik C• 1'1'11 llll <f,. IIIT:I'l~O (> 11:< ti C Jli'~Cill i<J e0111 :IIIZOI'S 
dur:•nltl o l<•rnpo que l•vere:n :•s linlin:.; r:'ag·ua dnnío sign:•l, 
C••lll inl•·rv:dl"'· u:lo lll:IJ••rt'' ti•· d"u" minHtn>, por meio de 
un1 ~ÜJII'" dt• tronq:a, tOI'alldO o siuo :lilt'l'IWilattiPIII.e. 

Art. li. O< uavi"" qn•· f,r,•Jn !'l'llllo :deanr;:tdos lll'la píipa 
011 ai •d:t, por outro de llll'lhor nwrdta, nto,tr::r:ío :í ré uma 
}U7. fllillll'll 1111 de 13111[11'ju COIII O IÍlll lk atfl·erlil' O JWI·io I]UC 
Se 3jlJII'U\illlll. 
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Art. 12. o~ vapor:·s tor~o um ::pito n v·,por, on 1lo outro 
sy>l• rn<~ ellkaz d1• ""'"'por 111eio de v:q,•r, rnlitwado de tua
n•·ira qu•• o >'olll u:l•: s· j:• inlt'ITC'pta•JIJ l'i'l'qu:d,Jl!l'f oli~ta1·ulo, 
e 11111:1 eornl'l:t 1111 ltlllli[l:l J•ara soar por lll•·io d" UIIJ fulle ou 
outro nii'!O l'i'l'l:llllieo; :•:-sim I'OII!o 11111 sino h:1sl:tlllH "·ll<.II'O. 

li;.: n:11 io:< d · \·;·l:t kr:··o l!i!.a lti!111pa "''lltellwnte e 111:1is um 
sino n:~s ntt•;;nws condi~·õe.;. 

L·:nlll<'i':t,;t\les do ne.dina, qn:;n\lo t•aliir JJPYC, de dia ou rle 
nnil•·. os :.;ig11:11's '''l"''·itil:ado·< n•·'li' a1 ligo st•r:-,u ft•itos doso· 
guinte tllodo, islo P.: 

a) 0.; vapllrns em vi:tg·rm fa• ~o um ~<ignal prol11ngado rom 
o ap1to ou "ull'o insll'lllll•·ntr. d•~ ""11 a Yfi[IOI', 1~111 it:t::rvallus 
nlllll'll 111aior''" de dous t11iunlos. 

h) Us navios dl' vd:t. uav••g:1udo, fado os ~ignars se
guintes, C~'•lU a C01'11ülc• ou li'Olll[llt, 1'0111 iult•J'I':dlos 11ão ex:
cedet.li'S tln dous niÍIIItlos: 11111 sopro tptamlu cstiv•·r eom a 
mnnra nl<::11l:; dou~ '11~~··•·ssivos qua11do •·stiVI'l' com a atnnra 
a D.IU; t "~ qtl:lllll" tivPr o v•·t1:o dn Pl'f[wndkular p:ua ré. 

c) Os vapon~s c n:tvios de vcl:t, l'sl:ll!do p:trado;.:, l'ariin tocar 
o si11o em inli!I'V:dlos rpt•· n~ot·Xe<•thlm n li11U' minutos. 

Art. 1.1. Todn o n:1rio, fJll!'l' sPj:1 d1• vela on a vapor, deverá 
em oo·.c:Js•iin tl1! HI'!Jiina, ccn "';:':o ou •JLUtndo neV<•I', navegar 
com pouca m~trclw. 

HEG!l.\' 1'.\HA GOVE't;>;O E ~1.\:'\0ilU.\ 

Art. H. Qtwntlo tlnns navi11s tlc Hla se approximarem 
recipror·:•llJelltP ile mnilo a '" tT•·n·m ri~eo de :tl,alro:llnenlo, 
um d•Jins si' 11esvi:trú (),) <':1nlinlto dn 011tro, do mod 'sl'gninte: 

:a) O navi•J IJ!Ifl narPgar com rentu largo se ul'svi<tr:í do 
fJU11 ""tiver ::í bolinn. 

b) 0 na~-iO fJllC csliVI'I' :Í IJolina, 3111Ufada JlOI' 00, SO 
desviará do <!UC navc~ar do IHC~mo modo com a amura 
por EU. 
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c) Quando mnhns n~wgnrem n um J;qro. rm rliff,.rrnles 
amttras, u navio tjue t1ver o veulo por ltll se <lesvia:·ã do 
outro. 

d. Qunntlo :lllilJOS navegarrm :1 um l:rgo I'Oill o vento do 
me,;mo lado, o uado quo c,;tivt·r a l.Jari:1Vento s1~ desvinr:i <lo 
que e.,;tiVl'l' a sot;avento. 

e) O n;~vio que liver o vento da púpa se cJc,;vinr:i do cami
nlwtJo outro. 

Ar!. Hi. Si 1lnns navios a vap1r \'Í<'fPill "'" tlii'PI't:õPs oppos
tn,; na nte'llla liulta nn pr<>XÍIIIa!llCII!n, cln nwnPira que possa 
havPI' ri,:co ele Cllt'lllltran·tu-'''· c:11la um tlci!Ps guiiwril para 
Ell, alilll dr il'""'at·rm por 1111 um Llo ntllrn. 

1~-lt~ :n·tigo é ,,·nwnto~ :lpplit'<I\'L'I :111~'·a·os rm qno os navio:; 
se f••r,·m t<neonlranolo próa Clll!l pr,·la ou :lppr<~XIIIl:Jclnmrnte, 
de t.·.l uwtwira que lwj•' rist•o de :IIJ:dro:tllll'll1o, 11 n:io so r• fe
re a navios qn•·, o·on.:crvandu 11s SlliiS rc<pt•elivos runtos, 
júlf'ais 'c pos,;·tm Pne"ntr:1r. 

Os unir.os casos que e;;t<-s artigos ll~lll em vi~ta s1io os 
scguint.•,;: 

tju:tntlo r.~1ln nm tio-; nnvin' Yni tl1) rotl:l :'t ro In on nppro
xillt:ulnnH<nln 11111 t:o•ntra o onli'O; isto t'•: qnando, tlllr<llltC 
O tl1a, l:;tl[:l IWVIII 11\'Í,I:tl' llS III:JSli'IIS fio tdll O 110 liiiJ.<iiiO 
aliliii:IIIICIIto rln st1:1 propri:t m."IIC~1:ii·•, n11 :•pproxilllada-
1111'111n; t< tlur:tnln 'I no le. tfli:tllfl<~ t·:•dn t·avio t•,;ti\'PI' em 
Jll''ir:úJ de \t·r li' tlu:t;; lllzl';; l:tl.o·r:"'' <I·• otl11o. 

Nf:o tt<tll :opplit'a(oo, flur. n1c o di:1, :l•t< t'"""' em qne um 
nnvio ;,vi<lar OIIL!'O pela pr,,a I'I'IIZ'IIldo n ,:ctt 1'111110; Oll 
dnrantn a noill', qllando a luz cnc:trii:HI:I f!p 11111 n:,v·io é 
Oi'P"-'111 :'t r:111'nrn:1da do outro. on qu·tn•lo :t ltt~ V1•rdr rln nm 
sn oppõe ú vt·rtlu tio ou1ro; otl qu:tndo n luz t•nenr11:1d:t ~em 
a VPnle, ou 11 vnrde Sl'lll :1 PIU::tl'll:td:t, é vi.<ln :'1 prúa, on quando 
alltlt"s, siiiiUit:tnP:lllll'llte. s:1o vist::s d•~ qualtJIIC!' parle, menos 
da prüa ou nppl'o\intatlamel!tr. !In pr•)n. 

Art. lli. Si dotts V~tpores q: ~<ruwrrm •le mo•ln n haver 
ri~eo 1!1: alw!ronnii'H1o, o que ti\•cr o ou1ro I' ·r Ell se t.lcs
vi~rit do c:11ninh 1 Lle,;s,: outro. 

Arl. !7. Si dotl' nnvi11s, um tlfl vda f' ont"'l vnpor, nave~ 
g-trt1m c·n dir'~ ~··Õ,)< qttn """·':lln 1r:17."r ris1:o "" :dnlro:nnento 
o navio a vnpor deixnr:í livre o camin' o :to navio t],• vela. ' 

Art. 18. Qualquer v:~por, quando se :tpprtl\i<l nr do~ routro 
nnvio, llo) lllall''ira n haver ri:<t:o de nktlr•ta 111'111 '• dintinuirá 
a snnmarelta, l'arú pat\11' a m.ll'hllla, c <lllllar" para traz si fur 
necess;. rio. 

Art. 1\.l. Toman<lt qnalqtwr dit·ec•:àn nntnrizntln ou C'!:i
girla po1· P<to t't~gnlarn ~ntn, o V:1por em vi:l.~·,·m p•HJ,•r:í intliear 
es~a tlirec·::io a fJUalqll·•r ontro nnvio IJIIA 1iver á vi.:ta, pelos 
seguinte~ si~n:w~. f,!ito~ eotn o npitl) n v:tpill', a s•tlwr: 

Um aniio bt· "'' 'f!t"l' rliz"r :- E'lon gnin.tntlo lllll'a EU. 
Dons rPti/o.~ b•·,·ves :- Estou guinnntlo 1•ara 1111. 
T1·es apitos breves:- Estou anLlando para tr<tZ ã toda força. 
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O uso dc,trs signnes 1\ fncuH:1tiYo ; qnan1lo, pon>m, forem 
po~tos em pratica, a manuJJra de\'erá corTe8pondcr ao signal 
feito. 

Art. 20. Não oh~t~ntr, o que lica pn•sl-ripto no~ artigos 
precedente~, qualqtll'r n~vio de Vl'!a ou a vapor quo nkançar 
o outro de marcha inferwr, ilnn~ra ala.-tar-sc 1lelle. 

Art. ~~. Nos pas;;os l:.qr,~itos l<Hlo o n:1vio a vapor. (jnando 
fôr possível e w-,n h ja prri!!n para clle, tumarú a ilireita do 
canal, on o seu 1:-~do "'~ 1!~\H:. 

Art. 22. Quando, pcLs rPgras anteriores, nm do~ n:-~vios 
tiver de dcwiar-se, o outro continn:1r:í o sun eaminho. 

Art. 23. Cn111prinrlo n interprl'lando r'l:-ts regra~, devida 
attençiio ~e dcverú prP,tar :1 to1lns os pcrig<ls tla Uil\'<'gação 
e n qualquer rin·uJn><lan,·ia I'~IH'I~i:-~1 que po,sa tornar neccs
sario o desvio dtlo !llo;uws rt)g-r;~s para evit·.tr riscu iJurni
ncntc. 

NPnhn:n navio, snh prct•Jxto algtull, Ll1~Yerú dc;;preznr as 
precauções con vcn i:~n t·~s. 

Art. 21. Nt~;;tas n~;!ras !Utla ha qnc possa exonerar o 
navio, eapitf10 e trip•d:t~':lo il:~s conse<JliPitci"s rt•stJltnntes 
da falta de vigil:tncia ou ne:-!;li;.i•)neia !lo u.::o das luzt·s e si
gnnP~, ou das precatH;õ:~;; quo s:•j:~m C\:i~·id:~s pel;~ pratica 
ordinnria d•J homem do mar c pelas drcutnstancias e,;pcciaes 
do caso. 

nE~Tmcç_\o 

Art. 2:i. Nenhunut dt'<la:• fi": r a.; 
execur:iio tle di'IHlsiçõt'' C'P'''~ia.·s, 
pela autnrid:Jtlo ],H~:ll r<dativalilt'llte :\ 
portos, rio,; e l<~gúas. 

po:lcr:\ cmbararar a 
leg:dntcnto ad''l;l:ll:as 

11l1Veg:~ç:lo interior !los 

LUZE~ ESPECIAE.~ PAlL\ AS Ec'QIUDUAS E CO~IllU!OS 

Art. 2G. Estas rrgrns d,J fúrma algnmn imperlcm a 
execur:ão de pref'cript:õe.:: e.::peci:~t's que tpwlqtJcr g-overno 
es\abele~:a qn.1nto no n,;o de nma ou m·lis luze.; lixas, ou 
de si~naes nos ll:!Vios 1le gnt•rr" IJUe naVPg-arrm em numero 
de dous, ou m:lis, ou nos navios du vela navegando em 
comboio. 

Sln:'\AES DE PERIGO 

Art. 27. Quando algum nayio c<tÍ\'Cr rm perio·o e ne .. 
cessitc de socc .. rro de !Jorrlo de onlm navio on "<ta terra 
deverú fazer ou içar os scguint•3s signaes- simullanea ou 
separadamente : 
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Dumnte o din 

L• Urn tiro tlc pe:.~u com intcrvallos de um minuto pouco 
mais on menos. 

2.• O ~ignal ue perigo do coJigo intem~cional intlicado por 
N. C. (Vide a nota.) 

3.• O signnl de distancin, que deve ser uma bandeira 
qundrada, tt•ntlo por cima ou por baixo uma csphera ou 
qualt1ucr oi.Jjecto que ::1 [JU>Sa imitar em dislauda. 

Durante a noite 

L• Um tiro de pcç~ com inlrrvallo uc um minuto pouco 
mail' ou menos. 

2.• Chamm;ts no navio (como as rtne pns,;am provir de um 
barril rle alealr1io ou de oleo incendhotlo). 

3.o Fognetes ou tii(elinhas projPclantlo estrellns ou lllgri
mas de qualquer côr, uisparaLios um de cada vez com pequenos 
intervallos. 

ADYEllTENCL\ 

O art. lO do pre<;en te rcc>:ulamento ~ó terá execução a 
contar do i• de Setembro do corrente anno em diante. 

P3lncio do Rio de Janeiro em U de Maio de 1883.-João 
Florentino Meim de Vasconcullos. 

(l<ota) O si~nal <lo peri~o do co,Ji~o intornarional in,Jicarlo por N. C. 
eonsisto em uma b.uuloha do qna•l1·o~ azllL'li c braHcos o içaJ.a sobro um 
~alhartlclo com osphcra cne::nnada om caHlliO branco. 

DECRETO N. 8943 A- DE 12 DE :IL\10 DE 1883 

Approva o contrato colobratlo com Tobhs Lauriano Figueira do Mello a 
Ric:'rdo L,Uígõ para a eoml"urção, mo o fPZJ <las obras do mcl!toramonto 
do porto da Fortaleza, na Provincia do Ceará. 

Hei pm· lJem Approv:w o contrito celr:bt•ado com Tobias 
Lauriano Fig·ue:ra. de Mello e Ricardo Lange, para a con
strucção, uso e gozo das obms de melho:·amento do porto da For
talez •, na Provinc~a do Cearà, segundo o plano do Engenheiro 
John Hawk~haw; bem as-;im pat•,, a construcção de um edificio 
destinado a servir de Al:'andega da m~sma provincia, me
diante as condiçõJS estipultclas no mesmo contrato, <tue adian• 
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te segue assignado por Henrique <I'Avila, do 1\feu Consellw, Se
nador do lmperio, Minist1 o e 8ecreta1·io de Esta::lo dos Nego
cios da A.,rricnltul'a, CouJmflrcio e Ob,·as Publicas, qurl assim o 
tenha entendido e ~"a:a executa•·· l'alacio do l{ir> d Janei,·o eu1 
12 de Maio de 1883, 62° d,, InJ 1pendencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\!agl'sta !e o lmpct·ador. 

llem·ique cl' .4 vil a. 

Conh•nto entre o Go,•erno Ianr~ea•inl e Tobias 
Laurlano Fi~ueh•n •h~ 1\lel o e It.it~:u·clo Lnnge 
para u eun"'Jlr•ueçiio d" oba·us de Inelhua•a
uJeuto do J•or•to do Ce:u·ú 

Aos 5 dias do me?. de Maio de 1883, pr,scntes na Sflcrct:ll'ia 
de Es a lo dos Nego ·ios da Ag1·icultur.r, Counn ·rei o e Obras Pu
blicas, no Hio l!e hneii'O, s. gx, o SJ', c.,n~elhcii'O Sena
dor Henri4uo d'Avil.t, Ministro e SecJ•etal'io de Estado dos No
gocio~ da weRma J'ep.rJ•ti~·ão, 1 oJ' pa.'l" do Gnverno lmpel'ial, 
e Tobias Lau1•iano !<'ig-ueira de l\lello e Rir·ardo L:>TII{<J, d cla
raram estes •1ue r11anti:Jham a sua propo-<Lt de 14 le Feve
rei,·o do con·ente anuo, apresentada do con''oraJidadfJ com o 
edital de 1G d' DezeJabJ•o do ann:1 l"'oximo finJo, pa,.,, execu
ção das ob,·a~ d l melhoramento do I'OJ'to d' c ptlal da PrrJ
vinc :a d • Ceará e con~trucção de uma Alfandega na mes
ma c.opital, pelo que ontr l si accOJ·da,•am nas seguintes 
clausulas para realização das obra; acima declaradas: 

Os contratantes Tob'as Lauriano Figueira de l\Iello e Ricar
do Lange, por si ou por meio de uma companhia que pode,·ão 
organizar, exflCIItarào as ob ·as de rnelhora1no 1to d l qnc c t
rece o porto da copit.11l da Provin ia do Ceará, seg-undo o 
plano organ'zado em 1875 p·do Engenh;,iro John H.twkshaw, 
e bem assim construirão um edtficio para servir de Alfandega 
da mesma capital. 

li 

Para a construcção d11s obras I'eforida~ os contratantes 
Figueira de 1\Iello e Rica1·do Lan~11 organizarão os plano< das 
diven:as obr<~s e J'e.pectiv• s o•·çarnnntiJ~ com a~ p··e ·is11< espe
cificac;õe-<, inclusive a planta e or\·1•me 1lo do edificio para a 
Alfande ;·,. s•Jbmrlttendo-3s á appro,·açã' do Governo dentro do 
prazo de oito meles contldos da data do presente contrato. 
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Ili 

Approvados os plan0s e orçamen'o ·la' obras, procederão os 
contrata.ntns aos trabal.Jo~ da c •nstr11eção dentt·o de sei~ me
zes, contados da data ,[a app•'<>vaç:lo, devendo conchül-os 
no prazo de 22 ruezes depois de co:ueç.tdt•B. 

lY 

Serão conside•·ado;; ap;1rovHios os planos c orçamento de 
que tJ•ata a dan,ula za, Si até tres llli\I.I'S dnp·•is de SOI'Om 
apre,entados o Governo não houv•:l' proferido q nal<tUei' doá
são sob1·o elles. 

Os planos constarão : 
D' umà planta .'-!eral nfl. escala de um por mil (IJIOOO), reprc

senta,do to tas as obra~ quo t vet·etll de ser exec tarJas ; 
Dos pl•no'< d·•talhados na eseala de Hlll JIOr cJqzenLos (1/200) 

de todas as obt·as, odificio~" ri 'I on<l.,nci:ts, Coll>pt·ehendeudo 
nit•> só as projecr;õos horizontncs como a; v··rttcaes e os córtes 
transvers u•s e lo)[]gitu<En "'s. 

Os o•·çamentos espe•·ificat·:io dota!hadameatc o valor de 
carb obt·a e a r •sp<lctinl s ·•·ic do pr'e\·"B· 

Alúru dos trab:dho~ i 11! <:tul11s os <·outratantes dcvedio igual
meut' mi nistrat• as cadnrn •ta< a.llthrJntica<l.<~ da~ obs··I'VR
ções feitas so')re as m u·cs, as curvas e ni,·el '' sonda~cns, e 
betu assim qnalq •wr e clareeimonto quo o Gov,·rlJo ~:xija sobre 
os planos apre~entados. 

VI 

O Governo I·nperial roncecle a g·ar~ntia de juros rio G ofo ao 
cambio par .umntc o prazo de s h annoq at1 o capitaluwximo 
de 2 .. 500.0001). que fàr empi•ega,l·• na ronsi.J''IC<;ão das o .rasde 
m llwr·arn,'nlo do r:orto e do edifi··io d<t Alfand ga. 

F c·t expresso e entendidoq11e em •·as·• ai:, um o E"Lado se 
obt·igar:í a pag-ar· jut• s sobi·e quanti:•s q u niio t ·nham sido 
despendidas cmu as o'•ras 011 materi<~l para as mcsmllS, ou em 
serviços •tue, a juizo do GuvernD, áqu· lias intoi·ossarem dire
ctamonte. 

Yll 

E' i~ualmente roncedi<lo o privilezio por 31 annos pllra 
usn e gozo das obras a que Bfl refe•·e este contmto, exceptnado o 
edificio da Alfandeg:t, ·iue, 1 •I<O qne tiver sido .conclui Jõ, ierà 
entr·•gue ao Govemo, por conta do qual correrão as \iesp~Hu~ 
de conservação. 
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Findo o prr.zo do privile:]'in, <Jlte so cont[l.rá ela dat~ em quo 
os cuntmtant()!'l <·.ornoç-H.}lll n pe1·~eh0r as t:1xas adiante! 
estipuL~<las, !•assaJ'ii0 ao d ''"ini'' li'I<'Íon:d ns ohJ•as, m-1leJ•iaes, 
predios e n•·co~soJ·ins <'rn pn--·roif•l t·st.:td" do eunsorv~çiio e 
independente de <lll:d<Jllei' Ín•! •mniz<t<;'iO p d•lS cofres pu!Jlicos._ 

VIl[ 

Os cont1·atmltlq t·,rão tom' om o .-]: ·~it:1 ·lo d•s1j1l'-'P''iar, 
na fórma do Dce:·ct'1 n. JG·.i.t d · 7 ,,,, n -,t·JIJJ·o <h !8:>~1. as pro· 
priedadcs e hcm!'eitoJ'i-,s l"'i'l"nrrnt•·:, :t pt1'licul:u·c.3 e quG 
se ach~r.Jm em tm-reno~ necoss ,,. o; :i ·-"1ll'•lrucçi'ío das obras 
que a empro:n tivet· •lo const"ni·, 

Dctmnt~ o prazo da privilegio os contratante~ terão o direito 
de cou:·:tt' :~s scgLIÍn!c' taxa •.: 

I. De um a d'l ~ r<~Íl pJ;' kil o;:;-:.:.:1 1u olc 111 'J'cadoriaq que 
emb:ncar ou d -semh-u·.·:w no p·::to. 

li. De 100 a 150 réis p r inn L:h :.Jel:-ica do nrrprea~ão 
de navios, na rnzão da c.trg-.t ,. !•-Y:v_:;-:t <JllO fizerem. 

III. A taxa do aJ•maz'ln:tg ·m 11Ci •:~:u1ent • co!n•ada p~las 
rep trlições fiscacs, c IJcm as-:i;u a d:ts C;qnlazias d 1 Alfan
dega, cujo serviço fic11:•à a ca:·g J d ,_, mesmos contt·atantes. 

As taxas mcnc'onn.-las somcul·j s ·rão arrccad tdas depois de 
conclui<b~ todas as ouras. 

A emprcz·t indcrnn:zrrr;i o Estado rh imporlancia dos jm·os 
recebi.los logo qu•J a l'Ciida li<Jnid.t excerlor do 8 °/0 , sendo 
metade do cxc .'SSO de-tin:ulo par,, a i uoll<J fim. 

XI 

O Governo pode:·á revct•, de acc:úr-lo com a emprcza, as 
taxas estabelecidas p:ll'a o fim de rcrlnzil-as tcd.ts as vezes 
quo o juro oxcnder Jc 10 "/.. 

Emqnanto, potóm, não ti1·er i 'BO log-at·, ou si não fôr 
conveniente, o excesso daqu -lia 1'011<la serú rlestinado á for
mação de um fundo para amortiz:tt· o cat•ital mnprcgado, sob a. 
fiscalba~;ão do Governo. 

X !I 

O Gove1•no Imperial r 'serva-s o o direito d<:J resgatar as 
obras construídas pela comp tnhia, logo que elbs eatojam 
terminada~. 

A indemnizaGão se~á feita ror apolices da divida publica, 
do juro de 6 "/o ao anno, s Jrvindo de fJas J á estipuldção do 
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.preço a importanci<l das despezas offcctuaclas o dovirlamente 
comprova as. 

Desta importmcia, porém, a',at··r-s~-hão as sommas que 
constituírem o fundo do amortiz·,ção de que trata a clau
sula 11." 

Xlll 

A construc<;ão dns obras " o snrviço n cnrg-o dos contra
tn.nto3 sel"Í'í<> fiscal·sa los pot· um Engeuh cit·o nomeado e pago 
pelo l~stado, o qual vclad não só peb rig-orosa CXfiCução 
deste contrato, c.nno pela conveniente conservação das obrag 
e do material resp:Jctivo. 

XIV 

Caducará a presente concessão si não houve:·cm os contra~ 
tantessatisfeito as obrigações que lhes Rão i111postas neste con .. 
trato, salvo caso de fot·ça maior ,:evidamGnte provado. 

XV 

No caso do desaccôt•do entro os contratantes e o Governo 
sobre a intellig--•ncia das pr. sentes clausulas, sera este de
cidiJ.o por arbitros nomeados por urna c outt•a parte contra .. 
tante. 

Servirá de desempatador a Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado. 

XVI 

Por quaesquer outras faltas aqui não espncificadas, poderão 
ser impostas aos contratantes multas do 100$ a 1 :OOU$000. 

XVII 

Para garantia da fiel exocuçito deste contl'ato os contratantes 
depositarão no Thasou,·o Nacional a quantia di1 50:000$ em 
apolices da di vida publica de jm·o do 6 °/n ao anno e valor 
nominal de i :000$, a saber: 10:000.~ P"r occasiã J da apresentação 
de sua proposta, como consta do conh"cimento n. 231 de 14 de 
Fevereit·o do corrente anno, o 'lual fica archivado nestaS e~retaria 
de Estado; e 40:000$, tambem e:n ap·,lices da 1i vida publica, em 
data do hoje, como consta do conhecimento do Thesouro Na
cional n. 303, o quàl fica igualmente archivado nesta Secretari~ 
de Estado. 

A caução deverá s~:r immedhtamente completada logo que 
soffrer qualquer daducção em consequencia de multas. 
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XVIII 

No caso d~ ser o pl'O"ente cont1·ato transfe1·ido a um~ com
panhia estrangeim, esta te1·a a s11a séde no lmper.o ou pelo 
men.,s um representante ne~ta Corte com podCJ' s especiaos para 
res .. lver sob1·e qualyuer duvida que se sus ·ita1·, quer com o 
Govei'IIO que1· com os particulares, s3nd.J as questões resolvidas 
pelos Trilmnaes do lmperio. 

E por assim havo1·em accôrdado e terem os conlratantes 
Fig-ueira J,l 1\le lo e Ricardo L•tnge pag-o o sellu fix·•, na im
portancia de 1:150$, com• p1·ovaram com a verba lançada nesta 
d.tt.t sobre a g-uia t•:tssada por esta Secret:u·ia de [~stado, se 
lavr,JU o presente cont1·ato que vai assi.~narl<J p ·las partes 
conJ.t•atanles ucima decl<'rarlas, pda~ te,temnnhas José Ro
drigues e Ft·ancisco lbmi1·o '"' l\lenezes Bast<Js, e por mim 
Jo.;é Pinto St'I''lueira, 1 o Otfici•tl ria "'esn~:t Secrdaria 'I ue o e s
er ·vi.- Henrique rl'itvi a.- Tobias Lonriono F('JI! ·i,·a rle 
;Mello.- Ricard: L"n.'Je.- Jos•! Uor{I"Í.'f>J.CS.- Frrrncisco Ra
'nl r o de M enez,~s fl,tsros.- J us,J J> n to S 1'que a. ( Es
tav.~m seis estamp:Jhas do valor de 200 réis, devidamente 
inutilisadas. ) 

DECRETO N. 89-H - DE 1:> DE M.\10 DE 1883 

Substituo os arts. 5:lG o !'jiR tia Tarif.l da') Alfandc~ps, na parte relativa á 
qualificação dos tecidos de lã siu~clo~ o tlobi':Hlos. 

Atten'lendo ás observações feitas pelo In~pedor da Alfan
dcga do Rio rle Janeiro, em sen otfic o n. 22:3, de 11 do 
corrent • mcz, a res >eito do~ inconve•1in.ntes qti' ,. ·snltam 
da execução dos arts. 5"ífi ,.. 578 rf,. Tarifa da< Alfande'{as, 
manrhda exe:~utar prnvi<oJ·bm·•nle pelo llect·cto n. 836 I de 
31 de Dez •mbro de 1881, por falta de uma base i·1val'iavel 
qne regule a pe ·c •pção das taxas alli e~ ta >elecidas : Hei 
por bem llet·wminar qne d'J 1 ti' Julho pl'Oximo futuro em 
diant'l sqjarn os referidos ar ti !os ~ub•Lituidos pelo mil lo 
constantl ria not't junta, as~igna. ·a pelo Visconde de Pa
ranaguá, Conselheiro de Eqtado, Senflrlor do Imperio, Presi
dente do C mselho de Mini<tro•, l\Iinist.•·o e SecretfL'"io Je 
Est'l. !o -los Neg-ocio• da Fnzenda "Pnsid·•nte rio Tribunal 
do Thesouro Na,ion l, que as<im o tenha entendido e faça 
exqrutn.r. Pala cio do Rio d • Janeiro em 15 de Maio de 1883 
62• da lndependencia o rio Imperio. ' 

Com a rubrica de Sua 1\[ag-lsbde o Imperador. 

Visconde de Paranaguá. 
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Nota dos arti~os substltutivos dos de ns. 556 e 578 da 
Tarifa das AlfandeJas, a que se refere o Decreto n. b944, 
de.;;ta data 

o 
"' ., 
"' " "' 

TAXAS 

MEllCADOIH.\S ; ~ I 
__:_ccc_c___c=:..:::_-"---"'--'-=-=-=-=--=---'·cc_-c...· :.;:·-cc:-=.-c_cl--_:_,_~='=== I -~ ·---. I . 

~
Eneorpall·ls~ r~Jm 

Oll StJUI IIIC3ela 410 
Casimiras, c.3ssi- :-.C·I·• ...•....•• 1\ilog. 

nulas o pauuos. Do IJttal'JUer uutr1 
qnali11atle, itlom, 
iUmn... .. . . . . . . . ,. 

1: O lO 3•J "J 1,. ,1uido I ~ ...... . . 
282001 

Nota.- Serão c•lmp•·ehendi las na 2" parte d•Jste artigo as 
casimiras, cas~inetaq e r>annos 'l'le, por 111etro quad1'.1do, in
cluídos os ourelo '• pP.s>~Yem 450 gra111rnns on ml3nos. BPnrlo de 
lã pura ou com mescla de quftl•1uer• outra Juatl'l.'ia, e 400 gram
mas n11 menos, q•1n.n lo de lã e algo•Ho oro parl"B ig-uaes; 
elas~ i fie 1ndo-sc na ia p:u·t' todas as 'lu e cxcc ;orem os referi tOS 
pesos. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio cb 1833. - Visconde de 
Paranaguá. 

DECRETO N. 89-!5- DE 17 DE MAIO DE 1883 
('. ,, 

Orç.a a rceci:a o fixa a dcspcza da lllma. Camara 1\!unicipal para o oxer

cicio ue 1883. 

Hei por bem, rl!l conf•wmidad'l com o ·lispo~to no art. 23 da 
Lei n. 108 d.l 26 de Maio de 1840. Appi'Ovar e Man ar que se 
execut , p:,l t manl3ira aiJaixo declaradJ, o orçamento da Uhna, 
Camara Municipal para o es:•Jrcrcio de 18:!3: 

Receita 

Art. L • E' orça la a receita na quantia d 1 •• 

A sab•Jr: 

§ i.• Imposto de bobidas ................. . 
§ 2.• lJem de policia ................... .. 

1 . 543: 0:50$841 

8ü: 1114~730 
20:898$573 
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§ 3. o Imposto de segos c e1I'ros .....•.••.. 
§ 4. o Fóros de t'H"renos 1la Camara ....•.• 
§ 5. 0 I<lrlm d() marinha8 e mangues ...•...•. 
§ G.• Idem do armazens ..•.•.......•...•• 
§ 7. 0 Idem de taverna~ .................. . 
§ 8.o Idem de cm"I'o,,a3 .....•.......•.•.••• 
§ 9. 0 Idomd'3c.trJ•osdehois .........•...•. 
§ 10. Laulemio de terr~no; da Camara •.... 
§ 11. Idem idem de marinhas ••.•.•..••. 
§ 12. HenJim ·nto do 1\lata·ioul'O ••..••...•• 
§ 1:3. Idem da Praça do 1\Iet·calo .......... . 
§ 14. Alv:.ti'as <1 l licenças, terren0s, etc .. 
§ 15. Renda d' afm•iç:lo o carimbos ...... . 
§ 16. PremiJS de deposilos .............. . 
§ 17. Taxa sobr.3 a vrn la do peixe ..•...•. 
§ 18. Multa de oo,turas ..................• 
§ 19. Idem impo!"ta peh Policia ....••.•.• 
§ 20. Licon~as para fe.;lividados .......•..• 
§ 21. Ilom a nn~cate'L .. " ............ .. 
§ 22. ll0m a clo<pachantn.; ............. .. 
§ 2L R<~nda de prop1·io,, municipaes ....... . 
§ 24. Locaç,io d'} terreno> ••.........•.... 
§ 25. Arrendamento do to;·renos de marinhas 
§ 2li. Investiduras ....................•... 
§ 27. Arrllaçõos •.•••...••..............• 
§ 28. Restituiçües ..................... .. 
§ 2\J. Cobrança activa ....•............... 
§ 30 .. JnJ·os de apolic~s .................. . 
§ 31. Prodncto do g<'neros vendidos .•••.... 
§ 32. l\Inltas a empr<'itoiros .............. . 
§ 33. Joias de tnrrcnos :1fora:los .•...•..•.. 
§ 34. Imposto de mercador dn aguardente 

por gro<;so ......•••..•...•....•.• 
§ 35. Idem do em preza rios de bilhar ..... . 
§ :~6. Idem d'J botes fh venJot· comida .... . 
§ :!7. Idem de boloqniiH ...........•...... 
§ 38. J,Jem ele c sas de pasto .............. . 
§ 3U. Idem de fabricas de cerveja .•.......• 
§ 40. lrlem de morc:1dor de ce:·veja ...•..• 
§ 41. Idem de confeiblria .............. .. 
§ 42. Idem do f.\bi'Íca de distillação ...•••.• 
§ 43. Idem de hospedaria .•.........••.... 
§ 44. Idem de kios JUe ................... . 
§ 45. Idem de mercadJr d'l licores ..•.•... 
§ 46. I !em de liCJuidos e comnstiveis ....•.• 
§ 47. Idem de fabricas de vinhos ..•..•.• 
§ 48. Hem de tavernas c•Jm comida ....•.• 
§ 49. Idem idem sem comida ....•.....•... 
§ 5'). Idem de mercador d J vinhos por gt•osso. 
§ 51. R~n:la eventual-donativos ......•..• 

93 331$593 
14 112$9\10 
4 907!$~0() 
G 2ô7Stl6{j 

175$:360 
4:911$466 

248$653 
62:8~1$489 
7:433$279 

428:9GII$il00 
170: íF>0$1 08 
14'l:OOI$0JO 
127:027$780 

712$450 
426$000 

14: 05:l$770 
5:042$810 
1: W0$000 

1 G: 38G$1j66 
700$000 

4:018$773 
5: 11~$713 

1G: o:H\$315 
GGG$'278 

7:3!7$441 
47:075$554 
94: 124$;-)89 

3:80!$000 

l s 
1 :Gto.tOOO 
1:562$133 

810.~0()6 
10:271$000 
15:557$133 
2:639$000 

242~666 
2:4H6$000 
1:814$000 
i :872$000 
2:407$666 

351$333 
14:926$000 
i : 720,$:l33 

15:904$986 
77:101$373 

$ 
6:950$000 
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Art. 2. o E' fixa la a dospoz nna quanti::t de 

A s:~.ber : 

§ i. o S·~cr·etaria ......................... . 
§ 2.o Ccnt:~.doria ....................... .. 
§ 3.o Th<'Sour::l.l"ia ...................... · · 
§ 4.o C •ntencio~o ....................... · 
§ 5° Directorin. de obras ............... .. 
§ 6.° Fiscaes e gnard •s .•.••••••••••••..• 
§ 7. 0 J\latndoul"O .•.•........... • · · . ·. ·. · • 
§ S.o A!'erit,>ão e carimbo ................. . 
§ 9." N~crolerio ..•......•....•.........• 
§ 10. Em pro c; •dos apos:mtados ............. . 
§ 11. Dibliothen ....................... . 
§ 12. E>ccdas mnnicipacs ................ . 
§ 11. To111ham<'nto ...................... . 
§ 14. Fúro; de terrenos occnparlus pcb 

Cama r.\ ......................... . 
§ 15. Conservação do calçamr:nto<, cstr·a la> 

(\ rec )ns.trncção ................. . 
§ 16. J,] m rio j:mlirH e pr:v;:ts ........... . 
§ 17 .. J,rlici:'l o custas .................•• 
§ iH. E':podiente o pnblicaçõos ....•....... 
§ 19. Eleições e qnalific:tções .•............ 
§ 20. Rcstitnic;õe> o l'nposiçôes ..•......... 
§ 21. l'or·centagem a ,\lfan,Joga e HoC'eiJe-

dol'ia .•.....•....•.•.....•....... 
§ 22. Amortização e juros de emprostimo .. . 
§ 23. !Jivich passiva .................... .. 
§ 24. Obras n •v::ts ...................... . 
§ 25. Eventuacs .•.................•.••.. 
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1.458:06')$774 

31 :600:-1;000 
21 : 000:{;1)00 
1.) : li00$000 
1 2: 00: J$000 
:~1:000,0 10 
7;!:\loo,:;oon 

~!2:-i: :~:>()~( )1)0 
20::H4$4!4 
4:~oo:;;uoo 

17:711!';760 
10:4!llkil00 
57:(i'lo.:;ooo 
10:UUIJ8UOO 

1: 500:?000 

100:o~osooo 
12:0011,~110() 
20:' u:1.~ooo 
:JG: 800~000 
4:000~1)00 

iO:OO:J$000 

4:000sOOO 
Hi I : 500~00() 
237:()-11$737 
3:30: OilO.~OOO 

8.341$333 

Art. 3.° Fica approvado provi•oriament~, até 'l'lC o seja. 
definiti1·~mcnto p0lo Podct• Legislativo, o pessoal ere:tdo para o 
l\iatarloul'O c constante do qna lro :•nn"XO ao prcsertlo d<•creto. 

Art. 4. 0 A dill'orcnçade 84:(1.'lt::;067 pH·::tmcnos qnn ~e nota 
entt·e a 1·ereit·• e a dr>spoza, bem como fJll:ll'tuer· ex~esso de renda 
que so ve:·ifl~ar, serão applie:l!!os ao pagamento da divida 
p1ssivl1. d 'pois de convenientemente lirpüdatla e appl"Ovadn. pelo 
Go~·er11o Imp·•ri::tl. 

Art. 5.° Ficam revogadas as dispo<i<;iíes em contrario. 

PP-dro Leão V clloso. r lo M·~u Conselho, Son1rlor do Imper·io, 
Ministro e Secretario de Est::tdo d 1s Negocias do lruperio, 
assim o tenh • entonrlir!o e façn. exccntn.r. Pahcio do Hio de 
Janeiro em 17 de Maio de 188:l, 6'2° da In lepen,Jenci::t c do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Pedro Le;to Velloso. 
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QUADRO 00 PESSOAL 00 M.\TAOOURO PUTll !CO DA CÓRTE, APPRO

VADO PROV!SOH!AMENTE !'011 D~:c.:rno DESTA D.\TA, QUI<: OHÇA 

A Rfi:CI<]!TA E F!X.\ A DESI'EZ,t DA ILLMA. CAMARA MUNICIPAL 

PARA O EXERCICIO DE 181:!3 

Vencimentos 

Cargos T otaZ 

t Di !·ce!or ....•...........•...••......... 
3 Alu·th·o..; a ~: ~01).) do l'rdena.Jo o t: ~il01j 

1fo g'ro~lilir.\Ç{ío ..•..••••••••••.•.••.•...• 
f Fiel do T\t~•Sollll'i'Íru da C.tmaLl •••..•••.• 
t E~ ripluralin •......•.•••....•.•..•••. 
I Propo t" da cst.açiio de :-\. lli11g-o ........ . 

: ~: 1 i ·,~:~1'. •_i :-•' 1 .. :, ~ l• ;~I~ : l'l ~ : .. : : : ~ : : : : : ~ : : : : ~ ~ : : : : 

I Ajn:LIIIIC do Fci•or .•..•..••..•••.••.• 
f A•l111i rd.>lr.tdOI' cln C li I ral ••.•..•.•....• ~. 
t \le:-<tro tb. 1nat:IH~·a du ~uil1ns ••.•.•.••. 
t nH I ol<l rlo ~)\i li~>~-- .................... . 

a·; rnal!arcfo.i a :J 1~ dia r i :-; ............. . 
33 cr C.l1"1C~:ttl s d.t~ h;•l.tn~a-.. a 2.~ i !t•ru .•• 
6 di!,. r..; dn nur I a ::!1)"101) ·.tom .•.•...•..•.. 
{I• .nt.,-. tlns ranos a 2.~ i.lom ........... . 
~ d_itos tia mat:w("a d~, -r.Jinus a :!j itlt!:rr .• 
.._. tltlo~ lia t.lo onno:; a ..... , 1d0111 .••.•......• 

Oflicinas 

t Chefo de marhina .................... . 
5 f•,•uLt:>< a 1:2rJllJ>IO ................... . 
f carpinllliro .•......•.•......•.....•....•. 
4 O!•orarius para extracr;lo rio suh.) ~l :23 tlia-

rio ................................... . 
2 tlilos par • a •lt~ li11gnr~s a 2:) idern ••.••.•• 
2 dlltH para cahccas a 2) idonr ••.••• ~· ..•.. 
6 di lo-{ para fu!-.:io do sl'!rn a :l, i lo111. .•... 
tO dito 'i par· a as sal~o~dl"ira . .; a '2 ~ j.J, m ... 
20 tlrtos p 1ra o JIH'fi;tro das ltip:ts a ';!,:;; 

iJorn .•..•.••.•.•••.••.•.••..•••••.... 

JarJi m 

I feitor c G traLalhat!oios ................. . 

O r .t c~ (;ratifka~ 
llaJo r~!u 

\ :1\lQoll!lll 2:0111,)110 I 

7: !OiiB 1:1" 
2: IH),~ t 0 
1: !rlrl (ou' 

t'\JO:)IOO 

1 :~:o',) ~10 
l: lltlll 11'11 

(;11: ,,111111 
41111'1111) 

I :'r 0'0.)•) 
I :2 U 11 11 
I: O ;.~OO!J 
r:~ .. u·no:J 
I: 2tl!l.)'lllll 
I::llll,~ •1:0 

·::G 1 '.~·100 
tt:tl o~ :no 
1:20U,jU!!ll 

6:1) 111,)000 

10 ROIJ;II()O 
:l:l) I) IIIJ 
L OH IIUJ 
l:tlllHIIIO 
i:'t-IH.t. lf)O 
i:~on O J:) 

I :01111' •· O 
J: j I'CI) I) 
I :21 O.l 100 
I :211 'rHU 

~.~: :~··'I) 111 
2í:í ~ ,'-1'0) 
;i: n:i t;ooo 
lt :li~ll/i 110 
!'i: ,,,,_,o )U 
:u; .o,juJo 

3 :600.~1)00 
fj:IJ 111 ·o.Nl 
t:~ll •,)ii:!U 

2:~2 180<10 
I: lllii.~IIIJ;) 
t: '••<HIIJO 
n:·i-o, 110 
I ::lUO t.OO 

H:GOUJOOO 

r. :aso.;ooo 

168:75~,5000 

Pala~io do Rio do Janeiro em 17 d3 Maio de !883.- Pedro 
Leão Vetloso. 
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DECRETO N. 804G- DE 10 DE MAIO DE 188:! 

D{l noyo Regulamento para eobrança do imp'lslo tld scllo. 

U <an lo da aut•JI'Í~ação conferida. no at·t. Go da Lei n. 3140 
d' 30 le Ou Lu 1ro d'l it;tl"?, H oi !101' bem O r lenat• qne na arre
c:tdação do imp 1sto do sello se ob -en·e •I !te ~-nlam.mto, qqe 
este aco.1tpanh'''• ass g-nad 1 pelo Visr,ond' <lo I', ra11ag-qá, Con
s<'lheit·o th E~ta.lo, S 11:ulor do ltHp I"Ío, l't···~id"IÜO do Con
selho de Mini~tros, l\Iiai<tro " Snc,·etario de !<: t 1d • los 
Negocios d • F., zen 1a e l're,id<wt·1 d' Trib:Jn:d du Th s"uro 
Na~:onal, 'lu~ as-;i:n o tenha Pnlendi lo" f>~ç• ex'c11tar. PaLwio 
do Rio dr1 'atF·iro ao~ 10 de l\laio do Hltí:3, 6:~0 d' lnd••pen
dencia o do Intp<ól'ÍO. 

Com a ruhric., df) S<ta l\Iagestado o lmpo1·a<lor. 

ll~~nl:nnenlo pnra <'nh•·nnçn cln in~pu> .. o .-lo 
"'••lln. :o CJUC ><c 1'(·(·., •• " n J)eea•elo n. fi4U~f; 
dc><la d:ola 

CAPJTliLO I 

DO !\!POSTO 

Art. 1. 0 O imposto do srllo ,, proporl'ion~l o fixo (Lei 
n. :lli rlt: ::!I tl11 Outnlorn ti•· 18'd, :11·1. I:!); l"l'l:ahe nos 
actns e conlr:ttns tnenciun:td"s 11<1,; Tnl,pfl:.s jlllll:~s A 1• B, 
e O SCll pag·;l!lli'JliO ;;p, fara fl •I" 111< io de I'SI:IJI.('ÍJIJJIS OU flllf 
verha..; Ja..; r"p;uli·Jies :trrecad:~<lor:ts, >:dvas :~,; exeept;ões 
dt•slt~ HPgulanJI'JIIo. 

A rl. ::l. o l'<t r a u fl'' ~" rnPn to 1lo ~riJo propf<rr innal dos tí
tulos tl••sign:•d"s n:t Tahella A,§§ 1° n t,o, o v:d"r será : 

I o .N"s contralos de :tiT•·nd:tiiJCIIIO. o pn·ço :,_jus1"d" p~ra 
todo n lempu dn loe:H;;"'• e no,; tr:.sl"''"''• o t•orrt•spnlldente 
:w IPmpo lJllll faltar (l:tra li'I'IIIÍIIaç:'w Jo pr:tz"; t'lll f:dla de 
e'tipui:H;:io dt1 prazo, a ri'IHI:t d" um anno. Em qualqw•r ilos 
casos doverú comput:,r-sn larniJr>lll a tJLWnlia e~tivul;~da a ti
tulo ile joia, Pntratl:t ou :dgum onlro. 

2. 0 N••S de l'rnphytt·uso e sulwmphytousr, qnnndo isentos 
do imposto de tr:JIISJnissiio dn prupriedad1•, a inlporlancia de 
vinle :tnnos de fôro e a joia, si a houver ( l\eg. de 31 de 
:l\larço de f8,·i, arts. 23 e 25). 
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a.o Nas fianças ]ll'f'Sinrlas em juizo ou repnrtirão publica, 
o arbitrndo ou es!:iiJClecid" r~m Lei ott 1\r•gulalltPIIIO. 

(J,_o Nos títulos tle ;~rrr~mat:H:~o dt~ rr•rlflas pub:ica~, a lo
tação do excesso do rendrlll!'nto, qno o co1rlratu devo prot.luzir 
c que c011stitue ns vantngens do :trrom:tt:~ntc. 

5. 0 Nas transrereneia; elo npolrcos, :lt\·Õ,•s de compnnhias ou 
sociedades :.nonyma,; e títulos elo ol11·iga::ões ao porlltdor, das 
me~mas ~ociedades (rle!Jentlln s),o pror:o tl:1 ncgocia~·:lo ou tl'3ns· 
mis~f,o; ~i aquelle pn\00 rt~o lf'lr ron lr··cido, o v:tlor· nominal. 

6. 0 Nos titnlos dL' eonlralos, 1'111 virlndo dos rJunes se p:ts
sarem let:·:.~-; r;a IIII'SIII:t dttta rll'll,·s, c fJIIC n:·to constitnircm 
JlOI' ;;i :-{J rd•rigar·~o nova, a diiJ"cn·rtça entre o valor do con
trato o o r] as ldl\ts. 

Scrrrlo 11 eontrato r·ito por c,:criptura publir:n, o T:thrllião 
dcver:·t d•·ciar;;r nclln !Ji!nl :1 Íinportaa'-'.ia <lu sdlo das letras c 
0 modo liOI' f)lW roi IUgO. 

No r·a~" d1: n:<r·ripto p:q·tienlnr, i.~n~J tlec!nrnç:ío snr:í lançada 
no titulo Jlf'lo llcc~IJ,:dot' n EsrTÍV:ifl do ~cllo, dentro do prazo 
de 311 di:ts fln d:•ta do ti tu lo. 

7.• Nos eontralo,; tlr: soricd:u],,, o rnnrlornpitnl; nns proro
r,nçõe;:: rl<~s me,;mo.; C1mtratus, o :wer,~.':L·iruu d~ r:tpilal, si o 
lwuver. 

8. 0 Nns tli~.o:oln:.!,rs tle ~;o,·if'rl:t,l••, :1 quantia qnc se rrpartir 
pelos ~ot·ios, nu a p:1rto 1)1111 t:ouiJr:r n :tlg,un OtL alguns dclles, 
n~o l'stando r(,·elar;idu o v:ilor lot;tl (Urdem n. 2'ü de 2;J de 
Outubro tlt: 18i:i2). 

No r~aso de rPtlra:la r1e um on mni; sorios, conlinunndo a 
soeieth!le eom o llli'S:no eunt1·:•ln, a imJI'Jrlnncia que fôr 
levnnt;lfla. 

9.• lln capit:tl rias conrpanlii;l~ on srH·ir•<larles nnonymas, 
suas agcnci:ts n r·:lix::s JiliaL:.>, a itll[hJI taueia das clnmadas, á 
medida IJIIO se fiz,·n:nr. 

fO. Nos art11s 1'11' rpre se conn·n1·ion:tr o png:~mrnto por 
pre,;t:wõrJ:;, d·~ qunnli:~o; qnn n;,o se possa111 dl'tL·rmitwr, a im
portanei:t de nllla annuidadP. 

U. Nos eontr:ttos C•llll ns r••partiçü••s pnltlicns, rm qne se 
não dr•clnrn o pre~o lutai, a tjtwntia Bll"llt:ionadu uns ordens 
de pa;.:arrwnlo. 

:ll!. D:~s Bot~' ao /lOt lido r n ú ris/a, o lermn mt;tl i o rios bi
lhetes nm eircnladiu 11r1 c.\t'lTif'io an!,.·rior no tio p:~g;~mento 
do scllo. 

Este vnll)r será calenl:~rlo, solllmnndo-so o numero de bi· 
lhete~ t~n1ittitlo< rl1\ t:atla da<sfl, r·rn eirctil:u·a:J 1111 lim dos 
mezes do rerorid't C\ereieio, c divir!illdL•·se o Lolt~l dos bilhe
tes pPio nnntcro de mPzes. 

i:l. No~ nnlros pnpl'i.> em geral, a imporl.aneia declarada. 
Art. ::i." N<•s eontr:ttos de rJU'~ Si\ p;t<s<~n:m diversos oxem· 

piares, os !JIIa•·s dcver;,o S1·r apr<),;,•nt:odos :111 mesmo l:'lllpo e 
numerados ~cguida1nr·nto, só llill p:tg:•r~l o sella, rler:larando 
nos outros o llcecl!l'dor o o Esnil':io uo ,,JI,> o numero do 
exempl:tr sei lado, o valor do irnp •S. o 11 o no:rhJ li; quem in· 
utilizou a estampilha, ou a data t' o numero d:1 veriJa, si não 
estiver sujeito Útjuellc mo,io de pe~gamento. 
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Esta di~posiçíio n:ío L; 1\Xtensiva ás vias de letras, que touas 
deveriio sPr selladas. 

Art. q._ o Dos eontratos em qne houvrr di~po~içõrs depen
dent1·~. ou que se derirem necess:,riam<'nll\ lllll:IS rlas outr:~s, 
!: devido o sello proporcional de 11111 do,; valores, sendo 
iguae,, ou do maior, si o não fon•m. 

No c~~o dfl e•mtt•rem varias dispo;;içõe~;, que não sr, dcl"i
VI'IIl lll'l'l~:isariameute uuws das ontra~:. pagar-:;;·-ha o :;ollo 
do valor I!Pl1:1s. 

Art. :i." Ao ~ello proporcional da T;lilt'll<~ A ~:;",estão 
:;ujPito' n~; titulo:: 1l1• norne:u:üo n outr"''· que t.h•m dirfliiiJ ao 
wnei lllnntu de :!OO,~IJOO par:• e i ma. 

Art. U.o Xo c:''" de s1~i' au.•:illcntnd'' 11 r<~nrim.·nto 1lo i'llt
lll'i'g;o, I' havendo Jlf'llllllt.':.to nu tr:tll:>i'<'J'Ill:l'i:o, ainda ifiW p:tra 
log"r de tlivL•r,;o 1\liuistcrio, 11 sello (\ "·onwntD 1lnrido da 
lliclht:rin de •tunlquer valor. su!Jn~ a import:111ria de !]111) :;p 
tcnl.a pngn igu:tl on ut:dor 1:1:-:a proJIOITÍIIIIal. 

~ L • Si o wn··imenlo, de que rstiYer JW.~O o sei lo. filr 
mnnor do 1:000,5, sení r,xigitla do exc.r;;-co ai(\ r~:;tu valor a 
quota de '2 ·:., Jlroeeunwlu-se Iw,ta conformidade a restH·itu 
r!:1s ln\aS de 8 ll 7 °/n. 

~ 2." Este ~rtigÓ ri ill:tpplii':IH'I:tos q:u• fnrr•m llPmittidos 
t\ depois nomeados; s:dvo si a dc•mis~i'io "'-~ der JWr:t que a 
ti'omen,:ii•J se f<'DiiZI' 011 spja r'tlmpritla. 

Art. 7. o O se !lo das no111e:u:õe,; p:1r:t lrog·:,rEs srrn vmll'i
mento rlos eofres pttlJiieos, deve ser p:tgo :onte:; da posse ou 
do •·xcn:ieiu llos nomeados. 

O dos titulos de rmpn•go f•\l lHc·rct\ cujo yrneiml'!llo. uo 
l.tHlo ou 1)111 ll:lrl.r~>. ft!r :th'liWdo pl'!o:; tlitos t~ofre,;, arrel'a
dar-s<'-ha : 

~ 1. 0 Por de:-eontn nas folhas, ,:(•ndn: ii ·· .. do YL'nrimf'nlo 
tot:d l'lll i2 pre:;tnçõL•s. no primPiro ;mno. o o re::to das dill't~
n·nte-< ta\as, si o honYI'I', nn :wto tio prin~t•irn pag:mwut. ... 

~ ::!." ,\nt<·~ dr> a>seutnntl'lllo tio tit.ul", 1•11 de p:<f":lr-~o ao 
IlllllW:ulo, si não rleiii'IIIier de asst·Htanwntu, f'stand" sujl.'itll 
ú lliX::l de '2 (:: .. 

;\rt. 8." O sr~llo é lleduzid11 dos proventos do PIIIJH't~go ou 
da !lll'rt~<\. ~~~~~um :lllno. a titnl11 de orden:Hlo, :cratilic:u:~o nu 
al~~-1111: outro, snndo r~ompel·itl:·meu!e lotados os logart·s 1.k 
vert eiutt•nto Yariavd. 

~ 1." De,-e 'Pr pago, a in d:t que du :ll'cn•sdnw da n·nda não 
so paSSI'III novos titnlos, c qualquer que '1·j:1 a fórnw pnr IJLW 
tiu expt·dir o :1du da no11te:tçã11 011 merco\. 

lla\·endo mais de um ar:to, f:tr-~c-lw a r:ohrauea :í Yist:t do 
IJUL' dt•r direito a11 C\i'l'Cicio do empn•go ou ús viint:ogeus d:1 
t;llllt:üS:iãO. 

§ 2." Us nomeados para servirem m~:Hos de :tnno, pag:tr:io 
o srl111 do Yencimenlo corn:,pond~~ute :to lt:IIIJHJ designado 110 
titulo. 

Art. \1." Si um titulo contiver dill'i·rentes ntt·n·,\,.:, dP cada 
um:t d:os quaes ,:1•ja devid:J o sello lixo, jJ:tg:,r:i o imp~>slo 
:>ÓIIHmte d:tquella que estiver sujr_·ita ;, IP:tinl' t:rx:o. ''" 11111:t 
tia,, la xa:; ~'i estas fPI't'l'l ig11;w'·. 

I'! 
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CAPITULO 11 

DOS TITULOS ISENTOS DO SELLO PROPORCIONAL 

Tabella A, §§ f• e 4• 

Art. f.O. São isentos: 
t..• Titulos de actos e contratos sujeitos ao imposto de 

transmissão de propried~rl.,, salvo si contiverem estipulações 
independentes, de sorlt· I'' · por si só constituam outros con
tratos sujeitos ao sello t " ! ·~"). 

2.• Bilhetes e outros tilul<~s de credito, emittidos pelo The
souro Nacional e pela,; l'hesourarias de Fazenda geraes e 
provinciaes ; excepto as letras sacadas a favor de particulares, 
ainda que para movimento de fundos entre repartições pu
blicas. 

3. • Notas ao portador e á vista, emittidas pelo Banco do 
Brnil, bem assim o seu fundo capital. 

~. • O capital das sociedades de credito real ; as letras 
hypothecarias e as transferencias destas (Lei n. !237 de 2~ 
de Setembro de f.86~, art. 13 § 12 ; Decreto n. 347 t de 3 de 
Junho de 1865, art. (16). 

5.• Vales e recibos postaes. 
6.• Conhecimentos passados aos vendedores de generos 

para os Arsenaes e outros estl!belecimentos pnblicos; as 
contas dos fornecedores de generos para o expediente das 
mesmas repartições. 

7 .• Concordatas commrrciaes, celebradas judicialmente 
(Decreto n. :::l(l8J de 28 de Setembro de 1859). 

8.• Moratorias, concedidas na fórma do Codigo Commercial. 
9.• Títulos, netos e papeis l:1vrados e processa1los nos Con

sulados das nações estrangeiras, si não tiverem de produ7.ir 
seus effeito~ no Imperio. 

f.O. Contratos de empreitada e os de locação de servir:os, em 
que o empreiteiro ou locador apenas forneça o proprio trabalho 
ou industria. 

H. Sentenças de desapropriação por utilidade ou neces
sidade publica, por conta do Est<tdo, das administrações 
provinrJaes, ou da:o Camar:1s .Municipaes. 

U. Títulos de ct'nce~siio de liberdade. 
f.3. Obrigações, C<lUtPias de pPnhor e todos os actos rela

tivos ás ad11linistrações das Caixas Eeonomir·as, .Monte-Pios, 
Montes de Piedade ou de Soceorro, sociedades de soccorros 
mutuos e o capilal dos me;;mos estabel1~cimentos. 

H. Contratos de p:u·ceria, celebrados com colonos. 
t5. Títulos e doenrnl'ntos, llfH'P~Pntados (Jrn Juizo a favor 

dos que litigare'll por wa liberdadu. 
lü. Quitações de dinheiro proveniente de contratos, que 

tenham pago SPIIo proporcional; exceptuad:1s as quecompre
hendam pagamento de juro ou de qu;~ntia não computada no 
titulo principal, as quaes pagarão o sello do accrescimo. 



ACTOS lJO i'ODEII EXECUTIVO 627 

i7. Transferencias de apolices, ncções de companhias ou 
sociedades anonymas e outros titulos, para o effeito de serem 
recebidos em penhor. 

i8. Trans(erencias de apolices e acções de companhias ou 
sociedades anonymas, em consequencia de tr:msmissfio por 
titulo oneroso ou gratuito, de que se tenha pago sello pro
porcional, ou imposto de transmissão de propriedade. 

Art. H. Não é devido sello dos endo~sos n ordem sem de· 
clara(::io de valor t·ect·bido ou em conta, nem dos passados até 
o dia do vencimento nos títulos a prazo, ou antes da apre
sentação quanto aos pagaveis á vista. 

Os endossos em branco reputam-se sempre à ordem com 
valor recebido ( Cod. Com. arts. 36i e 36~ ). 

Ta/1ella A, § 5• 

Art. i2. São isentos : 
t. • A designação, clnssilicação, remoção, tr:msferencia e 

nomeaç.ão de olficiaes do Exercito para commissões, ou 
serviços especines ás differentes armas e aos corpos do re
spectivo quadro, ou ás fortalez::s, bem assim analogos movi
mentos dos olficiaes da Armada para todo o serviço effectivo 
de bordo dos navios do Estado, corpos de Marinha e com
panhias de aprendizes marinheiros. 

2. • As pensões concedidas a famílias dos militares, e dos 
officiaes e praças da Guarda Nacional e voluntarios da patria, 
mortos em consequencia da guerra do Paraguay. 

3. o As pensões c:oncedidas a praças de pret do Exercito e 
da Armada. 

4. o A conc~ssão tle reforma a pr:~ças de pret, e as vantagens 
que lhes competirem pela effectividade. 

f:i." As gratilicações militares, inherentes ao exerciCIO do 
posto, e as substitutivas das antiga.; vantagens militares. 

6. o As substituições temporarias entre empregados da 
mesma repartição. 

7 .• As dia1·ias para transporte dos Engenheiros, as nome:~
ções de Vigia do litoral, e os jornaleiros que recebem por 
ferius, não tendo titulo de nomeação. 

8.• Os vencimentos de empregados do Corpo Diplomatico 
em disponibilidade. 

9.• Nomeações de Delegado>, Subdelegados de Policia e 
Supplentes. 

CAPITULO 111 

DOS TITULOS ISENTOS DO SELL!J FIXO 

Art. 13. São isentos: 
i. • Títulos, condecorações, honras e distincções, medalhas 

do bravur:~, de campanha e outras, que por serviço~ militares 
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se concederem a officiaes c pr:u;as do Exercito e da Armad:1, 
Guarda Nacional em destacamento ou corpos destacados, de
clarando-se no decreto da mercê a rnão por que esta c feita; 
excepto quanto :'ts condecorações da Ordem de S. Bento de 
Aviz (Leis n.58ti de ti de Setembro de 1850, art. 16, e n. 719 
de 28 de Setembro de i8ti3, art. 2i; Decr .. n. H'i4 de 5 de 
Abril de 1868) ; medalhas concedidas por servi~os prestados 
á humanidade (Decr. n. 1579 de ifl, de Março de !855). 

2." Distincções conferidas a Príncipes c a subditos estran
geiros. 

3. 0 Licenças para nccitnr condecorações estrangeiras, ob
tidas por funccionarios publicos, em razão de actos de seu 
emprego, que serão indicados ao solicitarem as mesmas li
cenças (Lei n. 3i!J,O de 30 de Outubro de 1882, art. 6°). 

4.• ExequtJtur a nomeações de Ag-entes consulares das 
nações estrangeiras (Ordem n. 227 de 12 de Maio de 1881). 

5. 0 Títulos de concessão de pennas d'agua ( Decr. n. 8775 
de 25 de Novembro de 1882). 

6. o Cartns de nnturalis:1ção (Lei n. 3HO de 30 de Outubro 
de 1882, art. i~). 

7. o As fés de officio de officiaes do Exercito e da Armadn, as 
certidões destas, as escusas ou baixas do serviço das praças 
de pret e da marinhagem. As licenras concedidas a officiaes 
do Exercito e da Armada em virtude de inspecção de saude; as 
concedidas a praças de pret e os títulos de divid11, que a estas 
se passarem. 

8.° Concessão de terras publicas a voluntarios da pr.tria 
(Decr. n. 337 i de 7 de .l:mei ro de !865). 

9.• Livros das Caixas Economicas, Monte-Pios, Montes de 
Piedade, de Succorro n das sociedades de soccorros mutuos. 

iO. Livros das cnsas de Caridade e de Misericordia e os não 
especificados no § 2• da Tabclla B. 

H. Processos em que forem partes a Justiça e a Fazenda Na
cional; seus traslados e sentenç~s ; os mandados e quaesquer 
actos promovidos e~: oflicio em Juizo, sendo, porém, pago 
pelo réo, quando a final eondemnado ; as certidões passadas 
ex of!icio, no interesse da Justira ou da Fazenda Publica. 

i2. Proees~os de desa propria('iío judicial, promovidos por 
conta do Estado, das administrações pro v inciaes e Camaras 
Municipaes. 

i3. A c tos promovidos, títulos e documentos apresenta
dos em Juizo u favor dos que litigarem por sua liberdade; 
sendo, porém, a parte contraria, quando vencida, obrigada 
ao sello. 

H. Processos do conselho de direcçiío, inquirição, disci
plina, investigação, de guerra e outros, que se instaurarem no 
Exercito e na Armada, nos corpos de policia e na Guarda 
Nacional. 

15. Recibos pa~sados em títulos sujeitos ao scllo proporcio
nal ; as dill"erentes vi:1s dos mesmos recibos e os menores de 
2515000, sendo applicavel áquellas e a estes a disposição do 
art. f(!. ; títulos ou papeis sujeitos ao sello proporcional e 
os que forem isentos delle. pagando estes ultimos o sello da 
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Tabella B, § i•, qu:mdo exhibidos como documentos em 
Tribunaes, Juizos e estações publicas. 

i6. Indices appensos a livros de commerciante e outros 
sujeitos ao sello, devendo o termo de encerramento ser la
vrado na ultima pagina do livro antes do índice, e nesta lan
çada a verba do sello. 

i7. Nomeações de Delegados, Subdelegados, Supplentes e 
lnspectores de quarteirão. 

iH- Licença e dispensa de impedimento para casar e de 
prégão, concedidas a pessoas pobres, declnradas taes pelo Pa
rocho, e as que o forem para casamento de consciencia. 

t.\L Passaporte concedido pelo 1\linisterio dos Negocias Es
tr:mgeiros aos Agentes diplomaticos e consulares nacionaes e 
estrangeiros e aos encarregados de despachos; o -visto
da autoridade policial nos passaportes estrangeiros; passa
poi·te ou- passe -concedido ás embarcaçoes bt·azileiras em
preg-adas na pesca. 

20. Approvação de estatutos e autorizaç5o para incorporar 
companhias, que tenham por fim a pesca no litoral e nos rios 
do Imperio (Lei n. 876 de i O de Sete muro ue 1H1i6) ; idem para 
sociedades de colonização e immigraçiio. 

2L Licenças para abertllra de collegios e escolas da Asso
ciação de S. Vicente de Paulo. 

2~. Apostillas, lançadas nas patentes de officiaes da Guarda 
Nacional. 

23. Certidões do termo de deposito feito no .Archivo Publi
co, pelos que requeiram patentes de invenção (Heg. de 30 
de Dezembro de i882, art. 25). 

2~. Títulos passados a lentes de instituições estrangeiras, 
e a autores de obras importantes, para exercerem a medicina 
no Imperio (Decr. n. 802~ de i2 de Março de i88i, art. tOt). 

25. Declarações apresentadas para matricula de ingenuos, 
filhos de escravas, e para averbações na matricula dos mes
mos ingenuos e dos escravos. 

26. Papeis e documentos, relativos ao alistamento, revisão 
e sorteio para o serviço do Exercito e da Armnua, e recursos, 
que os interessados apresentem na defesa de ~cus direitos 
{Lei n. 255G de 26 de Setembro de 187~, art. 2• § 8•; Decreto 
n. 588i de 27 de Fevereiro de 1875, art. 139). 

27. Attestados de moi estia ou de frequoncia, e requeri
mentos para ostes, concedidos a empregados pu!Jlicos afim 
de receberem vencimentos. 

28. Requerimentos e outros papeis que transitarem pelo 
Monte- Pio Geral de Economia dos Servidores do Estado ; 
recibos das joias, contribuições e pensões do mesmo esta
belecimento. 

29. Processos, certidões e outros documentos exigidos 
para o alistamento dos eleitores {Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
de i88t, art. 5" §§ 2" e ~o). 

30. ~ontra·fés das inttmações juuiciaes ~~ 
e papets dos presos pobres ; ordens paK-f\!\ m'~ rMM 1 . 
hirem da prisão ; attestados e guias pai'!í ~UNáHI 'de 'càãa- r ,f-f 
veres. ,....-, \ · 

;1, ,, 
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31. Documentos do expediente das repartições geraes, pro
vinciaes e municipaes. comprehenrlirlos os conhecimentos das 
qunntias que receberem ; g-uias de depositos de mercadorias 
nos entrepostos, armazens e trapiches alfnndegados; bilhetes 
de snhida das mesmas mercadorias ; requerimentos de em
pregados publicos para levantarem quantias em deposito na 
propria repartição ; recibos de objectos fornecidos para o 
expediente, e os de qu11ntias tnmsportadas pelo Correio. 

Art. 14. Os papeis de que tratam os ns. 25 a 31 do artigo 
antecedente, pagarão o sello da Tabella B § t•, quando, juntos 
como documentos, forem apresentados á autoridade para 
produzirem eft'eito diverso do fim para que foram passados. 

C:APJTULO lV 

110 SELLO DE ESTAMPILHA 

·Art. {5. Haverá estampilhas, cujos valores, formato t\ 

signaes earaeteristicos serão determinados pelo Governo. 
Art. 16. O sello de estampilha serve: 
§ t.n Para os títulos que devem pagar taxa proporcional, 

de conformid11d0 com a Tnbell:1 A,§~ to a 3°, oxceptuando o 
capital e os títulos de obrigações ao portador (debentures) 
das companhias ou ~ociedades anonymas. · 

§ 2. o Para os títulos qne d~vem pagar taxa fixa, conformo 
a 'l'abella B, §§i", 3° fl 4•, Õ" ns. t a 24, 6" ns. f a H r. 
7° ns. i a 4. 

Art. 17. 0> papeis serão sellados, collocando-se a estam
pilha o inutilizando-a com a rl11tn e a assignatura, escriptas 
parte no pnpAI e p~rte no sello. 

§ f. o E' competente par11 inutilizar o sello: 
f .o Nas letr;;s de carnhio e rl:1 terrn, o aceitante; nas que 

forem sacadas ri vista, ou sobre paiz estrangeiro, o sncador. 
2. • Nas que se protest:u·em por falta de aceite, o Escriviio 

do protesto. 
3. 0 Nns transfrrencial' de apolices A acções, o tr:msferente 

-nas propostas a que se refere o Decr. n. 8260 de 2~ de Se
tembro de 1881, qnanto ás apolices, e no livro em que se lavrar 
o termo, quanto :ís aceões; ~endo estas transferidas por 
endosso, o endossante. 

4.• Nas apolices de seguro, que não sirvam para a reno
vação do contrato, o segurador; ficando isentas de sello as 
letras do premio. 

Niio se passando nova apoliee, nem letra, para renovar o 
contrato, o signalario do rf'cibo do premio. 

5. • Nos seg-uros maritirnos, h~vendo a minuta de que trata 
o art. 666 do Cod. Com., o segurador, applicando a estam
pilha na minuta. 

6.• Nos contratos lavrados em notas ou por termos judiciaes 
e em repartirões publicas. o contrahente que o assignar em 
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primeiro Jogar, collocando a estampilha no proprio livro ou 
termo. 

Não se declarando o preço total (art. 2° n. H ), o Escrivão 
do sello inutiliiará a estampilha nas ordens de pagamento 
expedidas pela repartição, onde se houver celebrado o con
trato, e antes de cumpridas. 

Para esse lim, a mesma repartição addicionará nas ordens 
a seguinte nota, dat11da e rubricada :- Deve o sello, que não 
foi pago no contrato por não haver declamção do valor total. 

7. o Nas racturas ou contas assig-nadas de generos vendidos, 
o comprador; nos creditas e outrgs títulos de obrigação, o 
devedor. 

8. 0 Nos contratos de fretamento de navios (carta-partida ou 
de fretamento), o capitão ou mestre na nota dú despacho 
marítimo, em que deverá declarar o valor do frete; nos 
conhecimentos de navios â car,Ja, collteita ou prancha, o signa
tario; nos passaportes ou - passes - das embarcações, o 
signatario. 

9. 0 Nas contas correntes, o Escrivão do sello ou qualquer 
dos sig-natarios, antes de ajuizadas. · 

lO. Nas cartas de ordens e escriptos á ordPm, l'l signatario 
do recibo no titulo, caso nilo o tenha inutilizado o sacador 
ou o transferente, ou ainda o proprio sacado, si, por deter
minação do ultimo portador, tiver de creditar-lhe a impor
tancia da ordem. 

H. Nos outros títulos sujeitos ao sello proporcional, nos 
cheques sobre banqueiro da mesma praça e nos reeibos do 
25nuoo para cima, ou sem declaração de vnlor, o signatario. 

12. Nos titulos extrahidos de processos, nas certidões, 
traslados, publicas-fórmas, traclucções e outros documbntos 
otneiaes, o Tabellüio ou E~crivão, o empregado publico, ou de 
corporação tle mão morta, que primeiro ~ubscrever taes docu
mentos. 

As certidões, requeridas por pessoa residente em muni
cípio diverso daquelle em que forem escriptas, não sendo 
solicitadas no prazo de trinta dias, serão transmittidas, com 
otncio registr;,do, á estaçiio liscal do Jogar onde residir o sup
plicante, declnrando-se, antes da data e assignatura, a im
porlancia do sello devido, :ifim de serem omtregues depois 
de selladas, inutilizando a estampilha o Escrivão do sello. 

13. Nas procurarões e substabelecimentos por instrumento 
publico fóra das notas e nas apud·acta, o Tabellião ou Es-
crivão. · 

H. Nos autos judiciaes e administrativos, a parte que 
assignar os arrazoados, artieulados e allegações ; nas folhas, 
o Escrivão do processo, antes da conclus:lo para sentença 
final, ou interlocutoria com força de definitiva. 

Exceptuam-se os de execução da Fazenda Nacional, cujo 
sello será inutilizado, na guia para o pagamento da divida, 
pelo Escrivão do sello. 

t5. Nos requerimentos, o signatnrio; nos documentos que 
lhes forem appensos (si antes desse acto não eram obrigados 
ao sello). o signat<trio dos mesmos requerimentos, a autoridade 
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que os despachar, ou o empregado que, antes do despacho, 
lhes der andamento ou infornwç~o. 

{6. Nos testamentos e codicillos, o Escrivão que lavrar o 
termo de aceitarão da testamentari.J. 

i7. Nos títulos passados nas Secretarias de Est:~do, do Senado 
e da Camara dos uepulados e nas Directorias do Thesouro 
Nacional, o Escriv1io do sello da estação a quo forem remet
tidos para a cobr:m~a ; nos que nxpedirem as Secretarias das 
Presidencias de província, dos Tribunaes c das C:~maras Mu· 
nicipaes, os re,;pectivos Secretari•Js; sendo pass;~dos em outras 
repartições, o sig-nntnrio dos titulos (art. 60). 

18. Nas procurações por· instrumento particular e nos 
documento;; n~o e.<peeilicados nos numeras anteeedentcs, o 
signatario, ou, na falta deste, o Escrivão do sello ou o em
pregado a quem forem :~presentados para produzirem effeito. 

§ 2.• Aos Bancos c ás sociedades banearias é facul!ado i nu ti
lizar o sello por meio de carimbo, IJUe imprima o nome do 
Banco, ou da lirm:~ social, e a data. 

§ 3. 0 Quando houver mais de nrn ~ignatario, inulilizat·á a 
estampilha o que assignar em prÍiueiro logar. 

Art. 18. Para complet:tr a import;mcia d:t tax:t devida, 
poderão ser collocadas no titulo estampilhas do mesmo ou de 
diversos valorl's, com tanto que n:io liquem sobrepostas. 

Art. i9. Não se consider:uu sl'lla!los os papei,; com estam
pilh:ts em que haja datas, nomes e dizeres estranhos aos que 
devem conter, para serem leg-:tlmente inutilizadas, ou que 
tenham signaes, rasuras, emendas e borrões. 

Art. 20. Quando algum ar:to rmgar taxn inferior ú drvida, 
com sello inutilizailo por pe~.;oa competente, c houver outra 
pessoa que tambern o seja, couforme o art. i7, poderá esta 
applicar sómente a estampilha do n1lor que falt:~r. 

Art. 2i. As estampilha . ., >erào vendidas nas repartições 
encurregad<JS riu cobnmça do imposto (art. 2.ti), c em casas 
particulares autorizadas pelo Thesouro e pelas Thesou
rarias. 

CAPITULO V 

DO SELLO DE YERBA 

Art. 22. Devem sellar- se por vcr!Ja: 
~ t.o Os p:1peis não sujeitos no sello de estampilha. 
§ 2." Aquelles em que não se empregar o sello de est:un

pilha, por não havei-o na estar;ão fiscul do município onde os 
actos e contratos se passarem, on rm que possam ser sellados, 
sendo isto declarado pelo EserivDo do sello que lançar a 
verba. 

§ 3.• Os titulos cu.io impo:::to exceder ao marcado na estam
pilha de maior valor, si o contriiJUinte não preferir o modo 
de pagamento facultado no art. il-l. 
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§ r.,.• O_s passados fóra do Braz i! e nos Consulados das nações 
estrangeiras, quando tenham de ser apresentados a qualqu~r 
autoridade ou repartição publica, excepto as letras de cambio 
aceitas ou protestadas no Imperio (art. !7, § t.• ns. i e~). 

§ f.i,o Os qufl incorrerem em revalidação, na conformidade 
do capitulo VII. 

Art. 23. Exceptuam-se da disposição do artigo ante
cedente: 

L o Os títulos de nomeação que pagarem por descontos 
(art. 7" § i •); devendo, porém, a Contadoria ou repartição 
onde constar o pagamento, certificai-o nos proprios títulos, 
si lhe forem aprcsentndos para esse fim, depois de satisfeita 
a ultima prestação. Este certifie:1do é isento de ~cllo. 

::! .'' O ~Pilo d:1s loterias, do qual se p:~ssará conheeimcnto de 
talão ao Thesoureiro ( art. 2il § 4." ). 

Paragrapho unico . .Não obstante a disposição deste artigo, 
escripturar-se-h:t como- sello de verba- o arrecadado dos 
títulos nelle referidos. 

Art. 2~. O ~ello das graças concedidas pela Santa Sé aver
bar-se-ha no Beneplacito Imperial e o dos outros 1li(llomas 
ecclesiasticos no despacho ou titulo de concessão, antes de 
produzirem effeito. 

Art. ~5. O im(losto será arrecadado nas Recebedorias, Col
lectorias, Mcsns de rendas e suas Agencias, e nas Al
fandPgas dos lugares, onde niio houver alguma dessas es
tações. 

Nos casos em que é permittido o sello de verba, arrecadar
so-ha fambcm: 

§ t.• Em outra repartição publica, autorizada pelo Ministro 
da Fazenda. 

§ 2. • Nas Alfandcgas, o dos papeis relativos ao seu expe
diente. 

~ 3.• O dos papeis e documentos sujeitos ao sello fixo, que 
se expedirem e processarem ante os Juizes de Paz e as autori
dndes policiaes, do Jogar onde não houver alguma das refe
ridas estações, pelos respectivos Escrivães. 

§ 4. • O das loterias, pelo Thesoureiro, que o entregará no 
Thesouro, na Thesouraria de Fazenda ou estação fiscal do 
Jogar da extracção, antes do dia em que esta se realize, com 
uma guia, que ficará archivada para os fins convenientes. 

Art. 26. O pagamento do sello constará de uma verba, 
rubricada pelo Recebedor e Escrivão, contendo o numero do 
assento do livro da receita, o valor da taxa em algarismo e 
por extenso, o nome do Jogar e a dat~. 

Art. 27. Apresentado qualquer papel á estacão fiscal, e 
sendo entregue a importancia do sello ao Recebedor, escre
verá este em algarismo o valor recebido, lançando depois o 
Escrivão a partida no livro e em ultimo Jogar a verba no 
papel. 

Art. 28. Quando se houver pago taxa inferior :í devida e 
o titulo ai!Jda fõr ap~esentado ao sello no prazo legal, cobrar::_ 
se-ha a d11ferença somente, lançando•se no livro~ e -
na vrrba 11s lettras- niff. _,./_; ~\ç 1.\~ n~ CAM_4 

.•' \r\\ \ ,. I 

ç'·, ' 

'< 
- ... , 
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Art. 29. A verba do sello, nos títulos lavrarlos em livros 
de. notas, dai< repartições publicas, c nos de lransferencia 
de acr:ões do companhias, lançar-sr\-ha em uma nota cirenm
st.anci:Jda, assi!rnada por qtwlquer dos inten•ssados, ou pelo 
T:;helliào, empregado ou Corretor, mencionando-se no acto, 
que só á vista desta nota se poderá lavrar, o numero, a quantia 
e a d:1ta do sello. 

Art. 30. O numero de folhas dos livros, levados ao sello, 
será declando na ultima folha )JOr quem dellcs se deva 
servir (art. !3 n. i6). 

CAPITULO VI 

lJO TEMPO EM QUE SE I'At:A o SEl,LO IJF. VERBA 

Art. :H. Os contratos que devem ter o sello proporcional, 
não serão lavrados em livros de notas, de repartições pu
blicas e companhias ou wcierlades anonymas, sem ter-se 
pago a taxa na fórma do :trt. 29. 

§L" Os que forem lal·rarlos em nutos judiciaes, ou official
rnente fóra delles, não ser:lo assignados ou subscripto~ fJelo 
E,;criv~o ou Oillcial competente, sem que estPjarn sellados. 

§ 2.0 Os que o forem por particulares onde houver repar
tiç:io arrecadadora do sello, ou rlrlstrJ log:tr distante :1té 12 
kilnrnetros, pagnriío o imposto dentro de trinta dias qa data, 
concerlnndo-se mais trinta rli:1s para earla nova distancia 
de U kilometros. Fie<·lll, por,·~m, salvas as disposiçõrs se
guintr\s: 

L" Nas letras de cambio e da terra, sacadas ''dias ou mezes 
de vista, eonta-se o prnzo pnra o sello da data do aceite. 

2.• Os ~aldos de contas-correntes pagarão o sello antes de 
ajuizados. 

3." Os títulos a prazo menor de trinta e um dias serão sei
lados até :í vespera do vendmr.nto. 

"'·" Nenhuma olJri:,:-aç:lo por.Ier:í ser solvida sem que esteja 
dcvi'l!!rn"ntr. sellada. 

~ 3.• O sello do capital das comp:tnhias ou sociedades ano· 
nymas, pag:1r-~e-ha no pr11Zo rle trinta dias, rlepoh dt\ findar 
o termo para realização de cada charuada, e o dos debentures, 
antrs de começar a emissão ou entreg;l delle~, lanc:mdo-se 
a verba em guias assigmdas pelo dirertor on get:ente da 
COIIIIJ<lnhia. 

§ "'·o O das notas ao portador e á vista, será png-o no mez 
de Julho rle r~:Jda anno, até o dia 30, sendo avr.rbado em 
guia do director ou gPrente do respectivo Banco. 

§ 5.• O di1S eru·ta~: de frel:nnento, antes do desembaraço do 
navio pela .\lfandq::a, av,or!Jando-,;e no despacho marítimo, 
em IJll'' o capilão rleclarP a import:mci<l do frete. 

Art. 3:2. o~ papeis sujeitos a<• sello lixo serão sellados: 
1.0 Os autos judiciaes, ante; da conclusão para a sentença 

final ou interlol"utoria ~om força de definitiva. 
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2.0 Os títulos extrahidos de processos, certidões e outros 
documentos officiaes, antes rle subscriptos. 

3.0 Os cheques e mandados, antes de pagos. 
1,." Os conhecimentos de carga, dentro de oito dias da 

data. 
5.• Os testamentos e codicillos, :mtes de subscripto o termo 

de aceitação 1la testHmentaria. 
6.• Os requerimentos, antes de despachados. 
7. o us recibos dB 25{J para cima, on sem declua('ão de 

valor, dentr,, dP 30 dias da datn. conforme o art. :li~ 2.• 
8.0 Os outros papeis assignados por particularc~, antes de 

juntos a autos c a requerimentos, ou de apresentação á auto
ridade ou olllcial publico para produzirem effeilo. 

9.• Os livros, antes de ruhri~ados, ou de começar-se nelles 
:t escripturação. 

CAPITULO VII 

DA REVALIDAÇÃO 

Art. 33. Os papeis não sr.llados em tempo, e aquolles em 
que a estampilha não fôr inutilizada de confnrmida1le com o 
nrt. 17, ou de que se cubn1r taxa inFerior :í devida, scriio re
validarlos, pag:w1lo-sr: a dilferença Pnlro o ,.ello estahelecido 
neste Hegulam1·nto e o de 9 de Al1ril de 1870, quando a hon
ver, ou o qun faltar rwra complotal·a, e mais: 

t. o Nos :lo e 2" casos, o de~~uplo do sello marcado na resne
otiva Tahella do citado Regul~mento de 9 de Abril de 1870; 
no ultimo ca~o, o decuplo da dilferença e:~tre o mr.smo srllo, 
ou o valor de;.;te, não havendo dilferença, e a quantia paga 
no pr~zo legal, excluido o accrescimo. 

2. • O dohro das taxas drsign:~das no numero antecedente, 
os que estão sujeitos :10 sello proporcional, si niio forem re
validados antes do dia do vencimento. 

Paragrapho uni co. Os titulos sem prazo e os passados á 
vista, consideram-se vencidos, pnra os elfoilos deste :trtigo, 
no dia em que forem pag-os, protestados ou ~jui1.:•dos. 

Art. 3i. Aos titulos st•m data, ou que a tiverem ernendnda, 
sem que no mesmo p:1pel tenha o proprio signatnrio rectificado 
a emenda, applicar-se-ha a disposit;iio relativa aos não sclla
dos em tt>mpo, exceptuados :HJUelles cujo prazo para o sello 
não ~e contar da datn. 

Art. 35. A revalidação terá por base o valor de que se de
vêra pagar o ;.;riJo proporcional, ainda que o mesmo valor se 
ache diminuido por quitação ou outro meio legnl. 

A dos livros c:dcular-sc· ha em relação á totali•lnde das fo· 
lhas, quer ~e achem p;.;tas escripturnda;.;, quer niío. 

Art. 36. As dispo,ições deste capitulo rerercm·se unicn
mente aos titulos da Tabella A, §§to a 4", e da T<~bella B, §§:lo, 
2•, 4• ns. ta 4, 5o ns. ta H, e 6" ns. 8 a t:J. 
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CAPITULO VIII 

DA i'ISCALISAÇÃO 

Art. 37. As estações encarregadas da cobrança não 
poderão fazer exames nos cartorios ou em repartições, para 
averiguarem falias de pagamento ; devendo, no caso de 
infracçiio, requisitar das autoridades certidões, eu exames 
para procederem contra os infractores. 

Art. 38. Os Delegados, Subdelegados e Juizes de Paz são 
fiscaes do procedimento de seus Escrivães, como recebedores 
do sello. 

Art. 39. O Juiz, Chefe de repartição publica, ou qualquer 
autoridade civil, ecclesiastica e militar, geral, provincial e 
municipal, a quem fõr presente algum processo administra
tivo ou judicial, no qual existam papeis, que não tenham 
pago sello ou a revalidação nos prazos Iegaes, exigirá, por 
deRpacho no mesmo processo, antes de se lhe dar anda· 
mcnto, que a falta seja sup~1rida. 

Os processos de que trata o art. 63 e os que estiverem 
submettidos aos Tribunaes judiciarios, militares e ecclesiasti· 
cos, ás Thesourarias geraes e provinciaes, ao Thesouro e ás 
Secretarias de Estado, poderão todavia ser nhi despachados 
antes de pago o sello, ficando dependentes deste os effeitos 
dos despachos. 

Art. lJ,O. Os directores on gerentes de sociedades anony
mas são obrigados a apresentar, quando o Chefe do estação 
fiscal o exigir, os titulos de nomeação dos respectivos empre
gados, considerando-se vcrilkada a hypothese do art. !J,6 § jo, 
no caso de recusa. 

Art. lJ,f. Os contratos ou estatutos das sociedades anonymas, 
não serão recebidos nas Juntas e Inspectorias Commer
ciaes, sem que conste delles o assentamento do sello do ca
pital. 

Art. lJ,2. As autoridades, os empregados, Juizes, Tabelliães, 
Escrivães e Officiaes publicos, a quem fôr presente titulo ou 
papel sujeito á revalidação, ou de onde conste alguma das 
infracções de que tratam os arts. Mia 49, o remetterão ao 
Chefe da estação fiscal do districto, ou a quem compelir 
11roceder sobre elle. 

Art. 43. As decisões serão d&das por despacho no proprio 
titulo, no requerimento da parte, ou na communicação 
official. 

Art. lJ,lJ,. Si o contribuinte não pagar logo o imposto, ou 
si, alem da revalidação, houver multa, ser·lhe-ha, não 
obstante, devolvido o titulo, ficando, para os effeitos 
Iegaes, cópia authentica do mesmo e do despacho nelle 
proferido. 

§ t. • De autos e escriptos lavrados e registrados em livros 
de cartorio e repartições publicas, e de papeis.de grande 
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volume não se extrahirá cópia, mas sim extr::cto contendo 
os factos justificativos da decisão. 

§ 2. o Este artigo não é applicavel aos titulos c papeis de 
que trata o art. lJ,7, os quaes, decidida definitivamente a 
questão pela autoridade administrativa, serão enviados a 
quem de direito para instauração do prot:esso criminal. 

CAPITULO IX 

DAS MULTAS 

Art. ML Ficam sujeitos á multa de" 5b000 a 25~000, além 
das penas do Cod. Cnm., os empregados na arrecadação do 
sello, que receberem ou lançarem no livro de receita taxa 
maior, ou menor do que a devida. 

Art. lJ,6. Incorrem na multa de 108000 a 50i$000, além das 
prmas do Cod. Crim.: 

§ L o Os Juizes que sentenciarem autos , assignarem 
mandados e quaesquer instrumentos e papeis, que nenhum 
.ello tenham pago, ou em que a verba tiver sido feita ou a 
estampilha inutilizada por pessoa incompetente. 

§ 2. 0 O Juiz, a autorida1e civil, ec~lesiastica, militar ou 
municipal, o Chefe de corporação de mão-morta, o Director 
de sociedade anonyma, que der posse ou exercieio a em
pregado, que não tenha vencimento pago pelos cofres publi
cos, sem que o titulo de nomeação esteja scllado. 

§ 3." O Chefe de repartição publica, Juiz ou outro funccio
nnrio, que assignar contratos e nomeações, attender of
fieialmente, despachar requerimento ou papel, instruido de 
documentos não sellados, fizer guardar e cumprir, ou 
que produza effeito titulo ou papel sujeito ao scllo, sem que 
o tenha pago. 

§ q,. o O Official publico, que lavrar contrato, subscrever 
ou registrar papel sujeito ao sello, sem prévio pagamento 
deste. 

§ 5. • O Thesoureiro, que extrahir loteria antes de fazer 
entrega da importancia do sello. 

Art. 47. Ficam sujeitos á multa de q,o~ooo a :200,5000, além 
das penas do Cod. Crim.: 

§ f.o Os que falsificarem o sello, ou empregarem estam
pilha falsa, ou de que se tenha feito uso, e os que escreverem 
verba falsa. 

§ 2. o O Escrivão ou outro empregado nas estações do sello, 
que antedatar ou alterar a verba, com o fim de evitar o paga
mento da revalidação. 

Art. 48. O que negociar, aceitar ou pagar letra de cambio 
ou da terra, escripto á ordem, cheque ou nota promis~o.liar~· ---.... 
antes de pago o sello em tempo ou a revalidação, $1R:I1iilq.,qe- f' - -' 
vida, será sujeito á multa de 5% do valor da letfà~-~~Jijl~'tdl'' JAAf4L 
ou nota, e ao dobro, na reincidencia. Si o negoéiador da letra, "'-
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escripto ou nota, fôr Corretor e houver procedido de má fé, 
~crá, na reincidenci::t, destituído do officio. 

Art. 49. O que vender est~mpilhas sem autorizaçiio do 
Ministro d:~ Fazenda ou dos Inspectores das Tllesourarias, 
perderá o v:~lor das que I h e forPm encontradas, e incorrerá 
na multa de 20~000 :~ 100~000. No caso de reincidenda a 
multa será duplicada. 

Ao que vendei-as por preço superior ao da respectiva taxa, 
cassar-se-ha a autoriz:~ção. 

Art. 50. As multas serão impost:~s: 
:1.. o Pelas Recebedorias, Alfandegas, Mesas de rendas e Col

lectorias, cada um:~ em relaçilo aos papeis que nclla~ se possam 
sellar·, a quaesquer infr:~ctorcs que não sejam autoridades 
jildiciaes, ecclesi:~sticas, militares e civis, incluídos os Ve
readores e os Chefes das repartições :~dministrativas geraes e 
provinciaes, quando procedam em razão de seus cargos. 

2. o Pelos Presidentes de província, :is respectivas autori
dades e funccion:1rios eomprchen11idos nas excepções 1lo nu
mero antecedente. 

3. 0 Pelos Ministros de E,;tnrlo, ús autoridades e aos Chefes 
das repartições da Côrte. 

CAPITULO X 

DOS RECURSOS E DAS RESTITUIÇÕES 

Art. 51. Das decisões, excedentes da alçada, proferidas 
pelas Alfandegas, Hecebedorias e !\lesas de rendas, caberá 
recurso voluntario para o Tribunal do Thesouro Naeional, 
na Côrte e Provinci:~ do Rio de J:,neiro , para as Thesou
rnri<~s ·1e Fazrmda, nas outrns provineias, e de,;t:~s par:1 o 
mes1110 Trilmnnl ( IJecr. n. 231,:3 de 29 de Janeiro de 1859, 
arts. 3°, ~ f", e 27; Hegulamf'nlos de 19 de Set~rnbro de 1860 
e 24 de Dezembro de 1870 ; llecrs. n. 5537 de 3 I de Janeiro 
de 1.876. e n. 8\Hl! de 2lJ, de 1\l:~rço de :1.88:! ; Ordem n. :Jii5 de 
3 de Novembro de 1871). 

Art. 52. Das IJUl' proferirem as Collectorias, qunlquer que 
SPja o valor do imposto ou da multa, havPrá recurs:> volun
tario, e os Collectores recorrerão ex o{ficio, com cffeito sus
pensivo, dos despachos f<~voraveis á parte, quando versarem 
sobre restituições. 

Art. 53. Os recursos, tanto voluntarios como necessarios, 
serão interposto;; dentro de trinta dias, cont<~dos da in ti
mação ou publicação dos despnchos. 

Art. 54. O sello de verlw, devidamente arrecadado, re
stituir-se-lia : 

f .o De nom~>ação que niío ~e tornar effectiva pelo exercício 
do ernprPgo. 

2.o De nomenção para emprego, cujo exercício cessar 
antes de terminado o primeiro mno ; restituindo-se a quota 
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de 5% recebida ou incluida no sello pago, correspondente 
ao tempo necessario para completar o dito anno. 

3. • De a c to ou contrato, que não se elfectunr. 
&:. • De contrato nullo. si a nullidade for absoluta. 
Art. 55. O sello de estampilha em nenhum caso se re

stitue, lic:mtlo salvo á parte o direito á indemniz:tção pelo 
funccionario que, em raziio do cargo, applicar a algum papel 
estampilha de maior valor do que o devido, ou cujo imposto 
deva ser pago por verba. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 56. O deposito ct>ntrnl das estampilhas será na Casa 
da Moeda; os depositos provinciaes nas Thesourarias de Fa
zenda, mediante a administt ação do Director e dos lnspe
ctorcs, e soh a guarda dos Thesoureiros. 

Art. 57. Da Casa da Moeda seriio as estampilhas rcmcttidrs 
á Reeebedori::, ás Mesas de rendas e Collectorias, na Curte o 
Provincia do Rio de Janeiro, e ás The,;oui·arias, nus outras 
províncias, de conformidade com as ordens do Director Geral 
das Hendas Puhlieas. 

Nas mesmas Thcsourarias fnr-se-ha a distribuição dellas 
pelas estações fiscaes enc:1rregadas da cobrança do sello. 

Paragrapho unico. A disposiçiio deste nrtigo não obsta :í 
remessa directa d:1s ditas esta111pillws a qualquer das mesmas 
estaçõe~, dando-se aviso á Thesouraria competente, para 
debitar os responsaveis e tomar-lhes f'Onta~. 

Art. 58. Os vendedon·s particul:tJ'c~ fornecer-~e-hiio das 
estampilhas por meio de compra nas rep~rlições competentes, 
sendo a quantidade minim~ fixnda pebJs respectivos Chefe~. 
Terão direito a uma commissão, marcada pelo Ministro da 
Fazenda, deduzida do valor das estmnpilha~ no acto da 
compra. 

Art. 59. Haverá na Casa da Moeda um registro, de onde 
comte o anno e mez, em que começou a distribuição para a 
venda das estampilhas de cada valor, com dPsignação dos 
signaes caracteristkos, por que se distingau1. Deste registro 
darú o Director por despaf'ho as ePrtidõn,; I'rfJlll'ridas. 

Art. 60. Os titulo,; de nwrl'ês, incluídos na Tahdla 13, ser5o 
remcttidos á Hecebedoria do Hio de Jnneiro, ou á estaç~o 
arrecadador:~ do imposto na capit:1l dt1 província, em que re
sidirrm os agraciados, afim de lhes serem entregues depois 
de sel!ados. 

A disposição de,;te artigo st'l é applicnvPI aos actos do Go
verno, da Mordomia da Casa Imperial e dos Presidentes de 
província ; os outros pagm ão antPs de assignados. 

§ i. o Exceptuam-se :>~ concessões que não dependam dfl 
contrato, das lJ uacs se pag:trá o sello mediante guia da re
spectiva Secretaria de Estado, antes de passar-se a Carta lm-
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perial ou o Decreto, si não houver de seguir-se-lhe expe
dição de Carta, procedendo-se nesln c~so conforme o art. ~9. 

§ 2." Os agraciados com quaPsquer condecorações ou mercês 
honorificas s:lo obrigados, sob pena de ficarem sem elTeito os 
despachos, a solicitar os respectivos titulas dentro de seis 
mezes, decorridos do dia em que forem intimados pela repar
tição de Fazenda, encarreg:ula da cobrança do sello das 
mesmas merces (Decreto n. ftU2 de 9 de Setembro de 1869). 

§ 3. o Terminado o prazo em que os títulos devem ser soli
citados, sem que os interessados o tenham feito, a repartição 
lisca\ os devolvení {lquella que os houver expedido. 

Art. til. Os Escriv:Jes, empregados, as socindades, o The
sonreiro das lott~rias e quaesqtH'f outros, Jicam sujL•itos :ís 
penas do art. !13 da Lni n. 514 de 28 de Outubro de 1848, 
pela indevida detenção do producto do sello. 

Art. 62. O producto, arrecadado nos termos do art. 2;) § :J•, 
será remettido, no fim de cada semPstre, com a competente 
guia, á estação fiscal do districto pelos Escrivães, que terão 
por este encargo a commiss~o de 5% do mesmo producto. 

Art. 6:J. Não se retardará em qualquer instancia o jul
gamento dos proces,os criminaes. JlOliciaes P- administrativos 
por falta de sello, o qual será pago pelo intcre~sado no anda
mento do processo. 

Art. 65,. O valor do sello da revalidação e das multas, que 
não fõr pago voluntariamente, será arrecadado por meio exe
cutivo. 

Art. 65. Os infractores !las !ris e regulamentos do sello 
são solidariamente responsaveis :í Fazenda Nacional pela im
portancia da revalidat:fio dos titnlos e dns multas. Terão, 
porém, direito regn~ssivo uns contra os outros, na ordem da 
responsabili<btle eontrahi<la. 

Os funecionarios responderiio 'úmente pelas multas, quando 
procederem em razão de seus cargos. 

Art. 66. Seriio admittidas denuncias sobre as infraccõrs 
deste regulamento, cabendo ao denunciante nwlade '"uas 
multas. 

Art. 67. Fi<·am revog-ados o IJeereto n. 75!10 de 15 de No
vembro de 1879, e quaesqner disposições em contrnrio. 

Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1883.-Visconde de Paranttguá. 
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TAEELLA A 

Dos papeis sujeitos ao sello pro_;~orcional 

§ i."-DIVERS05 

Sello de estampilha 

L Letras de cambio e da trrra, sac:vla~ 11') Imperio. 
2. Letras de cambio, s:tcadas em paiz rstr.J!Jge:ro, sendo acei-

ta~, protestadas ou ex•·quivPis n•J Imp~rio. 
3. Cartas de o1·den~ e escriptos á crtlem. 
4. Facturas ou contas as'iig11ada> (C·J•I. Com. a1·t. 5'f!1). 
5. Contas COITI'IItcs de comm11rciantc a connnerciantc e de 

commissariü a cornnlittcnte, as,ig11a!las ou reconhecidas 
pelo devedor !lo sal!lo, quando tenham de ser ajuizadas 

. em proce~so contencioso. 
6. Creditos ou títulos de en1prestimo de dinhcirJ. 
7. Escripturas de hypoth<oca-
H. Contratos de sociedades c os actos de dissoluç1o ou liqliida

ção das mesmas. 
9. Contratos de arrendamento on locacão f\ outro qu'l'quer de 

transmitlir o uso e g~>ZJ de bens uioveis, im:noveis e semo
ventes. 

tO. Tilulos de obrigações ao portador (de.',e;ltures) das socie
dades anonymas (Lei n. 3Hi0 1le 4 de N•JVembro de i8.i2, 
art. 32; Reg. n. 8821 de 30 de Dezembro do mesmo anuo, 
art. 21). 

H. Titulos de transferencia dJ propriedade ou do usofi'Ucto, 
não sujei tos ao iln;Jo,to de transmissrio de prOJWierlade. 

!2. Contratos de fiauça por escriplura publica ou Jlarlicular, 
por termos lavrados etll juizo ou rep:trtiç:lo publica. 

!3. Cartas de cretltto e abono. -
H. Bilhetes definitivos de ~~~~po<itos de melacs pJ·ccicsos, emit

tidos 11ela Casa da :lloe1a (Heg. n. 553J de 3l de Janeiro de 
!874, art. 41i). 

15. Tilulos de garantia de mercadorias, C'lllilti,Jos pelas Alfan
degns e companhias de docas (Dccr. n. 4'50 L e 8 de hnciro 
de 18ie). 

!6. Reciho:> ou cautelas de gcncros recolhidos a trapiches, com 
valor der.larado. 

17. Endossos dos títulos sem prazo certo, os passa•los depois do 
vencimento nos qne tiverem prazo e nc-s que forem 8a
ca!los à vista, tendo sido apresentados ao pagamento (Heg. 
art. H). 

18. Títulos de deposito extrajudicial. .. · · · ~~ 
19. Ordens p:tra entrega de bens de orpi!IT, c_ asada sctu lj«e~~a(l 1 ~~ ·-

rQDER EXECUTIVO t883 ' ' ·. ~\\ - I 41 I ': mA I 

c 
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_/ 



{)42 ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO 

20. Papeis em tJilC houver prorncss:t on o!Jrigar;:1o tle paga
mento, aiuda rJue tcnliallr a for11ra ele reei!Jo, carta ou 
qualquer outra; as que conli_vcrem distrato, exou,•raç:lo, 
su!Jrogaç:lo ou garantra c IHJuttlar:ao de sotHutas ou \·aJOI'cs. 

Até o valor de 2ilO~OOO .•••••••.•••••••••••• 
De mais rle :!001~110:1 al•! 41JO~l!IOO .••.•.•.••••• 
» • !t.oonoo:J • Gotr,~·,ou ....•.•...•.• 
» » ()IJOSIJOO » R!!Oi<ll!)l) •••••.•••••••• 
• • suo,~trou • t:ouo.woo ..•......... 

J)200 
fjíOO 
J)GIIO 
(1800 

tnuoJ 
Assim por diante, c~IJraullo-sc mais J,~:JOO por conto ou 

frac~:1o de conto. 

Oll~EI\V.\1.)0 

O sei/o do capit11l e d,Js tilulo; de o!n·irtrrriirs ao portador, das 
sociedades anouymas, é lJ.IfJO J:Ol' ve1lm (llrg., arts. JG § 1° 
c 31 !\3"1· 

§ 2. 0 - FI\ET.UIE:'iTO DE N.\ YirS 

Se/lo de cslmnpil!t'! 

Frete: 
A tó o valor ri<> t>ilO(jnoo •• , .•••.••.••••••••• 
llc 111:\ÍS de li!il!i)lliiO ali'~ I:Oilll'llli)U .•.•••.•• 

, f: OU!J!)Ollll " 2: oo. t 1~liiJO ••.•.•.••• 

fHOOO 
2.'<00() 
4,~1)00 

Assim por cliantP, co!Jranllo·sr) m:li> 2,'!()10 por conto ou 
fracção de r:n1tto. 

Sendo fr,~l:i,lo o IW\'in p.11':t. JL1iz r'tran•:,'irn, 1111 SPIIl rlcclara• 
ç5otlo Jogar, pafiar-sc·lla u d<~l!ru destas L1xas.j 

§ 3. 0 - COl'iTII.\TOS DE SI·:I<UilO, ESI:I~IPTlilt \' OU LETfi.\S DE 
H!-;1:0 

Se/lo de cslampiha 

Premio: 
Até o vai()!' d1J 10})000 .•..••••.•..•....•... , ...•....•• 
De mais de iO,~ a tó r;o,~ooo ....................... . 

» 5!1.~ até 100/illll!l. •••.•••••.•.••••.•..••. 
» • fOO{J até WO()OOCI.. • • .. .. • • • • • • • • .•••••• 

/)200 
!{)000 
2fj:JOO 
3[jOOO 

Assim por diante, cohraJllln-sc mais l(j por úO,"' ou fraccão de 
t;O(!OOO. .. 

~ ~. 0
- NOTAS AO POIIT.\DOII E). YISTA 

Se/lo de cerva 

Até o valor de 200)000.............................. Jj200 
De mais de 20o(! até 1:0005000... .• . • . ••• •• . • . . •• .• . {!:;oo 

Assim por diante, coiJra.ndo·se mais 500 reis por conto ou 
fracção de conto. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 613 

Se/lo de rer!Ja 

Vencimento annual de 200,~ para cima. 
L Tilulos n:1o tlesign~dos nos 8rguintrs nnmcros deste para~ 

grapho, nem suj<'ilos ao ~cllo lixo; ns fie aposcutatloria, 
jubilaç:1o c pcus:1o concedidas pelo Govcmo: 

De 200~ atú i :OOO.'j:lOrJ •.••••..••..•.•••.•••.•.•.• 
Du excedeu I c alti li:OOO,~ooa .••••••.•••.••.•••.• 
llu que cxt:cdcr de G:Oil,i~Oill) ................... . 

2. Nomcar,ão para o cargo dt~ ~liuhlro c Sccrclario 
de Estado ................................... . 

3. De Promotor Pnhlir:o, 11as provindas ......... . 
4. Nomeação, conf•'riLla por autoridade ccelcsias· 

tica, ou pelos Trihuuacs jurlici:trio> .....•... 
!>. Nomcaç:1o, ]li'Oillnl::1o n l'flforrna dn of'li<·ial do 

Excr·cilo, da Arr11ada e das class•·s arJncxas, 
do soldo de nr11 anno ......................... . 

6. Nomcar,:1o rios mesmos nJHei:11:s para em pn·gos 
adruinistralivos, cr11 rcparli~•!cs ou cslal•clcd
mentos militares, do vcncirllcnto aunual cx-
clnitlo o S•>ltln .•......•••...................•. 

'1. Nomcar;:1o para scn-ir Clllprn.~o inlcrinartH'Uin,\ 
por rucnos dt: um anun. ou ''"' C<llltlllis,:io, 
com vencimrnlo pelos cofres do E:;tado .....•. 

8. Nomear,ão intrrina on pro1·isoria d<' l'IItpregos 
de jnstir,~. comprcltCrlllidos os do f•'•ro ccclc· 
~iaslieo ..................................... . 

9. Portaria concedendo p;raliliea~:1o, por S<'rri~os 
designadarncn to crc~dos por Ir i ou rrgula
mento (Ordens n. 2112 d•~ !3 de M tio •lc f8G2, 
ns. 10:; c r.o.z, tlc !Odu ,\lnil n :li de Ouluilru 

lO. 

H. 
!2. 

de 1.8i2) .................................... . 

Titnlos de crnprn~~o rrrcclivo, ~pos··nl:ttlorL1,j 
jnhilaç:1o e rrforma eoru vrHcirw:nt.o al•onado 
pelos cofrrs ria provitJda ou do rnnnicipio, 
das soci•~•ladcs anonyruas c corpura<jüc; de 
m:1o morta .•...•....•.•..•...........•...•.. 

Os de cmprrgo rffcctivo cotn vencimeHlodiario. 
Titulo dcclaratorio de pern;:io du meio sul do •.. 

Hio de Janeiro, Hl do Maio do 18::l:J. 

Visconde de Parana,quâ. 

l2 •;. 
8 o/o 
'1 ·;. 

'1 ·;. 

!) •;. 

2 ·;. 
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TADElLA B 

Dos rapeis sujeitos ao sello fixo 

1' CLASSE 

Actos quo pagan1 sollo oonCot"!nO a ditncn;;:'io 
do papel 

§ i. 0 - P.H•EI5 FOR!c;>~;;S E DOCU11f:NTJ5 CIYI5 

Se'lo de e>la111pillw 

t. Autos proccss~rlos em qnnlqner .Juizo .•.••.. ··1 
2. 8"Hlcnças cxlrahirbs 1los pruc1:sso>, incluidos os'

1 fut·rnaes r], p:ntrlh1s ........................ . 
3. fiC!JllCl'i:l:eli!O;, JlJ·:Jli'Jri:r,; l' IIICI\)('I'i:li.'S diri-

!(H]OS a quallfiWl' a11turida:l1, ............... . 
4. Escriptos parlicularc,; 011 por ÍIISlri1HICI1to pn

lrlico fúra rhS llolas Clll <j\1<', Uircda OU ill
(]irect:tJ:ICil[C, SI) ll.'io di'Cian; Yalor .••...••. 

1.1. Cartas te:.; te 111 unIra \'C::.;, prr·c:d 11ria:.;. a Yor·a tori:rs, 
UI' Íll<jUil'iÇ:lo, :liT<'IIJ:I.Ia~:iOI' adjudif::H::ln .... . 

6. ProYisC1rs de tnl1'!a 1; a-; n:i11 ••spc.·iiil·ad '"·· .. .. 
7. Instrumentos d" dia de a.pp 11··:•:cr·, d•' (J'hS<', de 

protesto e o11Lro' fúra das not·r>< .••.•..•.... 
8. ErliWC.> e lll:lll<lados jndkiar•s ....••..... · ..•. -\ I)~O() 
9. Procurações c apuil-ort!~, n:l•> conlcu>lo clausula I 

que tol'llc cxi:;1vcl o sdlo pr•'f>orcional ..... . 
iO. Snhsl.alleleciiiiCIIliiS das lllCSrii:Js, qual!dn n:h> 

onlorgnr~111 pndt•rcs para a vr11da de csr:r.tvos. 
i t. A tt<'stados ...........•••.......•............•.. 
!2. Tc:;t:llllento-; n r;odicillns ..................... . 
t3. COIII(Jromissos c c tatulos rlc cPrp,,ra>;ücs l'l'li· 

gios:ts e outras socird:ul ·s ............•...... 
!~. C•mlratos, litnlns on dne:11nento' n:io PSprd

Jicarlus, dos rptars n:To seja ct ·vid11 sPIIO piO
pnreional [11'111 111ais d<' 201lrs. de srllo fixo .. 

15. Certidões e cópias, Jü•• tlcsig11adas n'Otllros pa
ragraphos de.sla lahcll:t, trasi<lllos e JHI!Jiicasi 
formas ..................................... .. 

Séndo ex'trahidos rle livros, processos e docnmrntüs de rc
p:u·ti•;õe.-; puhlieas gcrars, ''''':~do; Slllhcr:ptos por em
pregado>, que uãu p>creeilam custas ou CIIIO!Uillenlos, pa
garão mais: 

De r:tsa, po1· linha....... .. .. lj050 
De busca, por anno.......... l$500 

i. a 0 Se !lo de 200 I'S. é de rido por 11i"Ü~ (olha de papel, toda 
escript-I ou em parte, não e.rce:lenda de 33 centimelros de compri-
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menlo e 2:! de lm·gura. Excedendo qualquer destas medidas, pa
gará o dobro. 

2.• Não é permittit/o esc1'e1:er em meia (olha dous Olt rnais?aclos, 
salvo paaanrlo o se/lo ./e cntla wn; excepto os su!Jslabclecimentos, a 
que se refere este pnrag1·apho n. to, esr.ri1ilos lt't mei•1. {olha da 
J!I'Oclwação, as certidões e os attesta-los, na do rerJUel'imPnlo ou 
mal!llaclo que os ~wtivm·am, e os l'eronflecimmtos de (lnnas, lavrados 
na do at:lo que contenha a assiyn11tura remnl.ecirla, nrio se compre
llendelll:o nesta e:rcepo;ão os !·econhecimcntos, lle que tmta; o n. 16 
do § 5. 0 

3.• Da smnma Cún·espondenle à !'asa, despreze-se a q11antidade 
menor· de HiO l'S., quan•lo ltoja, e não sr. re .. ·eba menos ele if!OOO. 

4.. • lJa contaycm de lmsr:n srio e.x:cluidos o mmo, em que o lilTO, 
processo ou ,tocumento se considerar findo. olt ]leio ultimo acto nclle 
escl'ipto, ou TIOI' ter cessndo de servil· continwwwnte, e o anno, e1n 
que ~e pedir n em·t idâo. 

õ. • JJesianaudo a JHWle o temJlO 110 requerimento, sú have1·á busca 
tlos an11os rle•larur/os, r;ur!l'r/ar/a a clisposi~·rio clllte!'el/ente. 

6. a Aintln que tlu•ts OI! mrris pessoas /'CIJU.eiram 11 cerli•llio, é tlevirlo 
o sello de uma só buscrt, e esllr serti calculada se•n atten,·ão ao numet·o 
de volumes, em que se dividr1111 os livros sot,re o mesmô assmnpto. 

Ilavet·d, porém, a im!JOI'tancia ele tantas lmscas, quantos os objectos 
de que se pedir a certidão. 

§ 2. 0-LIVnos 

Sei/o de raúa 
f. Livros de notas, procurações, prutocollo das au-· 

di,·ncias,entrega ele aut,ls aos Juizes, aponta-: 
lamento (]r, lolras, c rrgistro dos TaiJCIIi~ICS el 
Escriv:tcs 1lc qnall(ner Juizo ................. . 

2. Do cofre dos orphàos ........................ .. 
3. De lermos de I.Jern viver, segurança c rol dos 

culpados ..•.•.•.••........•....•...•.••..•. 
4.. Dos hospitaes, das corporações religiosas e fa-l 

bricas 1las igrejas .......................... .. 
õ. Dos Distr·ilmidores ........................... .. 
6. Dos Depositarius publicos ...................... . 
7. De registro dos nascimentos, I.Japtisnros, casa-

mentos e ohilos ............................. . 
8. Protocollu do registro geral •...•.•..•.•.•••.•.•• 
9. Dos Despachantes das Alfan!legas ............ .. 

iO. JJe termos de venda de substancias venenosas, 
além do sello do § 5° n. 33 ................. . 

H. Os que devern ter os commerciantes, as compa
nhias anonymas, os Conetores, Agentes de 
leilões e Adrniilistr·adores de armazens de de
posito, de conformidade com o Codigo Cnrn
mercial, arts. H, i3. 50, 7t e 88, e Decr. n. 3t50 
de 4 de Novembro de 1882, art. 7° ~ 3", além 
do sello do § 5° n. 3!. ...................... . 

OBSERV A(i.O 

O s_ello marcatlo ne~te para_qrapho é devido po1· (olha de livro, 
que nao ex:certa de 33 rentimeti'Os de comprimmto e 22 de lm'(JUra, 
exclui das as {olhas, atldicionadas para in,ticq 01' qtt'llquer fim dive1·so 
da respectiva escriplut·açàQ (OI'dem n. 20 l de t2 t/e Ju'lw de 1872). 

Excedendo qualquet· destas medidas, pag:tní o dob1·o da taxa cor
respondente. 
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2' CL.\.SSE 

Actos quo paga tu intposto confortno sou 
olJjccto 

§ 3. 0 - TEIU\AS PUBLICAS E UUl'RAS 

Sei/o de eslampil!w 

1. Títulos de legitim:lção dr: po<,c, ~·•nformr: a Lei 
n. GOl de 18 de Setemhro de IW;o, art. r.;o ••••• 

Tendo o quadrado mais de 1.1110 rndros por lado, 
cobre-se este srllo tantas vez•·s, qu:1nlos forem 
os (ruadrallos daqucllc llUiuero de metros, ex
cluídas as fracçü•'s. 

Sendo passados pela Hcpartição Geral das Terras 
e Colonização, mais .••.•...•.•.•......•••.•.• 

2. Títulos de revalidação de srsnrari:ls c de outras 
concessüc5, a rrue se refere o art. 4" da citada 
Lei .......................................... . 

Sendo expedidos pela mcllciunada rrpartição, 
mais ......................................... . 

3. Títulos de cnrphylcusr: de terras, rcscrv:ulas para 
povoaçües, em virtude da cilada L0i, art. :12, 
expedidos pela mesrn:1 Hoparl ir.::1o (alóm do 
sello proporcional applicado ao termo do con-
trato) •.••..•..••••...•...•....•..•••.•.....••. 

4. Titulos de concessão tle terras puhlicas, na fúrma 
do Heg. de 30 de Janeiro de l8t;í: 

Até 4,8írJ.OOO melros <Juatlrados .......•.•......• 
De mais, até !J,G8lJ.OOO melros qn~drailns ....•••. 
De maior ex tens~1o- m~ is 15:;oo por ~,8'W.OOO 

metros qua,Jra(Jns, alé o nuxirno de .......... . 
5. Titulos de cmphyt<~usP c ~rrcnrl:tr11ento de outros 

terrenos nacionaes, rxl'rplo os de 111arinhas 
no Illunicipio da Côrlc (~lém do >ello propor-
cional do termo do contraiu) ................ . 

OBSEI\VA(Í.U 

5#000 

~(JOOO 

6,~000 
'7fi500 

Hl(JOOO 

ititJOOO 

E~te sello não comp1·e1tende os emoln:nentos, que competem 
aos empregados nn m~rlil:lio e demarca,:iio dos tcrt·e1ws de ma· 
rinhas, encl'al·atlos, acc1·escidos a marinhas e de alluvião. 

§ ~. 0 - PASSAPORTES E A C TOS IlELA TIYOS A E~IBARCAÇÜES 

Sello de estampillw 

I. Passaportes e portarias para vi~j~r .••....••.•.•• 
I\fais: 

Dos que forem concedidos prlas Secretarias de 
Estado, por pessoa ou família ...•.•••.••....• 

Pela_s. Secretarias de Policia, por pessoa ou fa-
miha ........................................ . 

2. Passaportes e passes de viagem para embarcações 

!í200 

tO(JOOO 

5()000 
/J200 
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Dos concedidos pelas Alfandcgas e Mesas de 
rendas mais,: 

Sendo p.1quetc ou na vi o mcrcan te ••..••.•.•.•. 
Em!J:uT:H::io de cohcrla para viajar entre portos 

da mcsrua província ......................... . 
3. Cartas rio registro de embarcação .............. . 
4. Cada vir\ de eonheeimcnto de carga ........... . 
5. cartas de ~autle a navios ml'rt·anles (necrcto 

n. 273í de 23 de Janeiro de 1861, art. 79) .... . 
6. Bilhr.li•s tle salltle, itlcm ....................... . 
7. Avcrbru:uPs uas cartas de rr~islro de eutharcaç:io 
8. Ccrlid<ics dos lcnnos dr vistoria das barcas tle 

vapor ....................................... . 

Sello ele es!ampillta 

L Cheques c maHtlatlos ao portadnr, on a pc~soa 
delcrminatla, par:t serem pagos pot· lmn!]uciro 
na utcstna 11raça, er11 virlut!P. de conta corren
te, no» trr11tos da Lri 11. 10~3 ele 22 de A~ost.o 
llc 186!l (Lei n. 31~0 tle 30dc Outuhro tle IR82, 
art. 6. '') ......•..•...................•...•...• 

2. Rncihos parlicularrs, n outras dPclarar;ucs de 
pagarllrnto.; clf,~t·.!Hatlos, qnalqtH'I' que ~r.ja 
a l'únna rmprr~atla para expressar o rc•:c-
biiiJCIIlo de 2:JJ'l, ou mais .................. .. 

3. Ilecihos sem declaração de valor, salYo pro
vawlo-se que se referem a •1uantia menor 
d·~ 25N .••....••.•.•.•..•.•.•..••••.•......... 

4. Reciltos passados por ltanquriro ou commer
cia.nlP, de somn1as depositadas Clll conta r.o!'
rente, ou retir:utas por conta de C!Ttlilos 
alwrtos em conta conente nas casas to!ll-
mcrciacs ................................... . 

ã. Primeiras via~ tias no las, petas fJil:tC:.: se liz,'l'l'lll 
despachos tio qnatqw•r natnr•'z:t nas Alfan
de~as e Mesas de rendas, excrptuadas as •1ne 
disserem respeito a despachos lines de mer
cadorias, itnporlatlas directam0nle pl'las rc-
partir:urs g-eracs ...................... -..... . 

6. Guias de !lltHian<;a tln resitlencia ............... . 
7. Suhstahelccimcntos ele proeuraç:1o, que outorgue 

potlcrt~s pam a venrl:t tle escmvo ............. . 
Sendo para vender mais de um escravo, multi

plique-se esta taxa pelo numero dellcs, não 
excedenrto o imposto a 2:000,~000. 

,g, Certidões de approvação em cx:nnrs preparatorios, 
passa<las na Secretaria do Externato rio Impe
rial Collegio de Pedro li, c pela3 commissües 
nas provincias, de conformidad<' com as In
struccões de 30 tle Outubro de 186~ n rt. 3:! e 
Decrclos ns.M29 de 2 r! e Ou tuhro de i873 c 7\l7l 
de 5 de Fevereiro de 1881. ................... . 

Tendo sido o alumno a[lprovado comtlislinccllQ 
(lnstr. cit.,art. 33) ....................... : .. 

6!7 

6UOOO 

2~000 
ü~OOO 
jí200 

2U2oo 
1[)200 
11$000 

IOUOOO 

,~lOO 

40NOOO 

51)200 

li20(J 
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9. Portarias expedidas pelas Secretarias da Policia, 
mlo sendo das mencionadas no srguinte nume-
ro •.•.••..•.•.•.•••...••...•...•....••.•..••••• 

10. Portarias ou Alvarás diri~itlos aos Administrado
res da Casa de Detcncilo c do Deposito da Poli
cia, na Curte f Uccreio n. 8911 de 17 de Mar~o 
de 1883): 

Para sahida de quaii]Uer prr.so, em g-eral .••.•.. 
Para sahida de pcs,oa recolhida em cus:odia, ou 

de preso por infracç:lo de pJslura ............ . 
Po1· mudança d•• prisão ....................... . 
Por sahida de esc1·avos ....................... . 
Sendo expedidos pela Secrelaria da Policia, mais 

H. Títulos de 1natrirula de condnetor de vchiculo, 
feita nas Srcretnrias da Polieia ••..•..•...•... 

!2. Títulos d:·claratorios do rnonte·pio da marinha.·! 
13. Títulos do meio soldo, que i111pOrtar em menos 

de 2JO.'j annuaes ............................ .. 
H. Cartas de insinuaç<lo oa COidlnnaç:1o de doação •. 
15. Provisões de cau~ão llc opere delllolit>lulo .. ...... . 
16. Reconhecimento de firmas pela Secrrtaria de 

Estado dos Ne~ocios Estrang-eiros. além do sei
lo que competir ao titulo un docnuJculo, de 
cada linna ................................. .. 

17. Termos de entra1la e sahit!a, nos li nos do cofre 
elos depo5itos pnhliros ...................... . 

18. Vt•rh;~s t!e embargo e penhora d<lS IIICSIIIUS depo-
sitas ..•..•...••......•........•.•............• 

19. Portarias concedendo e.rrquatur ás srnteuças e 
prPC8 torias do jurisdicr:lo Pstran~eira, qufl 
devam tcrexPcuç:1o 1111 I1npcrio (Ordem n. ~:Jl 
de 3 de Dezembro de 1873) .................... . 

20. Notas do archivamento rle contratos c dislratos 
de sociedades, c do rrgistrn dn marca, nas Juntas 
c Inspcctorias Comrucrciaes, laiH:adas no exem-
plar restitnillo á l'arte ......... : • ............. 

21. Verbas do registro de transfcrPncia das pateutes 
de privile~io (Decreto 11. 8820 de 3u de Uc-
zembro de 1882, art. tO) .................... .. 

2íl. Verbas do registro de docurnrnto ou titulo, a 
requerime!lto de parte,em r()partiçües pnhlicas 
geraes, CUJOS empreg:ulns n:1u percelJam custas 
ou emolumentos, por linha ....•..•..••....•. 

ODSJmVA(Í:O 

2~200 

3S200 

ifj700 
U2oo 
25:200 
28000 

3,~200 

fj20() 

-'5000 
4.0NOOO 

.')500 

JN::J()O 

/'!70() 

lOfjOOO 

5~00() 

fi090 

nrr 5:f)lnJ11,ff, rf,,."nl~f''"';{'-Sf' (1 (11tfl}?'f' 1•1rli• ?nf'n()l' tl~'~ J0f) 1'éis, qurtn• 
elo lwja, e nâu >e 1·ectua menos du t,'iliUJ. 

23. Termos lavrados nas mrsmas reparliciies-a taxa 
que se pagaria pelo registro, conforme o nu
mero antecedente. 

25.. Cópi~s de rnappas ou diagramrnas, mandados le
vanta•· pelo GovPrno, ou n ellc P"rlf"!n .. entes: 
por ~ia de trahalho do desenhista 4H, até o 
max1mo de 201)000 (Tabella ;1nn"xa ao Decreto 
n. 1473 de 8 de Novem!Jro de !854 e Aviso 
n. 4H de ílO de Novembro de 1871). 
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Sello tle rer/)(1 

25. Loterias; conforme o numero de bilhetes decla
rado no respectivo plano, cada um •.....•••... 

26. Cartas de le~itinHIÇ~O e atlopc;ão, tantas vezes, 
quantos forem os li·~i limados ou adoptarlos .•• 

27. Cartas de su pplemcnto de idade, tantas vezes, 
quantos forc1u o;; menores ..•.•..•.•........•. 

28. Avisos concedendo uwraloria a devedor da Fa-
zenda Nacirlllal .............................. . 

20. Cartas rle autorização a snciPdallcs estrangeiras c 
a suas succursaes ou c:lixas li I iacs, para func
cionarem no Imperio, sendo: 
R:mcos c companhias c!P. S<'guro ....••..••.... 
Jll,mte-Pios. J\lontcs de Soccorro ou de Piedade 
e Caixas Econondcas, sociedades de sPguros 
mutuos, de credito 1 cal c as que tiverem por 
objec to o conHuercio ou o fornecimento de 
generos alimentart'S ......................... . 
Outras C0111pa11hias mcrcanti; e iHdu,;triaes .. . 
Socicrlacles de henclieicncia, coneP<lilla a nnto
riz,lção pelos PrPsidentes cle província (De
creto n. 271.1 de 19 de Dezembro de 1860) .•.•. 

30. Carbs de nutorizaçM e de approvação de esta
tutos de colllpanhins nacionaes que sejam 
1\lonte-Pios, ~l,•nl•~s tJ,~ So;·mrro 011 de Piedade, 
Caixas EeoHOIII it:as, soc:iPdadr.s dt~ sr~11 ros mu
tuos, de ercllilo rPal e as que livPrCIIl por 
obje~to o commcrcin ou o fornecin1enlo de 
gener<~s alime11tares \Decreto n. 8821 de 30 de 
Deze111bro de 18'12, art. 130) .................. . 
Sendo as concessões feitas n >ocicdadrs cle 
benelicenci:l, pelos Presiclcntcs de província 
(Decreto cit. de 1860) ....................... . 

ODSERV AtjlO 

G4!) 

lU tiO 

sonooo 
60~001} 

Hf/000 

liJOfiOOO 

9onoo(} 
120,)000 

60f!003 

_Da ulo-se a autorização por a elo distincto do da opprova
çao dos estatutos, colil·m·-se-ha de cadtt um metade deste sello. 

31. 

32. 

33. 

Titulns de approvaç:io rle estatut,,s c compro
missos de corporações religiusas: 

Concedidos pelo Governo ..•....••...•.....•..•. 
Pelos Presidentes t.le província ••......•.•...... 
Tilnlos de approv:H;:lo !las nllcrac;ür<, rtue se fa

çam nos estatutos e compro1nissos: 
Concedidos pelo Governo ...................... . 

de-lermos de vencia de suhstancias vt~neno
sas- a que se refere o n. iO do § 2" desta 
Tabella: por livro ..•..•••••.......••....•.• 

Pelos Presidentes de província ..•..•.....•.•••. 
Termos de abertura c encerra'llento nos livrosj 

ar... Termos de abertura e encerramento nos livros 
do commercio, de que trata o n. U do §~o 
desta Tabella: cada livro .................. . 

90lj000 
60fl000 

3f!OOO· 
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35. Decretos de pcrdüo ou com mutaç:io de pena, 
nüo sendo pobre o agradado, •...••••..•••.•• 

36. :Mercês n:io especificadas: 
Decreto ou Carta Imperlal. .................... . 
Aviso ou Portaria do Governo ..•••.•.••.•..•.• 
De oulras autoridades ......................... . 

OBSEI\VAÇÕES 

Nas mercês acima wio estão compre/tendidos : 
L 0 Os avisos e portm·ias que nrdellal'em 11n(famento de venci· 

mentos. ajudtt de cuslo, gmti{icaçues wuvenientes de con!l·atos, ot& 
destinndtrs 11 re!lll!llerar servi,·os e.rlJ'aOrtlinnrios. 

2. o Us que commwlicrtJ·em ileri.sües tle recursos. 
3. 0 Os qn1• !'ersorem soúre Jnr!tril:ulrrs em (awldades, aulas de 

instl'!tcçüo secund•trirr, ou conressâo de dispensa de exame de ha
bilitaçâo pnra qua/que1· fim. 

4. o Os e.rperlir/os n {'avo1· l/e pmr-rrs de )I!' e! do Exercito e da Ar
mrr.tl,l, on em bme{it:in tle prcsrJs )JOf1res. 

ti." lls 'l"e m·d,!i!:ll'tril! Jl'i'JI!•JII!Jt/o.; no.~ em.·n·egado.>, 11elas esta
ções {iswes dos lo!Jares em qne !'t•sidil·em. 

6. 0 Os que ortlennrem pnywnento de llivitln passica do Estado, 
de qW!lqner origem. 

7. o As quilaçues passadas aos 1·esponsareis d.t Fa:::endt! Nacional. 

~ 6, 0 - LICEXÇAS E DISPENS-\5 

Sello de cslmnpilha 

L Licencas concedidas a pensionistas, reforma
dos· e outros que percel,am vencimentos 
de inaclivitlade, para lllULiarem rlc rc>irl~n
cia, comprehenclida a guia pam continua
çüo do pagamento no Jogar da nova mo· 
rarla ......................................... . 

2. Conce<li•la. s pe_las antoridadt~s _sanitarias, paral 
hol•ca. fahncas de ag-uas UIIIJI)raes e vcuda 
de subslaucias venenosas •..••...••••..•.•.•. 

3. Para escriptorio de empreslimo so!Jre penho· 
rcs, couccditlas pela Sl'c~retaria de. Eslado 
dos Nt•gocios da Jnstif:a .................... .. 

Sendo cxpctlitlas pela Secretaria das Presiden-
cias de proviueia ........................... . 

4., Para abrir ou diri;{ir eslalwlrcimento de ins-} 
tru~ção no muuicipio da CiH·tc .............. . 

ti. Para Impetrar bre\·e aposlollco ...•..•. , .•••••. 

unooo 

liijOOO 

Ufj500 

Sendo para dispensa de impedimento, não se pagará maior 
s~llo, ainda que ltaja mais de um impedimeuto e sejam duas as 
pessoas que 1·equeiram a licença. 

6. Licenças para faiscar em terrenos diamantinos 
(Decreto n. ti91i:> de 23 de Junho de 1875) ..... 
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7. Das Alfanuegas e Mcs'l.S de rendas .............. . 
8. Concedidas pelo üovcrnu a empregados pu!Jlicos: 

Até tres mezcs ............................... .. 
Por mais, ou sem declaraç:to rle tempo ......•. 
Concedidas pelos Presidentes de província e 

outros funccionarios: 
Até tres mezes ................................ . 
Por mais, ou sem declaração de tempo ..••..• 

OllSEil.Y A(i.o 

u51 

Jj:!OO 

9,~0()0 
18,~000 

Devem se1· selfarla.~ antes do- cumpm-se - da autoridade 
competente, e, não dependendo de- cumpra-se, antes de p1·o· 
du;;irem efTeito. 

!l. Das Can)ara~ l\Iunicipacs ...................... ( 
lO. Das Capilantas de portos ...................... \ 
H. Licenças e alvarás não esp2ciricarlos: 

i:!. 

13. 

u. 

15. 

16. 

17. 

Do Governo .••.•...••••.••.•.... - ••.......•••.• 
Dos PresidentGs de província., Juizes e outros 

funccionarios ................................ . 

Sello de verba 

Para al1ertura de thcalro, concctlidas pelos Chefes 
de l'olicia ................................... . 

Por outras autoridades policiaes .....•..•....•.• 
Para espcctaculo publico, de que se aufira lucro, 

concedidas pelos Chefes de Policia .......... .. 
Por outras autorida!les policiaes ......•......•.• 
A cidad;1os hrazileiros, para aceitarem de go-

verno estrangeiro : 
Emprego ou pensão ...•••.•..•...••....•..•.••.• 
Condecoração inferior á. de Commcndallor •.•... 
De Cornmenrlactor ............................. . 
Titulo de Bar;1o ............................... . 
De Visconde ................................... . 
lle Conde ..................................... . 
De Marquez .................................. .. 
As ordens rc~nlares, para celebrarem contrn tos 

onerosos ( Decreto n. G5:; de 28 de Nu;·eru!Jro 
de 1849) ..................................... . 

A corporações de mão-morta, para possuírem 
(Decreto n. 4453 deU de Janeiro de t870) .... 

Dispensas d~ lapso de Lempo concedidas pelo 
Governo : 

Por Decreto .•.•....•••.••...••..••••.•.••. , •••• 
Por Aviso ou Portaria ............ , ........... . 
Sendo concedidas pelos Presidentes de provinciat 

18. Alvarás de supprimento de licença de pai ou 
tutor, para casamento ...................... . 

H H~ OO 

4nooo 

87~õ00 
80,~000 

6714500 
60fj000 

lOH~OOO 
250fjOOO 
5uonooo 

2 O:!O.~IIOO 
6, 000~000 
6 0001!000 
8 O~IUfjOUO 

198000 

3itJOOO 

80/!(100 
701$000 

60fjOOO 
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§ 7. 0 - TITULOS COMMERCIAES E DE AGENTES AUXILIARES DO 
CQ)Jl\IERCJO 

Sello de estampilha 

L Nomeacões <le Guanla-livros •••.•.••.•. • · · •·• • · ( 
l!. De Avaiiador Commercial. ••.•..••.•.•.•.•••... 
3. Cartas. de rehabilita!fãO d~ Commerciante .••.•. ·1 
6,. AI varas de mora tona a ComiHerc!ante ••..••••. 

Sei/o de urlia 

õ. Cartas de Commerciante ....•..•..•••..•.•.•••.•. 
o. Titulas dr. Trapielioiro c Administratlor 1lc ar-

mazem de dt)po-;il.o .......................... . 
Sendo conccditlos pelos Juizes de Direito, fóra 

das sédcs das Juntas elnspcctorias Commerciaes 
7. De Corretores e Agt'Htcs de ll'ilües ............ . 
8. De Interpretes du comnicrcio e Traductores 

puhlicos ..................................... . 
9. De Despachantes das Alfandegas e !\lesas de 

rendas e seus Aj urlantcs .................... . 
10. De caixeiros-despachantes .•••..••........•••.• 
U. De concessão de entrepostos particulares e de 

trapiches alfandegados .•.•.•..•.••..•.•.....• 

S::llo de verba 

f. Presidente do Snpremo Tribunal de Justica ..•. l 
2. Presidentes das Relaçü11s ................ : .... . 
3. Conselheiros de Estado Extraordinarios ..••••. ·l 
4. Vice-Presidentes de pruvineia ................. 1 

õ. Reconducção de Presidenks do Supremo Tri-
bunal de Justiça c das 1\clações ........... . 

6. Supplcntes dos Juizrs Suhslitutos. ua Côrte .... . 
7. Supplentcs dos mesmos Juizes e dos Aluuicipaes, 

nas provincias .............................. . 
8. Reconducção não especificada, remoção de em

prego, ou novo titulo para continuação de 
r;-;t;rciei .. 1, sc:m mol!;ori, de vencimento: 

Pelo Governo ............................... , ••• 
Pelos Presidentes de provincia e outros func-

cionarios .................................... . 
9. Commissões sem vencimento, empregos de exer

cicio eventual, não cspecifir~ados, e os de ven
cimento menor de 200,)000 por anno: 

Pelo Governo ............ , ..................... . 
Pelos !'residentes de província e outros funccio-

narios ..................................... .. 

2\,0~000 

~30,$000 

4011000 
l30SOOO 

HO~OO() 

35/$1)00 
21if>OOO 

3~~00() 

30/)iOO 
17/JOOO 

2/JOOO 

2~0CO 

~iOO 
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10. Patentes de o:Ucial da Guarda l'íacional, q~1rr 
de effectivida<lr, qur r de reforma, ou de pas
sagem da activa para a reserva e vice-t'ersa: 

Com mandante Superior ou Coronel. •.•.•••.•.•• 
Tt· nen te-Coronel. ••...•.••.•..••. , ............. . 
.Major .......................... , .............. .. 
Capitão e subalterno: 
Sendo passadas 11a Secretaria de Estado dos Ne-

gocios da .l u~liça ............................ . 
Nas Secretarias das Presi<lencias de província .•• 

11. Diplomas de Prt\gatlor ria Cape !la Imperial. ..... 
U. Nomeações tlc Atltlitlo llt~ 2" classe ;is Legações .• 
13. Nomeações de E-crevente juramcnLar\o ......•..• 

653 

350,)000 
2!17/!0'0 
25UNOLO 

70fi000 
~Oi)OOO 

IGOl)OOO 
l'l:ífjtiOO 
tonooo 

§ 9. 0 - TITULOS DE TRAT.\MENTO E f>E J\'OilllEZA 

SAio tle rerba 

Cartas de mercê de: 
t. Duque c Dnrj\lCZ~ ............................. . 
2. ManJucz e ~l;u·qucza ........................... . 
;L C•mtlc e Condes· a ........................... "l 
4. Visconde, Viscontlc,;~a, llar:io c B.troncza. COIII 

as ltonras tleGrandt•za ...................... . 
5. Visr~ ntle c Viscondcssa ........................ . 
6. Bar:·lo e ll:Ht,neza ............................... . 
7. Honras tle Grantlrza ........................... . 
8. Titulo de Conselho ............................ . 
!l. Tratatnrnlo rl•i Exeellrneia .................... . 

lO. Tratamcnltl de Senhoria ..........•............• 
Alvanis de rnPreüs r:c: 

H. Fitlal~o Cavallciro c M"rn Fitl:ol~n com rxrr-
eicio ................... • ........ : ............ .. 

12. Fitlal~o Esr.ntlciro c ~loço Fidal~n .............. . 
!3. Cwalldro Fidalgo c Es~ndciro Fidal:;o ........ . 
ti. Braz~1o d'Annas ................ , ...•....... , .. 

§ 10.- OFF!t.:IAES DA CASA Dll'EHL\L 

Sol! o de rerb:t 

Nercês do cargo de: 
1. 1\lortlomo Múr ..••.....................•....... 
2. Capell:.io Mór, Estriheiro 1\lúr, Camareiro ~lór e 

qualquer O!Iicial Mor da Cnsa Imperial •...••.• 
3. Mordomo ..................................... .. 
4. Gentilhomcm, Dama de Pala cio c Veatlor ...... , 
5. Mo;o da Camarada ImpPrial Guarda-roupa ... . 
6. 1\loço da Impenal Caruara .................... .. 
'1. Açalata ........................................ . 
8. Ollieial Menor· ................................. . 
9. Qualquer outra nomeação de officio da Casa Im-

perial ...................................... .. 

2: Hin(J oo 
2:0~:Wi)O~O 

l.:tii:.i~OOO 

l :02'-il)OOO 
75iltjll00 
975,~000 
3íii~OOO 
7~0.~000 
31:;,$,lCO 

4()0,~000 
32:í,~rH.O 
HlO-~GOO 
m;~ooo 

I :3005000 

980t,OOG 
205,~000 
75051,00 
285/)000 
IHi,~OOO 
l6:lfjll00 
l85HUOO 
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§ H.- CO:'!DicCOR.\ÇÕE3 

Se!lo de ve1·ba 

Titulos da mcrcll de 
L Gr<I-CrtiZ rll~ qnal<JUt'r Ord~m .••.••.•••••••.••• 
2. Gn1111lc Dignilario ti~ Ord~'i!i da Hosa ..•.•.•.••• 
3. Dignitario da Ordem IIIlfJCrial do Cruzeiro, e da 

Hosa .•..•..•.•.••...........•...... ·• · •·· · .. · • 
4. Commendador da Bnsa ........................ . 
5. Official do Cruzeiro c da ll"sa .......... '" .... .. 
6. ComnleiHlador das outras I tnl<~ns .•..•.•....••.•. 
7. Cavalleiro de quaiiJUrr Urdem ................. . 

OllSERVAÇlO 

6::10.~000 
tiOO,~OOO 

390,~000 
280/)0UO 
220,~000 
180~11110 
uonooo 

Os ag1·acia!los com di.~lincçüo de qualquer Ordem, wrgarrio mais 
25% do setlo coiTe.<ponrlenle aos gra11s anteriores, que lhes não 
houverem sido especiltlll!ellte con{el"iolus. 

§ 12.- Dll'LO~US SCIE:iTIFICOS E TITUL05 DE HAniLITAÇÃO 

Sei/o de verba 

:1. Cartas de Doutor c Hacharcl .................. .. 
2. De Ilacharel rm lcttr~s ......................... ~ 
3. De Pharmarcn tieo .............................. j 
4.. De En~Pnlicir,J Cil·it, (;<'o:iraplw, de Minas e In-

du;;trial ...................................... . 
!J. Dn D1~ntisla r. l'artriril ......................... . 
H. Outros liluln,; dll haililital";1o sdcntifica e de 

protiss~1o .................. ·: .................. .. 

UBSEUYAI;(ÍES 

w>nooo 
r;::;nooo 

47!1i'JOO 
7()000 

Hi)ãOO 

I. • No sei/o das c.wtas de Pilo/o c Macltinista, ?Uio se compl·e
hellllem os emolnmenlos tleridos ao Sccre/(lrio e mem~1'os da 
commissâo exami1wllrwa. 

2." As aposliflns 110.~ litlllos scienti{i/os, co11{eridos pol·estabe
lecimentos estrangeiJ'OS, {aru/la.}l(/u a•1s tito/ar/os o e.cercicio 
da p1·o[issrio no Rr<tZil, ll"'Jttrüo o se/lo cstrtl;elecido para os 
diplonw.> JJasswlos no lmpL'I ia. 

7. Titulos de capacid~d'l para o ensino de qualquer 
raruo de instrueção senmdari~. no município 
da Curte, comprchendida a liccn~a para o 
exercido da profiss;1o ...................... .. 

Para o ensino primaria, idl'lll ..•.••.•......••••• 
8. Verbas d:t lllatricul~, nas Juntas c Inspectorias 

de Hygiene Pulllica, em diplomas de Merlico, 
Cirurgião, Pharm:tceutico, Dentista c Parteira. 

l9. Diplomas de habilitaç:1o pam ser nomeado Juiz 
de Direito (Decreto" n. 687 de 26 de Julho de 
1850) ....................................... .. 

19SOOO 
H~tiOO 

:10$200 



ACTOS DO fODER EXECcTl\'0 

10. Provisões para r1dvogar, c.oncc,lida~ a quem não 
seja fonuado em algnrna das Facultladcs tio 
Impcrio, sem fixação tlc tempo : 

Nas cidades onde houver Hclações ............ , • 
Nas outras c.itl:ulcs c vil\ as .................... . 
Sendo provido lcrnporariamenlc, cada anno ou 

por menos de anrro ......................... .. 
ll. ProvisüPs tlc Solicilatlor tlos autlitorios, sem fixa-

ção de tclllpo: 
Nas cidades onde houver Relações ............. . 
Nas outras cidatlcs c vi lias ................... .. 
Sendo temporuias, catla armo ou pnr menos de 

anno ..•.....•....••.•.••....••.••...••••..•.. 

§ l.3, -HONRAS E 1'1\!VlLEGIOS 

Sello de verba 

Títulos concedendo : 
:L Honras de Wnislro do Supremo Tribunal de 

2. 
3. 

"· .. 
i), 

6. 
7. 

Justiça ................................. . 
d c De sem hargador ....................... . 
de Mom;enhor ..•••.•....•....••......••.• 
de Coneg-o da Capclla Imperial c Calhctlral 
tio Hio dt~ .Ja11ciro ....................... . 
de '[nalquct· dignidade das oulras Ca-
thedraes ................................. . 
dn l'rü .'.11101' da c~ pella. In r per ia!. ....... . 
de Ollirios da Cas:t Imperial, metade do 
sei lo correspondente ao tilulo d" ciiecti\'o. 

8. l'ortaria conccdentlo o titulo de Ir11pcrial ....... . 
9. Dita prrrniltiruto o lcvant:,mcnto das Aruw~~ 

Im perraes. . . • • • .. . . .. .. • . . ................ 1 !O. Dila dando liccnea pan uso 'os Armas lr11·1 
pcriaes ........ : . ......•••..•...•.•......••.. ' 

H. Patente conccrlrrHio honras e gra!luat_;•ics llc pos
tos do Exercito c da Armada: 
Offici:tl Grncral .............................. . 
Ollicial suprr·ior ............................. . 
Capitáo e subalterno ......................... . 

12. Patentes de Jn·ivil!'gio de invrnção (Decreto 
n. 8820 de 30 de Dczcmi.Jro de !882) •.......... 

OBSEilVAfj:\0 

655 

aoonooo 
:t8onooo 

l.OSOOO 

l.60!}000 
60f)OOO 

~nooo 

175,~000 
:1.605000 
17i:iiJQOO 

wonooo 
iOil.~OOO 
:1.608000 

3if)OOO 

wonooo 
60/lOOO 
40,~000 

As jJalentes de con{lrmaçrio de 1Wirilegio, concedidas por gover
. no estrangeiro, pagarão este sei/o. 

!3. Cer~idõ.es de melhoramento, nas patentes de pri· 
vtlegto ...................................... . 

U. Ti tu los de garautia de privilegio .............. . 
!5. Diplomas de privilegio, que não st•ja de invcm;ão: 

Concedidos pelo Govrmo: 

20jj000 
üijOOO 

Até dez.~niiO!' ......... :........................ . ... · _275/lOOO . 
Por m:us de dez, até vmtc annos •......•.•.•.• ~ · 11mB® 
Por mais de vinte annos .................... :. , ~;iH~~~\ .1; , , . ' 
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Concedidos pela~ províncias: 

Até dez annos •••••••.••.•••.•••.•••••.•••••••• 
Por mais d•J dez até vintn annos ............. . 
l'or mais rle vinte annos .................... .. 

ons:cnvAr;lo 

2l"ê)OOO 
6JOUOOO 

1:000/?000 

Deve .<e1· pago rste sello, nindr~ qu ·mdo o privilegio seja decla-
1'a.to uos contratas on estniulus. 

I 'í.- DIPLO:IL\S m:CLE3US'f!C05 

Sello de rerba 

L nullas d·~ conflf'fna~ãoclc Bi<po Titula•:-·····"· 
2. Breves concedendo honras, gr:H;a~ e lftnlos es

pcciaes a Cleri(!OS Se~:nlarrs r, H~'gularcs ..•..• 
3. Breves concetlc•ldo graças cspiri tuacs ..•.••.••.• 

310ijOOJ 

t75fjOOO 
3:i~OCO 

L" Nas trr:rrrs, a que se l"e,rerem os ns. I rr 3, esttÍ incluido o 
se/lo do /JeiJeJil·u:i!o lmperi•1.l 

2." A1.s Beni'Jl'aci/os a. lirc1•r•s rle rii.'JIC1Wt de impedimento é ap-
p'icnrel n ol!se1-varrio rio ~ li" 11. ;;. 

~. Ca1·tas dr o:·den~ dtJ Prt•sllvlt'l'tl ............. ·I 
5. ProVÍ'ÕL':i rte conf1nlla•::1" dt• ''Llflljii'Otnissos .•... 
6. Oispcnsns de inl••r>:ti1:io e d•· i•I:H!P ........•. ·( 
7. Ui tas _de lapsl '"' l•~n1p:1, con•!f'lltd::s pelo Or1li-\ 

nano ..............•............•............ 
S. Oilas de inlpediiiJPnl.o on do• prt;c•:1o ..•...•...•• 
9. DiL1s 1lc fi.111ca dr l>anlio:<. a.~ •:li:tt11:11h~ de le111-: 

poras, irref{tll:tridad••, clt' •. '!"'""" 11:idas pcloJ 
Ordinario ................................ .. 

JO. Ditas de illc;,tlli!uid:Hie p:1ra o provilllf'lllu d · 
lleneliei""· ............... , ................. . 

H. Outr,•s diplniWlS pass·1dos peln n:tlori,Jatlc <'L'Cin

H. 
siaslica, não cspPeilic:uJo,; JIP,;I.c paragrapho .. 

Li;;rnças para uralurio par li c :1 la r: 
Por tempo de um anno ....................... . 
Por mais de annr: 
Nas povo1çõ~s •.•••.. , ...••.••...•....•..•.•..• 
N'outros Jogares ............................... . 

Rio de Janeiro, l!l de Maio de ik8:J. 

'Fiscond·' de Parana!JHlÍ. 

30~000 

S',OGO 

60/lr.oo 
20UOOO 
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DECnEro N. s~~7- ml t!l DE :~rAIO n!l !883 

Hei por hem 1\pproYar o rognlamento prtra a Jb·:,Jis·•c:Tio dns 
OmJH'CZ:Js de vi:u;:lo f'ITe:,, ![UOJ 1'fllll este baixa assig-nado por 
li ·nri<r't·• d'Avila, do 1\lnn Sonsolho, ~Cilll.1lor <lo li,L{IOI'Ío. l\Ii
ni--tt·o e ~c~~t·cbri() de E.-t:t·b dl)-1 ;\;Pgnei,::; tla .\~Ti<~nlt,ll~a, 
ÜLllllllCI'l'ÍrL o Ulm1s l'niJlic:•', qurJ a-sim o lenha cnt.<•n :i•l•J c 
f:u'a f"Uwutar. l'aial't'J do t:i,L d. • .Janeiro ctn 1\J 1k Illaio do 
18::!:3, G·~·, d<L lnd ·p•Jmieu~ia c do I"'l'erio. 

Com ~~ ruhric:\ do Sn8 ;'>,fascst rlo :1 lmpet•ador. 

R(•gulamcnto a fjUC se rdiwu u lkerd o 11. S!J-17 
lle:-;ta llata para a fi..:t:al i~:u:rro 1la:-; ewprezas 
de ri~u;;lo lhTt\:t 

TITULO I 

l:>a orga.niza:. .. ~üo (Lo sPrYi.<:o 1t-:;cal 

CAPITULO I 

DA INSPrCTOI1.!A GEI1.AL 

Art. 1. 0 As <:slt'arl:ls .]c fnrro eonr-wliolns p··l'l l~o,·:·J·no Tmp•;
•·i:ll~ ~Olll 011 S81ll ~ ll~an!Í:t de jfll'OS, S!JIJVOII~~:io Otl Ollii'OS fa .. 

vorPs, a4 conce ~iclas t'olas pe·IVint:a:t~ cl 1l:tll .o :..:oz:t!'enl ti fi:t!~c;a. 
do Es);tlo pal':l. garautia. dn jn,·os, ~H cotH'"rl!da,; pelas p!·o
vinci:ls :icsdc q11c s jam ,[eelamila~ ri<~ ut.ilt ad · g-et•:ll ou 
tf)llha.m oht.ido ('tJnc·~\RFI-J ~s cio (~ovm·nr> luq·wrial pa1·• l~.;tttl•0S 
ou prolong-;l.mc~IJlos. e as nln~~~~0z;~s do vi:tc.,·:to fet'l' •:l,. (~lll ge1·al, 
UJ'bnna 011 snbnrbana, C1!Ill tL'a('.ç;to <llli,Hn;la, a v:1.pnr fJ\1 outra, 
no tuunicipio ncnlro, ~orão fiscalis<Hlas poe tt!Hc\ in p::c.Lot·ia 
geral. 
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Art. 2.o A inspectoria geral se comporã de tres inspoctoros 
de districto, um corpo de Engonhoit·os fiscae.; com SJUS au
xiliat'ed o um escriploc·io e nLc·al. 

Art. 3.o As ernpr >Zas <ln vi:~ç:lo forr a snjcit.as à fiscalisac;iío 
do Governo Unral serão g-rupadas em trc; gran<los d:strktos 
fiscaes f:,rma.los : 

O 1o pelas Provineins do Annz:m:1s. Pad, l\hranhão, Ceará, 
Piauhy, l{io G1·ande do Nort ·, l'ar::hyu::t, Pern:unlmco, Ala
gôas, Sergip'l e B thia. 

O 2o pelas Províncias do Espírito S:•nto, Ri? do Janeiro, 
Minas Geracs, Goyaz, Mato Gro.~sn, e i'clo nlllllÍ<·ipio neutro. 

O 3• pelaR Ptuvmeias ue S. Paulo, S<:nla Catharina, Paraná 
e Rio Grande do Sul. 

Paragrapho unico. Quando UJ:ca estrada de ferro ficar com
preh ·ndida em 1uais d' u:n di· tt•icto, '' su t fiscalis •çiw per
tenc.•rá int ir·a ao distl•icto '1llC em mai,)r cxtensüo for percor
rido por essa e'trada. 

Art. 4.° C:1d:1 mspecto1· lerá a seu cargo a clit'!'cção e in
spe~ção elo s:Jrvic;o fi:;c:d de nrn disl.c·irto e n .iÍI'<JC<;ã 1 dos tra
ballws rcs:•cctivos elo e~cr·iptu:·io centr·al, fic1mdo lhe immecli:J.
tam<tnte subordinado lo<l•> o pcs'ioal fis ·al cl•) districtu e da 
rcspccLÍI'a seeçiio do o~criptorio eeutral. 

At·t. 5. 0 U cuJ·po de En!.!'enh ·i;·os fiscaes ó form~do por En
genheiros fi caes d · f a, 2". 3a <J 4" ,·bs:;•·s e seus auxiliares. 

Art. ô.o Ser,io fiscalisadas : 
Por Engenheiro~ fis,·,tes de Ja. classe: as empl'CZa> eom 

garantia de juros, fianc;:> ort snb1•ençr>o elo Est:Hh, enjo c tpital 
gar:tntido, afinnçado ou s•t')vcnciou do fór superior a 
iU.OLIO:OOiíSOOU ; 

Por l~ngonhcit·os fis"aes ele 2• cb<;sc : ns emp1'czas com 
garantia do j·n'08, fiança on suhvcn~·iio .[o Esta o, <lo capital 
garantido, afi11nçad·> 011 subH>ncion::do ::>lc:Í 10.0UO:OOO<;II()IJ; 

Por Engenh<>it·us fi<caes de ;~a d:1S>·O : as em.•rezas f;ern 
garantia d') jur.J.q, JL: nça ou suhvenc;:1o lo ILL,<Jo; 

l'OJ' E"gcnh iro.' fiscaes ·le 4· ehwse: as emprezas de 
viação f:tr1·ea urbana no m11clicq•io rwtüt·o. 

At•t. 7. 0 Em r g-r.t geral haverá um En;~·enheiro fiscal para 
cada empreza; p >de"'• po~'i:n, dnns otr mai' etuprez:ts ser 
reunida<; sob uma nwsma fisc:1lisa<;iíu, e o t[,•vom set· sf!mpro 
qne o s.~rviç.o publico e a. econoutia do.; dinheiros do Estado o 
aconselhaJ·ern, som prej nizo da !,o:t fiscalisaçüo. 

§ 1. o As emprr>zcts d · viação ferre:t m·lmn t serão g1•upadas 
em trcls zonas. c:uh uma com urn Engort 1JCÍ1'0 Jiseal. 

§ 2. 0 A fiscalisaç:To da-; l!iprez~s ·lo carris sub-urbanos fará 
partrJ da estrada de feno mais proxinn. 

§ 3.o Pelo f:~cto da ro·:ni;in de rn.is ele nma emprez:1. s1b 
uma mesrrm fisc di~aç 'o uão porccbe.-:í. <J Engenheiro fiscal 
auglllenlo de vrmcimrnto. 

Art. 8. 0 O escriptorio c··nlt·:l so cmnp'1r:i de qm·trope
quenaR secções, uma pn ra c:1d' di tnci.o e num celttl·al. 

Art. 9. 0 0.-; inspectoJ·cs e o escriptorÍ•J centt•al torilo a sua 
séde na capital do Imperío; os Engenheiros fi;caes e seus 
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auxili:1.res residi, :lo junto as estradas quo lhos couber fisca
lisar. 

1\rt. 10. A' insp(•<·toria geral c •be doei iir todas :18 que~
tões 'luo pelo pt•o;ctlt·~ regulaul(lnto forem de_ "llti; comp~t ·n~Ia 
e infot·an•r <~O Governo sou r c tudo o<[ ue, rela.tt'.'O a fisr,altsaçao, 
dep •udv1' d•J deci~ã" <le:it 1 ou ÍÔ(' l'Ot' 'sto consullado. 

P:n·agt·apho tmico. lhs dnei-.;ões •los Engenheiro~ ft~caos 
havora s>mpre recurso para os inspccloros o •eslcH, asstm co.uo 
das decisões destes, para o Ministro. Esses recursos serão 
yoluntarios o unicam•3nte recebidos para os ctfeitos devolutivos. 

CAPITULO li 

DO~ INSPECTORE~ 

Art. 11. Os inspectore' examinarão nessoalmente as estradas 
do snu tlistricto e o re~pcct:vo serviço fiHcal, s •mpt·e 'lu e o 
julgarem convcnieo~te, o t!Unca meuos de uma vez por anuo. 

l'u:·ag:· pho unieo. (Ju:~.udo e(" Yisita n n:ua 1·strada do seu 
uistrieto, O inspeetor poder:~ assumi:·, j tl~~ntlo CviiV •nicnte, 
as att:·ibuir;ões do t·esp'lctivo Eng-t:uheiro fiscal, passando este 
enliio a serl'ir co~t:o so<l immediato anxiliur. 

Art. 12. Compete >oos inspoctores : , 
I. Ex :min:u·, afi:u de snjeita:• à app:·ova~ão do Governo, a 

phnta gc:·al do tmçado d:~s estra l:ts e o respectivo orç:\men
to, a•·o::s .. lhan lo o estu•lo dt3 vetriantcs do tr,lçado e as altera
çõee quo .evam ser foi tas no Ol'ÇD nwntn. 

Il. ,\pp!·ov :r 08 i•("< jeelos tlel · l!:·rd••s :lo alinhamento e ni
volau:nnto, os p(·~jr~ct'>s. serio de p:·eço' o orçamentos das 
ob as cl'arte, l"ito, cdificios c• <ercudeucias, o typo, quali
dade e qu<lntidadn do waterial fi,o, rn•lante e acces,orio, po
d··ndo éxigir :aB (•mp:·eza~ os altnrnçõcs qne <'Htcnder c•m
vcnient ·s. corn o fitu, par:t ns os:ra<l;cs em geral, de melhor 
g·a.r ~nti1· a ~egnran(:n, rcgula:idade, pr s ez,1, e ba:~}ü ·za te 
trausp lí'li?R e lll;.u~. para. as l{lF~ g· z:ti'elu da g-a1':1n ia ,[Hjuros, 
fian::n. ou snbYcn·:<t(), o lliOlhor:w:rJIItfl da" "ws eon içõ<·s le
l'hn[c:ts e a OCOllOillÜt do vi:ueit•o O;taiJJlu•.:.imentO O UO futuro 
trai(J~O. 

!li: Informar ao Govr·no sobre::~ moclifi ·n~ões quo as em
prez"s 11ropnwrom no tr:1çado g· .. ral ou sülicilat·em no ot·· 
çamento .!.:·m·al, ·o npprovar as tuo lificaçõ ·s que as me~ma~ 
omprezas propuzeremun.-; pro_jc.,cto, Je oura :, ty,•o, (1ualidade e 
quantida I<· elo nut--ri l, •tuan:lo d'ahi l'C-<<tltarem vantagens 
Jl<~ra o Estado n pa('a o ISBI"V ço que :1s • ·;t1·a·la• sãu -lcstma
dns a pr;,star, nã • couqnlanrlo n .. cap tal gnranlirl >, suhv•n
cionado IH! afiant;ado o augmenl•• elo de,pez:c ,1ue p·>rventura 
d'ahi r ·s .li t;;.r e : scon ta ndo melado · l~1s econorn a~ 'I ne se veri
ficarnm, s.,Jvo dispo:;i~ão em contt"ario ou especial nos con
tratos existentes. 
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IV. Examinar a planta dos terrenos a desapropriar pre
cisos para as estradas, suas obras, estações, armazena, dopen
dencias e officinas, e pl'opôr ao Ministl'O a sua approvação ou 
modificações, de modo a só se autorizar a desapropriação do que 
razoavelmente fôr preciso. 

V. Iuformar ao Ministro sobre a conveniencia de ser alterado 
qualquer trecho do traçado em execução ou Ji. construiJo, 
para que, no caso de real economia dos dinheiros publicos, 
possa o Ministro solicitar do Corpo Legislativo o angmento do 
capital garantido ou afiançado. 

VI. Examin 1r e rubrir'ar as relaeões d·> material e mais ob
jecto~ que. gozando de isenção de 'd:reitos de importação em 
virtude de coutratos ou de decisões do poder cowpetente, te
nham d,, eer importados em cada anno. 

VII. Ex:,tminar e informar ao Ministro sobre os prdi !os das 
em prezas para l wantamonto de fundos e a sua tetiradcl. dos 
B:tncos em que forem depositados. 

VIII. Aceitar definitivamente, por trechos, secções ou em 
globo, as l"atradas, suas obras, material e dep3ndencias, e pro
pôr ao Mini,t1·o a franquia ao trafego. 

IX. Examinar as propostas de tarifas, suas modificações e 
condições regulamentares, e propôr ao Ministro a sua appro
vação. 

X. Approvar o estabelecimento e snpprossiio dtJ estaçõlls, os 
horarios e volocid •des dos tr0ns o os regubmentos para os 
serviços da estrada em trafego. 

XI. Approvar o quadro e vencimentos do pessoal das em
prezas com garantia, fmnt;>a ou subven:;ão e beUl assim as 
modificações q•Ie de futuro forem propost:ls pelas omprezas 
ou Engenheiros fiscaes. 

XII. Rever de tr·es em tr~s annos as tarifas d11 transpor·te, 
com andiencia .la~ re,pectivas emtweza.s, e propôr ao Minis
tro as modificações que forem convPnientes. 

XIII. Estudar, p tra as empr·ezas com garantia de juros, 
fiança ou subv0nt;ão, os meios de d :minuir as despezas de 
custeio e de desenvolver as font•s de re'eita do trafego. 

XIV. Fazer o compt1to do capital que em d ·finitivo tiver de 
goz •r da g:~rantia de juros ou fiança do garantia do Estado, 
e propôr ao Ministro, depois de apuradas as contas, a fixação 
definitiva d~sse capital. 

XV. Habilitar o Ministro com as precisas informações 
para autorizar em cada semestrfl o pagamento elos jm·os ~<a
rantid •s ou afiançados e, nas épocas proprias, as aubvenções 
e pa•·a ordrmar· o roeebime •to da qnota que coub)r ao Estado 
como indemnização da garantia, fian,:a ou subvenção. 

XVI. Decidir em tod Js os ca,os de duvida ou desaccôrdo 
entrq as emp•·ezas e os respectivos Eng-enh·,iros fis'·aes. 

XVII. Ha!Jiltar o Ministro com as prec sas informações 
para resolv r as •tuf)stõ~s que Sfl levantarem entt·e duas ou 
mais emprezas e forem tla alçada do Poder Executivo. 

XVIII. Pro' ôr ao Ministro a nomeação, promoção e demis
são do pessoal do corpo de Engenheiros fiscaes e do escriptorio 
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c entrai, e distribuir esse pessoal do accôrdo com as conve
niencias do serviço. 

XIX. Providen•·iar sobre as occurrencias que se derem no 
serviço da fiscalisação e expedir as instrucções para o serviço 
fiscal. · 

XX. Propôr ao Ministro a applicação das penas e mul
tas em que incorrerem as emprezas o informar sobre as 
razõns que est<tS allegarem em sua defe,a. 

XXI. Autorizar o fornndmento do m~terial de escripta, 
dos~nho, oxp~diente e installa,·ão dos escriptorios centt·aln 
dos Rngrnheiros fiscaes. 

XXII. Providen·~iar nos casos omissos no presente regu
lamento, dando disso immcd'ato conh"cimento ao :l\linistro, 
assim como propór ao Mini,tro as alterações que a pratica 
vir·r a aconselhar no presente regulamento. 

XXIII. Examinar e approvar as contas e documPntos de 
despezas por conta do capital com garantia de juros, fbnça ou 
subvenção e os balanços e documentos semestraes das estradas 
em trafego. 

XXIV. Propôr ao Mini~tro no prinripio de cada exercício 
a autorização para as dospezas com o escriptorio central e 

escriptorio dos Engenhoiros fisraes. 
Art. 13. Tudo o que pelo precedente artigo compete aos 

inspoctor~s srmi tratado e decidido por elles em junta, ca
bendo a cada um no que disser respeito ao e;ou districto ser 
o relator na ma teria. 

Paragrapho unico. Quando em viagem pelo seu districto, 
o inspecbr resolverá nos casos urgentPs, communicando á 
junta a sua decisão acompanhada dos fundamentos, tuJo por 
escripto. 

Art. 14. Os inspcctores combinarão entre si :\S suas via
gens, de modo que haja sempre nt.t Côrto pelo monos um dos 
inspec torr)s. 

Art. 15. Os inspectores, ou quem suas vezes fizer, se re
unirão em junta duas vezes por semana, e cxtraordinaria
ml)nte sempre que fór preciso, em dias e horas precisamente 
marcados. 

§ i." A junta estará apta para. funccionar desde que, no 
dia e hora marcados, comparecerem pelo menos dons dos 
seus mern bros, mas só poderá tr.ltar e decidir os negocios re
lativos aos districtos dos presentes á reunião. 

§ 2.• As dec-i~ões .da junta. serão tomadas por pluralidade 
dl) votos, cabendo no Ministro, si se não apurar maioria, de
cidir, para o que lhe ;será submottida a questão com os fun
damentos ele cada voto. 

§ 3.• Quando comparecerem sómente dous de seus mem
bros, a junta, não havendo accôrdo entr:) aquelles, poderá 
adiar a rPsolução para ser tomada quando s~ acharem re
unidos toclos tres, si entender flUO desse adiamento não póde 
advir pr,juizo pan o serviço publico ou pa1·a os int!e~-~:es==
de terceiros; no caso contrario procedera como , Hl~ln~oD~ CA ~ 
paragrapho precedente, / \)\ t\Í:.\J 1 

/~'5 
~ 
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§ 4. o Quando se trrtt"r de in form:,ção a ]'r~sbr ao Go
verno, s~1·à esta a da m:li01·:a. a·'OIHpanh:~cla porém ·Ja fun
damont<tçio do voto rlivergent ·.Si m1o s · an11rar maio1·ia, cada 
me ubi'O dot jnnl.a 1a1'à O Si'U pal'CCI)l', SOlldO todo:' l'Oilll dos 
enviados ao 1\Iini .tro. 

~ :J.o Tanto as decisões o inform:1.ções da junta com" a 
fundamenta,·ão dos votos o 1 parecere~ dive:·g-entos SOI':Io tran-· 
scriptos, por extenso. em livro C'Speeial que ficil.r:i fazendo 
parto do a1·chivo da inspectnr·ia got·:d. 

At·t. 16. A ju11t.a, cai tudo o l[ll'' dis ·er r<Osp"ito ao seJ•vir,o 
a car·go da inspedrll'i' r .. tm·al ou 1(110 a e<trt fór mrtnclad,J in
formar, se O:tlende:-:i dii'CCl.llllll'nte eolll O l\lini·,tl' 1, Sl'lll]O p~t·a 
isso re,.resentarla polo in,pcctot· a cujo districto di~set· 
rosp ito o ussumpto. 

At·t. 17. Toda a corre~pondencia drt junta Otl para esta 
s~1·à feita por interm"dio rio inspectot• a cujo distncto 
disser resp·,itn o as,umptn. 

A1·t. 18. A jun~a apt·cscnt:<I''' ao J\Iinistro, até ao dia :':1 !e 
Ma1·ço do cada. <~11110, u1u r"latm·io c;t'CitiiiSl:L!lcia lo dos s ·r· 
viços a car·go da in:-:p"et •1·ia. !-'Cl'al, not·eia ruinuc;cr:;~l. Bobt~c 
cada. urna das estr·ad:,.s, acorupanhada rle quadr·os denwnst.r,l.
tivos o ''stati,tíc·1:s gemes r!:t .lcspcl•, 1 oecita o movim .. rllo 
das divor•sas •·slr·:~das fiscalis:ul:,s. 

Art. 19. A junt:c, P"~''' as suas reuniõAs chamat•:i sompt•e 
que entender necossal'io Ulll rios empregados do escriptorio 
cent"al p :ra set•vir· de sec,·ntario. ni\:r1 podendo porém este to
mar parte nas discus~ões nem votações. 

CAPITULO Ili 

DOS ENGENIIE!IlOs FISGAES Fl SEUS AUXILIA!lllR 

Art. 20. Aos Engenheiros fiscaos, c.<da nm no quo diz rcs· 
peito á •·rnp1·eza soh su:t fiscalisução, incumbe: 

I. Fiscalisar tod•,s os serviçns ,,a o:Jtr da em exploração, lo
cac:ão. constl'llcção e tr 'f,,go. 

li. Examinar os proj' •c tos <ln I r a çado, olwas, <'clifie i os, rlrpon
dencias e material n os re· poct.ivos orçaJonntos ~~ rcmettel-us 
com '' sua inform ·ção ao inspcctor do <listr·i··to 

III. Vi"·'r as contas o doc11rnontos ch d ·snozas d, ·· :·imeiro 
ostahn]o(~ilTI''nto fjliC deY"Ill ~c1· 'f:"Sr·rd(n l:'t junta nr.~ a 
fix·,ção f}oOnitin-J. do P~.pit:d ~a.! nnlido, snh\"('ll!'il'l !n n11 
:rfianr:nrlo p lo l':Rt:Hlo e Jl:ll'a o·· ~·:JIIII'tJio dn .i'll'O'i d•tr .. Bio .' 
constL·ne·:fio, faz(~Jltl )-08 :•C<·Ulp 111h t' d·· f;:1:1 info1•:Jl;''~ !o. 

IV. E'"no-tin::tJ• (~ n~~p!'OV;•t' ::s t'ollt ~~; o drlrortnlf.Hlt'~f) lllflllS:~e~ 
de rer~I'Íta 0 deS_tlf'Z:J. da OStra H f'lll lt'H ·c·~·n, r:·Jnz:~ :; ') O IJUO 
indnvidamnrlt·' h•·uv<•J' Rirlo IHdi:~s i11cluitlo c rc,,J.,,,,,n lo u 
accr,;scirno do que lúr do cliroito. 
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V. Examinar o bdanço seme~tr:1l da receita e despeza da 
esltad t nm traf•Jgo e snbmett"l-o ~í appromção d t junta. 

VI. Examinar, inform tr o remdter ao inspector do dis
tricto os 11nad1·os estatísticos e docnmento8 que a empreza 
devo nprnseuta1· Incn,al e s ·m ·stralmente. 

VII. Approva1· o systcma, p1·ojocto c exocnção das f•md·1çõ~s 
de cada ob1·a, tendo sempr.; em vista a sognran<:a dessa obra, 
e nm: s, si 80 tr tt~1r d.) estr 1da · com capital g.trantido, 
afiançarlo ou subvencionado, a econrmia de construcção. 

VIl[. Examinar e aceitar o matel'ial fixo e rmhtnte que 
houv•.n· e.ido fomccido nos term:JB dJ con!.rato, osp cificaçõe8 
t:pprovadas c deci·.õ ·s thjuntt. 

IX. Acoitar ou r~J•;us.tr os mücriacs quo tenham de scr 
empregados n•tB obra-:. 

X. Ac<>itar provi •oriamcnte os t•·eehos de estrad<1. e as 
obras i medida que elLts s0 f01·om conc.luindo e propàr ao in
spoctor " gua ncoit'ç,.\o d •linitiva, m•ni.,trand•> ao me~mo 
tempo inforrn:~çues a respeito e in liC'ação das obras comple
m·•ntar"s que houvot· exig·i>io a bem da seg-urança o não lwjam 
sido execubda8. 

XI. F .zer com qu" a~ empr.oz·•8 mn,1t.enhan1 sempre em bom 
estado do cons:•rvação e s·1gur:mç·• o lnito, obms, dependencias 
'' m:llei't l d:t csli'trda, do mo[,, qnr; o trafego se elfe,,tu•; ~em pro 
com '' nmiot• scgnranç·t., rBgnlaridad • e cconoHtia. 

XII. ~·.xigir das em rezas com fprantia de juros, fiança ou 
subv-•nçiio a adop·,ão de medida~, que inclicara, para diminuir 
as d •spozas d' custei•). 

XLII. Inform:tr ao itlBp:·ctor sobre todas as occnr1·encias ha
vi<las na estrad~. o no rr·sp:•ctivo serviço fiscal; sob1·o 08 pedidos, 
propostas, r"clamar:õos e con testaçõ••s da crnl'rez·t ; sobre os 
meios de diminuir as dcs·•er.as e :ttt·.nuentar a 1·eceita da es
trada em trtdeg-o. qnn.ndo se t1·atar de Cm!,reza sDm garantia 
de juros, fi:•nça on snbY12nçfio. 

XIV. Prestar to In~ as demais informaç<io~l quo o in,pectoJ' 
rcdamar sob1·e 'l sor\'ir;o a cen car,~·o. 

XV. Exa·uinar os prc•jectos du t~rif:•s, S1U\S modificações 
e os r o ;:rui.. nwnto3 p~t!':l. o~ ~erviço'; da ostmrla em lraf<'g-o, 
e pt·optli' ~o inspedo;· a su!l. app1·ovação, ind.cando as modifi
cações <j'lC lhe paroc0:'e u convenientes. 

XVI. Rem"tler no inspector até ao dia 10 do eada mez a 
acta ela tom:Hh de con 1as do m"z nnlodor com uma relação 
detalhar!~ dos docnm"nto; ,;" dcspcza e receita o t!c-ignaç'1' 'las 
respectiv11s imparto.ncias, os quadl'Os e eo;tati.-ticaq que a 
emp~eza devo apresentar c Lem 1\Silim uma \)l'evo exposiç::io 
sobre o estado das obt•as e o"cnrl'<•ncias do serviço. 

XVII. Remetler ao inRpcctor até ao fim do primPiro mez 
S<'guinle a ea<h se1nostrfl um rflla.t.orio cit·cumslnnciado sobre 
a est•·ada 'lne lhe in~umbe fi"c rlisar acompanhado das esta
tísticas c mais docnmr:mt·Js rlemonstmtivo-< da receita, rl·•speza 
o llH>vi,nento rla estt'a•b, tudo refoi'ente ao seme,tre vencido. 

XVIII. Dirigir toJo o tt·itb:üho dos seus auxiliares e attestar 
a frequcncia destes. 
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XIX. Providenciar noq c1 soa urgentes de oecurrencias do 
serviço. sujeit<tnJo immediatumente o s~u acto á approvação do 
inspector. 

A1·t. 21. o~ Engenheiros fiscaes serão auxiliados pelo se
guinte p~ssoal : 

I. Na~ •·stradas de f,rro com garantia de juros, fiança ou 
subvenção do Estado: 

Um Engenheiro ajud•mte, p1.ra o serviço tl.e exploração e 
locação. q uan lo a ostrada t; vet· em etfect ivo trabal '10 d 1 explo
ração ou locação ou nos dons re11ni los m•is de 200 kilornetr •s ; 

Um Engenhei1·o ajudante, pat·a o serviço de conslrucção, 
quando a estt·ada tiver em etfectiva <·onstr <cção mais de 150 ki
lometros e ainda nella não honve1• trafego e-;tabelecido, ou mais 
de 100 ldlometros havendo já t1•afeg-o <'st:tbeleci lo ; 

Um e <criptUJ'at·io, para a toma a de contas e mais serviços 
de e.>cripwrio, qunndo a renda bruta do trafes;o houver sido 
em rnéd :1 mens.tl, durante o anno anterior, p()JO menos 
do 5ü:U00$000 

li. Nas ernprezn~ sem garan'ia de juros, fiança ou sub
venção d<J Est·•do, um Engenheiro aju lant''• para a construcção, 
quando e-ta abrang"r em efl'ertivo serviço de construcção mais 
de 200 kilornrJtros, n;lo haven lo traf•go o~t tboleci lo, ou ruai; de 
10J havend' traf •go ern out!'o trecho da linha. 

Art. 22. Nos easo~ n'ío fi'"rados no artigo p1·eccdente o En
genheiro fiscal não tnrá auxili:wes. 

Art. 23. Para os effrJitos do art.. 22, r1uand·1 a um Enge
nheiro fi~cal fór designad:l a fis ·alisação de mais olfl um:1. es
trada, sommat·-se-hão as extensões, mas os liwites serão redu
zi •OS de um terço. 

CAPITULO IV 

DO ESCniPTORIO CENTRAI, 

Art. 24; A' secção correspondente a cada um dos districtos 
incumbe: 

I. O estudo e p1·eparo de todas as questõe3 e papei~ concer-
nentes ao districto. 

li. A contabilid«dEl relativa a cada estrada. 
III. A corre ·pondencia relativa ao3 n··gocios rio disfricto. 
IV. A organihação dos da los rela.tivos ao districto para o 

r.,Iatorio da junta. 
V. A organização das estatisti<"as relativas ás estradas do 

districto. 
Art. 25. A' secção central incumbe : 
I. A 0scripturação d •s despezrrs realizadas com o primeiro 

estabelecimento e que tenham de constituir a conta do capital 
gar,mtiJo, afiança lo ou subvencionado pelo EstaliO; a escriptu-
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ração da receita e despeza das estradas em traf<lgo com ga
rantia, fiança ou subvenção; a escripturação do &erviçJ da 
gamntia de juros, subvenção ou fiança do Esta lo; tudo á vista 
das contas o documentos approvaJo.~ pela. junta e das decisões 
do Guvr)rno. 

li. A escr'pturaçilo das quantias revertidas para o Estado 
como ind3mni7.ação da g rrantia de juros, fiança ou subvenção. 

III. O historico de cada empreza, à vi.;ta do que constar 
nessa secção, do que lh;) fór communicado pelas outras e dos 
actos do Governo. 

IV. O registro, por extracto, de toda<~ as dccisõas do Go
verno e act r;; le<Sislativos referentes ás estradas de ferro. 

V. O regisll"o, por extenso, de todas as decisões e infor
mações da junta dos insper·to1·es e bem a,;sirn dos votos·e pa
recere.; rliscorcL~nLes por estes dctdos, com a respectiva funda
mentação. 

VI. A organização d'\s estatísticas geraes á vista da~ espe
ciaes para cada Ji,tricto organ'zadas nas outras seeções. 

VII. O archivo e expediente do esc1·iptorio central. 
Art. 26. O pessoal da~ secções se comporá dos seguintes 

empregados : 
A s )Cção central : 
Um secretario. 
Dous amanuenses. 
C rcb um:1 das outras tre'l secçõ~s : 
Um Engenh~iro ajudante do inspector. 
Um :unanuen~fl. 
O escr ptor·o central terá mais, um desenhista, accumulando 

funcçõ ·s de archivista o auxilian<lo os demais servir;os da secção 
central, o um continuo. 

Art. 27. A secçilo central trabalhará sob a direcção da jnnta 
dos inspectoi·<'s e nos intervalloc; das reuniões desta sob a de 
um dos inspr·ctores p1•esent· s na Corte e mensalmenta desi
gn,do pela me-ma junta. 

Art. 28. Cada unE~ ditS outras secçõos trabalhará. sob a di
recção ,Jo inspecto1· •lo respectivo districto. 

Art. 29. O escriptorio central funccionará todoq os dias 
uteis, das 9 1/2 da manhã áq 3 horas da tarde. 

CAPITULO V 

DA NOMEAÇÃO, VENCIMENTOS, LICENÇAS, FALTAS E SUBSTITUIÇÃO 
DOS EMPREGADOS 

A;·t. 30. Os insp"ctore~ serão nomeados por decreto P- desi· 
gnauamente para cada districto. 

:r~do' os rlem•is. empregados B'rão nomeauos por portaria do 
1\hmstro, com destgnação unicamente da categoria ou classe, 
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competindo á junta dos inspedor"s designar-lhes a secção ou 
escr<Lda em que devam ,;orvi1-, assim eomo romovPl-os un uma 
para outr\ secção ou eRlra:la, :-wgundo as convcni·ncias do 
survjç' publtco. 

Art 31. Só poderão sor nomc·Hlos pa1·a os cargos da inspe
ctoria ger<Ll c dadãos braziloiros, exigindo-~e mais para os de 
insp'dor, s ·cn'ltario e Eng nh iro ajudante do inspector, En
geaheiro fi:cal e Engenh ·ii·o r•j•tdantedo fiscal, titulo de Enge
nheiro nos termos <ht 1· ,j o a mia: 

I. Para inspector, 10 annos. polo illr!IlOR, d<' pratica da pro
fissão de Engenheiro e l0sses pelo menos cinco em cargo supe
rior do l\1inisterio rh A·~ricult•u·a, Cornmercio e Obras Publicas. 

Il. Pam Engenh,·i1·o fisc:cl de ia clas~e. secretario o•t En
genheiro ajud<Lnte rio inspecto1·, pelo wenos cinco annos de 
pratiea >!a profis4à<J de Engrmlteiro ou dons annos <lo <'Xercicio 
corno Engenheiro fiscal·.!· r·st.r 'da de fert·o. 

lll. Para Engonh•1iro fiscnl de 2a ou ;)a claose, pelo menos 
dous annos de pratica da pt•ofis~;ío !e Engnnheit•o ou um anuo 
de exercício como Engeul1"irn fiscnl de· st.··ada de fet•rn. 

IV. Para amanuense do esc,·iplorio centr.tl ou e~cript>lra
rio do Engenheiro fis .. al, approvação em concui'SO ou pelo 
menos um anrlo do exerr·icio, com boa nota, eomo escJ•iptu
rario das l'eparti·;uGS fi~ca<•s 'l"e p lo pr·cs 'nte regulamento são 
rdot'IU:\ In s. 

Art. 32. Na primeira organização do P"~soal tio corpo de 
P.ngenheit•os fis ·aes ou dr1 es<~riptorio central se «proveitará, 
tanto quanto pos-ivel. o a<'tnal p0ss·ml fi~cal, l"vando-se em 
conta pam a cla-;sificaçiio os ,.•erv ços prestados e as habi!ita
çõe", tino e onurgia dei!>Om:t.t·ad s. 

Essa org"nizaç:1o só ~er(, f·ita d)pOiR de nome:1dos os 
insp ·ctores, afim de ser roaliz tdtt, tanto quanto posúvel, de 
aecôrdo com nllc·s. 

A1·t. 3.3. Uma vez feita a priuwit'.'l oq·anizn.ç·!o serão eonside
rados de accesso os Jogares rle Engenh :iros fiscaes de i", za 
e 3a clt• ssos. 

O acce~-o se dará sempr'l entre os que mais merecei'Om na 
classe ou <'.alegoria im>nedinl· monte infol'ior. sol1 proposta da 
junta e escolha do 1\Jiniqtro. !·:~:a r gm se applicará gu"r se 
trate .le preench •r vag"a qnor de p1·over log~.rf's accrescidos 
em vit·tn 'e d·' concessão de novas estrada' ou de maior de.'l
envolv.mento das actua.es. 

Para iAKo : 
§ L" A j•tnta aP"esentarà ao l\Tini•lro uma lista com trcs 

nomes, cab"ndo a cada iwl•>•rtot· indicar urn d'•'IÜL'il os do seu 
districto e da. classe a quo couher a pt·omoçiio. Pa•·a essa 
indicn<_:!i0 r~s insp~ctores at.tr'tHl<•rão 'lrn primeiro logar ao 
me1·ocirmmtél, e, 'I uanrlo haja igtwldade de m<.H'e··irnento, á an
tignihde. 

§ 2." Si forem dons os lo·~ares da mesma clas'e a pre
encher, a lista será de quat!'O nom~s, tl'<•s indic:1.dos 1 ela 
fórma. estab !e cicia no para.~Tn pho precedente e um escolhido 
por maioria de votqs dos in~pcctores em junt'l. 
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§ 3. 0 Qunndo os lagares da mf'sma clasRe a preenchr>r fo
rem ·mais de dous, ser;io l'rim iramente preenchidos dous e 
em seg-11ida os outros. nunc.L 1 OJ'Óill ma i:,; rlo d•JUB de c trla voz: 
para i~so a 2" pi'O os~a só sera feita de[JOiH rle ~'"''olvida pelo 
1\linistl'o a ia, a 3" ~ó d ·pois .;c res JvicL• a 2", e as~im segui
damente. 

§ 4. o ! 'as lisl as organizada~ c1mo acima fica dito o Ministro 
escolhera a pwlle ou ;up.telles 'i nc "nltHHlur lllai-: no caso de 
Jll()l'()l'Ol' a ! II'OllltlÇ:io. 

A!'t. 34 l'ara cotl<'.o: rerem à promoção a i·~ll'~·enheiro fi~cal 
de 2" classe ficam iguahtl•·s em c:>lo ·oria os Engenheiro~ 
fiscaes de 3• classe, o s'cl' t:trio c os Eng :nhoiros ;:ju.bntcs 
dos i.nspocl. •r••s. 

Para a p1·om,ç:io a Engenheiro fiscnl rlo :Ja claAse ficam 
i-;·uahdo; em catn~oi·ia o~ En!!cnh··iros fisc:,os de 4a classe e 
os EngonheiroR ajudantes de lhe •es. 

Art. :35. Pc~ra o preenclÜPJen to dos lagares de S'crotario e 
Engouh ir•> ''.! n•b:Itc r los in~pecl res P'''''~"d ·rà propllsla da 
junt.' em lista de tJ'''R nnrn s si se tt·atr•r d·l 11111 Jogar, do 
quatro si se lratar tlo d.Jus lo.~·ares ou io dua~ li-;Las succos
sivas de quat o nome< si se tml:ti' d"s qn:il.ro lo~ai'e '• sendo 
ncst • c:•·''O a 2" !i.;t.'l. apresentad.• d ·pois do 'scolhidos os dous 
J<rimei··os. 

Ess:~<; list:•s scr·fio OI'.~':lnizrda·~ inrlw l)n:lont~mcnte d • ac
cw;so c de p<lrl:"llC."rem ou não o; indnirl.H a•> l"•sso:ll da 
inspectol'ia geral. 

A1·t. :Jti. Us :• man11onses do Pscl'irtorio cent1·al s•·r:lo esco
lhido~ d'r:11trc os candi lato" que f rem app!'Ovadns nas ma· 
terias 'l'w par:\ o cargo do am:tnuons · d,. Secretari.J. do 
l\linislerio d:c Ag-riculttti'a ~ão <'Xigidas p ·lo r ·gulnmrnto "m 
vigor, Rendo pr.·fe,·idos os quo sonberem dcs·mlw topO!,;'l'<tphico 
e linear. 

Aj,.nta org-a,izal':i a list:1. 'os que forem h:tbilitados em 
concurso" :1 sulHnctt •rã ao l\linistro. 

f'ão disp n'acbs drl concni'SO os 'l"e j:í C'ltii'Ct·cm servindo 
nesse< cargos ha 111ais de Hnl anno, com bo.1 not '• " os que 
oecnpar m em ontP:rs r ·parti~õ ·~ r·tllpr ·r~cs <!o ignnl cat l
goria, pn r •· t!S qu :os h:\jam s'do nmno.<cl· •s "lll virlu .e de 
app1·oy:u;ão, oht; " em concnr.~o, n·•s m· t ·t•i::s dr• qnn se 
tral:t. 

Ar.t. 37. Os inSJV'dorcs, Eng- ·nh"iros fiscq()s, snc:·ct •t·io, En
g-enhf~ieos (ljurlan!CH q1:o tin~r~ein nJ;lis dn !O nnnr,•f; ~h o:rer-tivo 
sePviço na i ns ··c:'loi'ia gOl' I só po•lct'lio ··<OI' rle;n: 1 ti ri oH no c.aso 
de conrlo'n ~nt;:"fo :101' qn ·lrpH~i' dtJB ('~·inH~S · sp·~r·ificarl•Js nos 
ai·ts. i(i7, lli\J, 1'70, f7:-l, J74, 17?i. f7G. 17D, !'.!'?, 1\'H, 222, 
2?fi, •r,7. ::.>.:Si, ?!>t, :>G:J c 2W •lo C tli.'-'<l Cl"imi1ni, on nO'< c::ts1s 
do 1'twol:!t;:1'' rle r'c,~·,·n]r), t.P:> içiio, nh '"" do 00t•fiança, insu
boJ~diP:u\·:!o c cons 1 ·•nV~ it'!'f','..:·nln·id 11l': d · p:'')C0·lirJ:~"nto 

A:·i. ;;~ ll< iu<p:')d<ri'CS s:io ri~ li, ... ,. o eol , .. rlo iJo·:erno 
laljWI'ial. s:~tisl"eit:t;; ni'tl"~S us oc:ig,•nr,i:,.o; do rtrl. 3l. 

Aet. :JJ. () rlc,·,:enlli,stn. e O C0!1 1 i!Jll'J serão nome:lolO.> SOU 
proposh r1a jnnl.~,. 
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Art. 40. O pessoal perceberá os vencimentos da tabclla 
annexa, <1 mais : 

§ Lo Os inspectores sempre que so auqentarem da Córte, 
em serviço de inspecção, perceb ·rão, . como ajuda ele custo, 
uma diaria de 25$000, n:'ío po lundo, porém, o total dessa dia
ria, para cada inspector, exceder a trt"s contos de róis em cada 
anno. 

§ 2.o Aos Engenheiros fiscaes e seus auxiliares, qu:mdo no
meados ou removidos, o Ministro pode~á 1uandar abona!', fOb 
proposta da junta, os vr·nr:imentos de oito dias a um mez, a 
titub de ajuda de custo, tendo-se em attonção a distancia con
ta ;a da Côrte, no caso de nomeação. e entro as dnas estradas, 
no ca~o <le remoc'iio de uma para outra. 

§ 3. 0 Os Engenlteiros fiscaes, quando forem chamados à 
Cô1·te em se1·viço da inspectoria geral, P'Jrcf'berão, como ajuda 
de custo, 5$000 por dia, durante o tempo indispensavol para 
as viagens o serviço no escnptorio central, o que será fixado 
pela junta. 

§ 4. o o~ in~pectores, Engenheiro3 fiscaes e s~us auxiliares 
tor;1o, emquanto e n oxf'rcicio, pa~oagem livre para sua pessoa 
e um criado, aquelles nas estradas sob sua inspccção, o est0s 
nas estra I às sob sua fiscalisação. 

§ 5. 0 o~ inspcctoros, quando <'In viag-em de inspec<::'To, o os 
Engenheiros fiscaes, quando chamados á Corte em serviço d:J. 
inspectoria geral, terão p~ssagem por conta do Estado para 
sua pessoa e um criado, tantCl nos vapores em que para isso 
tivnrem de viajar, como nas estradas ,Jc ferro que houv•rcm 
de perco1·rer, e em que j:l nfio g<>hern dr.• pa~sagcm livre nos 
termos do paraw·apho JH'uecdJn te. 

Art. 41. As licenças só podem ser concedi Ias pelo Corpo 
Leg-islativo ou pelo Ministro; neste segun lo ca-;o precedendo 
informação da junta. 

Art. 42. Os empregados só perceber:io vencimentos duran
te o effectivo exercido de seus cargos, sctlvo os seguintes 
casos : 

1. 0 Licença, para cuja concessão e condições SfJ observa· 
rão as dispoúçõas em vigol' na Secretaria do 1\Iinisterio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas; 

2.° Faltas justificada~. a j•1izo da junta; 
3. 0 Exercício em cargo gratuito ob~igatorio por lei ; 
4. 0 Viagem em serviço da inspectoria, estando o empregado 

antoriormente em exercício. 
Art. 43. Será considerado interrompido ou não começado 

o exerci cio do Engenhni!'o fiscal, quando ou emquan.to a em pre
za que lhe cabe fiscalisar não estiver em etr.ectivo trabalho 
de exploração, locação, construcção ou trafego, e isso até que 
de n'JVO sejam atacados ou que sejaill principiadns os traba
lhos da estrada, ou que a junta d(Migne outra estrada para 
nella a·]uelle empregado funccionar. 

Art. 44. Serão substituídos em se·ts impedin1entos: 
I. Os inspectores pelos respectivos l':ngenheiros ajudantes, 

quando o impedimento não fór de mais de um mez, e por En-
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genheiro livremente designado pelo Ministro, quando o im· 
pedimento fór de mais de mez. 

U. Os engenheiros fiscaes pelo3 respectivos Engenheiros 
ajudantes, quando os tiverem ou pelo mais antigo destes, 
quando tiverem mais dCl um, e o impedimento não fó•· de 
mais de mez. Si o impo:limento for de mais de mez ou si, sendo 
de menos, o Engenheiro fiscal não tiver ajudante, ser a elle 
substituído por outro Engenheiro fiscal ou ajudante que o in· 
spel'ior do reS[JPctivo dist;-icto designar. 

lll. Em todos os outros casos a junta fara nomeações pro
visarias, si o servi<;o urgir, podendo nesses casos a nomeação 
recahir ou não em empregados da inspectoria, o dando disso 
comrnunica~·ão ao Ministro. 

Art. 45. Ap suustit;Jto competem todos os vencimentos do 
emprego, si o substituído não tiver direito a elhs durante o 
impedimento, ou no caso contrario, além do ordrmado que 
pl'OfJI'iamnnte lho cabe por sou emprego, a gratific:tç:io que 
deixar de perc•'ber o ~ubstituido. 

Art. 46. Durante o tempo que um inspector estiver ausnn
te da Corte, em viagem de inspecção, sera e!Je sub.~tituido na 
janta e na secção pelo seu ajudante. 

§ i.o Nesse caso, o ajudante deverá guiar-se pela.~ instruc
çõe' que lhe deixar o in~pector, o, na LLlt:t destas, pelo que 
lhe par·rJeor mais acertado. 

§ 2.• O ajudmte accumulara esse serviço com o do seu 
proprio cargo, mas ness J c:>so só percebera os vencimentos 
do seu cargo. 

Art. 47. Os ompregauos da inspeclor·ia geral são suj~itos 
as seguintes p'lnas disciplinares, nos casos de n''glig•mcia, 
desobediencia, dasre~pPito aos seus supnriores, falta do cum
pl'irnento de deveres e hão comparecimento, sem causa jus
tifi...:ada, p~·r oito dias consecutivos ou por 15 dias interpolados, 
dumnte o mesmo mez ou em dous meze'l seguidos: 

1.0 Simrles adv,·rtcncia; 
2,o Reprehc•nsão; 
3. 0 Suspensão até 15 .lias, com p(lrda de vencimentos. 
Estas penas serão impostas pela junta quando o empregado 

pert'!ncer a secção central, ou pelo inspector a cujo districto 
pertencer o empregado, quer do oscriptorio central, quer do 
corpo fiscal. 

As dnas primeiras penas podem tflmbem ser impostas pelos 
Engenheiros fiscaes a seus auxiliares. 

Art .. 48. O empregado suspenscJ t •ra ro~urso volnntario dos 
Engenheiros fiscaes para os inspectores respectivos e destes oli 
das juntas para o i\linistro. · 

Art. 49. Pelos mesmos motivos especificados no art. 47, o 
Ministro porlet:í suspender do exercício qualquer empregado 
até tres mezes. ___ .. --~, 

Art. 50. Nos casos de sn~pensão preventivJl "h~fllR'\'t*·CAM A 
hilidade do empregado ou por eff ·i to da sent r ç"~· tJr'9hlíhCia, 'l,f. 
segnir-se-ha o disposto no regulamento e 'MoY-àà Sncretaria ~.f 
do Minist"lrio da Agricultura, Commerci ~'\%ras Publicas. 

'Q 
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Art. 51. Os pag·amentos ser•fío foit0s, na Corte, á vistfl do 
folha organizada P"lo escriptorio cc ntr·;cl. e nas províncias, á 
vista de or·dem do Ministcrio da A.~·ri .. ultnra. 

D.•~ pagamentos feitos nas provi ncias, dar à a Secrf'taria de 
Estado conhe,·iwento á junt:t, para que esta poB<a organizar 
a conta das despozas feitas colll a fiscalisação das estradas. 

TITULO 11 

Do exa:rnc c ujus1•c do contas elas on1prczas co•u 
a C~tara.n.tiu. do juro.~"' subv<Hlção ou 1ia.n.ça do 
Estudo 

CAPITULO VI 

DOCC~IENTOS E ESTATISTIC.\8 

Art. 52. As d0spczas ."orão jus'ificndas com os proj•Jctos 
approvados, autorizaçõe·; rec··bidas, contas, facturll s. c:,r·tifi
cados, folhas do p;tgamcnlo e, em geral, rec;bos dc.ri<Lunonto 
legalis:~dus. 

Art. 5:3. A receita sed demonst!·ad:t com os bilhetes d~ pns
sag •ns, guias e recibos de fret se, em ~~·er·al, de quacs<llll~r 
rend tR, or·din·:ri '• extraordinar:a on ~'\'cntn:~l. 

Fica bem ent'lndido lJUO, par·a os eLleil"s elo njusto de contas, 
consid.•rar-se-hiio .:.!'l'ecaclada' otr r·o ·ebi·!as as rtJnda.;, desde 
quo houv.·r ·m sido e1nittirlos os bil:tete;l ou despac 1 1ac!::u as 
cargas consignad ·s n:os ~:·uia''. 

Art. 54. As ri :sp,Jza~ ''J'l" se ~~recluarern nas p•·nça~ e•;tr·an
geiras, quer por cout:t do capital com gal'ant a d'l juro~. fi:•n,:a 
ou subvenção, qu ·r po;• cnnt:t do cnstei '• so:·ã·> justific>~das 
com docnruentos d1:vidamenln Ic:alis:~do'. visa 1os polns ag··ntes 
do Governo Imperial na ;uclla; hcalicl:tclcf, c par<t i<'o :wt·J-
rizar!os. · 

Fica bem nn;,,.ndido rpe o visto daquclle•; a,Q'C!Ü"\S Jll',qSCS 

docll'rll•ntos não irrqwrt:t arptov •çiio das ri ·spez:~s n 'file ollcs 
se r:·fe,·em, e s• ... n nni,·ame•1te Ulltt f ;!'tu:t!id;t·le inrlisp'olu:,vel 
par., sor•c:n taes doc,Jtnenlos tmmdos em c•Jn,irlcoraç:1o 110 :~jus
to de eontas. jtmtau,enh com os rle d"s;H•zas i'cit:1; no 1lmzil. 

Ar·t. 55. Com os docurne11to~ d•J rcc·•ila e ri '·pez<~s de,·ern 
as enrpr-~zas apr·esentar tamiJern 0' Gl'f~nintes doeun1entos d:'
monstr:t ivo~ o esbtisti"os, para C.llmplel.o conh ·ci:n''Hto da 
dis rirniunç·lo das de .'IJ·•z·•s c ro.:oita, m0vi,ncnto o ecunomia 
dos so:·vi~•os d.t e'tr:td.t : 

I. Co•n "s contas wcn ':1cs : 
1. o Um bahnço ua r~ r eitn e clesprza da ~strarla em traf'go, 

cm·responlente ao mez antel'ior, e or2·nniz:,do de accót··lo com o 
modelo annexo sob n. 19 ; 
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2.o Uma d~monstração da receita e despeza da estrada em 
trafego, correspondente ao me:t anterior, e organizada de ac
cõrdo com os modelos annexos sob ns. 17 e 18; 

3.• Uma t•elação especificad"' dos Jocumenlos de ~espeza, 
com mençlo de cada verba. por conta do capttal gat·anttdo ;_ 

4. 0 Uma relação especificada dos documentos de rece1ta e 
despeza, com menção de cada verba, por conta do custeio. 

li. Com as contas semestraos: 
Lo Uma discriminação o chs>ifieação das despczns e re

ceitas, I)Om mençãJ das r spcctÍI'1ld verbas por ospecies, se
gundo o modelo annoxo sob n. 1 ; 

2.o Um balanço da r•lceita e despeza da estrada em trafego, 
correspondente ao semestre vencido, e organiudo de accôrJo 
com o moddo annes:o sob n. 1G ; 

3. 0 Ullla conta especial tias despezas do primeiro estabeleci
mento de <'a ia s<'cção da estmrla, á m·ldida <tue fõr sendo 
aberta ao tr fego, e a das secções já abortas ao tt•afego, si 
ain la não houverem sido apres .ntadas e liquidadas ; 

4.o Urna demonstração rio moYimento r• receita dos trans
portes realizadas no semestt·e 'encido, organizado de accôrdo 
com os modelos annexos sob n<. \), 10, 11, 12 e 13; 

5. o Uma demonstração geral rhs rendas das estações no 
semestre vencido, m·ganizada de :tccôrdo com o modelo annexo 
sobn.14; 

6. 0 Um quadro de classificação e estado do material rodante 
da linha em trafego no s;me.~tre vencido, o1·ganizado de 
accôrdo com o modelo annexo sob n. 2; 

7. o Um quadro de percurso d;u; locomotivas, vagões o trRns 
na linha om trafego durante o Hemestre vencido, organizado 
de a.:côrdo com o modo! o annexo s'•b n. 3; 

8. 0 Uma demonstração da de~pnza de t1·aeção e conducção 
de tre1u da estrada em traf ·go no som ·stt•e vencido, Ol"gani
za la de accôrdo com o modrJlo anuexo sob n. 5; 

\:).o Um <JUadro de utilisaçiio dos trens e vohiculos da estrada 
em tmfngo n0 some~tre von.::ido, organizado d,J accôr .o com o 
modelo annexo >Oh n. 6; 

10. Um quadro do consumo th comlHFtivnl, lubrifirr~nte~ o 
êsbpa com o matet·ial rorl!l;,te 11:1 linha em Lr~fc!l'·• no ~e
me~trfl vnncido. organizado de aecôrdo com o m dela n. 4 ; 

i I. Uma demonstrarc:lo da ~mb-tituir;;1o do wate1·ial da 
via permanent·1 e Lelegrapho d '· linha em traf•g-o no semestre 
vellcido, organizad' de accôrdo com o mod ·lo annexo sob n. 7; 

12. Uma estat stica. dos acci·lent<Os occo<·rirlos na O>trada 
em traf•go dm·anto o seme-;t,re vmcido, ot·ganizada de accôrdo 
com o molelo anne<w sob n. 8; 

13. Uma demoustra··ão do m·wimento das contas do almo· 
:Xarifa<:JO llO BPmestre vencido, Organizacla d<J accôrdo COJll 0 

mor! elo ~ nnexo n. 15. 
Art. 55. As altt'rações que a pratica venha a aconselhar 

nos docnmcntns esp \t~ificados no precedente artigo, assim 
corno a apt•esentação do outros, serão ordenadas por aviso do 
Ministro. 
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CAPITULO VIl 

DA PRESTAÇ:i.O DE CONTAS 

Art. 57. Para o exame e ajuste de contas observar-ac-ha O 
seguinte processo : 

I. No principio de cada mez (rlias 3 a 6) se reunirão em 
conferencia o ~ngenhei1•o fi-·cal e o superintendente, director 
geral ou quem no Brazil 1·epresentar a companhia. 

li. A essa confer.mcia serão presentes, por parte da em
preza, todos os documentos justificati,•os Ja receita e despeza 
do mez anterior, e b ·m assim os de qu' tr;Ita o :wt. 55, parte I, 
afim de sernm examinados pelo Engenheiro fiscal, conferidos 
e sobre elle~ min str.Ir o rep1·e~entante da empreza ag infor
mações flUe p·,]o fiscal forem reclamadas. 

UI. O Engenheiro fiscal, depois d•J examinar as contas, sepa
rará as que disserem r<'sp·,ito ús d Jspezas por conta do capital 
garantido, afiançado ou subvencionado, afim de com a r"spe
ctiva relação o a su" informaçüo serem rBmuttidas :í junta, a 
quem compete a sua approvação. Sempre que o Engen~1eiro 
fiscal discordar do represent:lnte d:!. em preza, sohre q'Ialqullr 
dest<ts contas do capital, dever:í d ·claral-o ao represPntante 
da empreza,para que a jusUicação desta soja presente á j1lllta 
com aquellM documentos. 

IV. Os documentos drJ receita e despeza da estrada em 
trafego serão examinados e approvados pelo Engenheiro fiscal, 
asiÍm como os drJ que trata o art. 55 partll I ; e sempre que 
houver desaccôrdo enfre o Engenheiro fiscal e o represnntante 
da empr za, sobre qnalrJ uer cont:1. ou documento, será a 'lu estão 
submettida. á decisão da junt:t com os fnncLunento;; de ambas as 
partes. 

V. Os docnmentos, d" CJlFl trat.a o art. 55 parte I, depois 
de visados pelo Engenhdro fiscal, serão remetti to' á junta. 

VI. Das conferencias da toma la de conta-; monsaes se hwrará 
âcta, que deve ser assignada pelo Engenh 'iro fiscal e pelo re
presentante da em preza, e que s rá enviada á junta. 

VII. A remcs<a dos papeis e documentos 'l"e dev"m s~r 
énviados á junta, devRm sel-o atú o dia 10 de cada mez c por 
inte,-medio do Engenheiro fiscal. 

VIII. A junta, á medi la qne fôr recebendo o examinanrlo 
os docum ntos relativos :is d··spezas por conta i!o capit>c~l, ira 
apurando essas despezas, afim dll s ·r fe ta no e>cl·iptorio 
central a escripturaç:lo da conta do capital com g-arantia de 
juros, fiança ou subvenção do Esta lo, e sempre 'Jll!l não ap
provar qu dq er desses documentos dará disso conhecimento ao 
repre<entant~ da empreza, afim de, com as razões d'sta, si 
com ellts não c:mcor mr a junta, ser por e ;ta sujeita a du
vida á d1cisào do Governo e ·,esLe ao arbitramento, si fàr caso 
dis50, ã vista da disposição do contrato. 
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IX. No fim de cada semestre, o Engenheiro fiscal e o repre
scmlanto da emprezJ. se rounil"iio em conferencia, para o exame 
do bahnço semestral da recuita e despeza da estrada em tra
fego; nessa occ~sião se fará a rectificação de quaesquer erros 
ou omissões havidas nas tomadas de contas mensaes e as al
terações resultantes das decisões da junta e do Governo sobre as 
divergencias que se houverem levantado naquellas tomadas de 
contas, drwendo tudo constar da a c ta da conferencia, que será assi
gnada pelo Engenheiro fiscal c pelo representante da em preza. 

X. A acta da conferflncia, de que trata o paragrapho prece
dente, eotn o balanço do semestre e os documentos exigidos 
pelo art. 55 part•; li, depois de examinados e authenticados 
prlo Engenheiro fiscal, serão remcttidos á junta, a quem 
comp<'te exnminal-os e approvar o referido balanço, e com ello 
o com os documentos do despezas feitas nas pmças estJ•an
gciras, que lambem ficam sujeitas :i sua approvação, organizar 
a conta s~mestral do quo se dever pagar á empt·eza eomo ga
rantia d) juros, ou da em preza receb.H' como indemnização da 
garantia. 

Art. 58. A approvaçil'o ,Jas contas mensaes pelos Engenheil·os 
fi,;caes n:to importa deci,ão fin;~l, pois no exame e approva~·ão 
do~ balanços sem-•straes a junta pode 1,do~ar despez.•s que 
entenda te1·r•m sido indebitamente computadas, assim como con
cluit· ver!1 ·s qu", d"vr•ndo ,el-o, não o hajam sido. 

§ t.o A conta S"mestral para pagamento ou indemnização 
da garanti~ s~rá ot·g:111izada, levando-se em conta as glozas 
e accrescimos feitos pela junta. 

§ 2.o Ao Governo <'-ompete decidir sobre essas gloz1s e 
accre~cirnos. si contra ell0s reclamar a empr0za; e si forem 
ellcs desappt·ovados, a junta organizará, sem demora, uma 
conta a idiciOnal parn. os clevidos effe tos. 

§ :J.o Das glozas o accrescimos que fizer, a junta dará conhe
cimentc> á nmpreza, para que esta, 'i entend r convenir·nte, 
po~sa int-·rpôr r-·cut·so para o :1\Iinistro dentro do prazo le<>al. 

§ 4. o Da decisão do l\linistro terá a etuprer.a os recursos que 
o seu conlrato lhe pcrmittir, Ri fór easo delles. 

Art. f>\). Para qu~ os pagamento; da garanth de juros 
P'>ssam set· feitos no prazo ma,•ca.rlo na clau-;ula li do Decreto 
n. 6\)9:), de 111 clfl Agosto rh HliS, isto é, dentro do tercoiro 
mrz do pois do findo -o s:)mestre, o babnço semestral com os 
docum"ntos, do yue tratam os ns. 1, 2 e:J do art. 55 parte II 
e os docotmentos dr1 desp zas feitas nas praças estrang<'iras 
devem ser apt·escnta::!os á junta, aquclles dentro dos primeiro~ 
vinte dias e este:s dentro dos primeiros triut11. dias que se 
ser,;uirem a catla snmestre. 

Art. GO. E' livre ás emprez~s effectuctrem os depositas dos 
capita"s eom garantia dJ jr1ros on fiança em estabelecime&Q..'! 
bancarias de SU>1 confiança, uma voz que po1· seus c~s não~ 
snjam ob;·igadas a \ealizal-os nas a_genciamfi / C'é.ifUt~log~ GA 11 ' 
verno e os estabelecrmentos bancanos, pela ' e~\! e'r:ifprezas '"4,9' 
preferidos, sejam casas que se occupem ex: ils:j!Xamente de ope- ' ... ,. 
rações bancarias. ' ~ -

I'ODIU: I~'XEGIJTI\U {81'\3 ( 4:1 
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Fica, porém, bem entendido que no caso de não serem os 
deposites feitos nas agencias financeiras do Governo, este não 
se responsabilisa pelos capitaes depositados e seus juros que 
forem consumidos por motivo de fallencia daquelles cstabele~ 
cimentos. 

Art. 61. Tanto os depositos como a sua retirada ficam 
dependentes da expressa autorização do Governo. 

§ i. o Os depositas serão autorizados, de accôrdo com as 
necessidades da construcção das ouras e acquisição do material 
em cada anno. 

§ 2. o As retiradas serão préviamente fixadas para cada se~ 
mestre, á vista da requisição das emprezas e informação da 
junta, e de modo que as emprezas possam occorrer em tempo 
ás despezas que tiverem de fazer. 

§ 3. 0 Terminado cada semestre, as em prezas apresentarão ao 
Governo uma conta corrente dos dopositos e retiradas e dos 
juros vencidos, organizada pelo Banco depositaria o visada 
pelo agente financeiro do Governo na locali.dade. 

§ 4.o A' vista das autorizações para os depositos e retiraclas 
e das contas correntes dos Bancos depositarias, de que se dará 
conhecimento á junta, esta organizará a escripturação corres~ 
pondente ao movimento de fundos por conta do capital garan~ 
tido. 

§ 5.0 Não obstante a fixação prévia das retiradas para cada 
semestre, podem ser autorizadas, em casos extraordinarios, 
outras para pagamento de despezas qne não tenham sido pre~ 
vistas. Em regra geral ainda para essas autorizações é o Go~ 
verno o competente ; em casos urgentes, porém, o delegado 
do Thesouro em Londres, as Logaçõcs Imperiaes nos outros 
paizes e os agentes especiaes do Governo, quando os haja e 
para isso estejam autorizados, podem autorizar essas retiradas 
oxtraordinarias, quando a necessida•le fôr devidamente justi
ficada, communicando logo o seu acto ao Ministro com a com
petente justificação. 

Art. 62. As contas correntes de que trata o § 3° do artigo 
precedente, devidamente legalisadas e visadas, serão pdas em
prezas remettidas ao Governo em tompo de poderem ser por 
este recebidas até o fim do primeiro mez seguinte a cada 
semestre, para serem tomadas em consideração pela junh na 
organização da conta semestral de juros garantidos. 

Art. 63. Nos casos de força maior devidamente comprovados, 
a juizo do Governo, as contas correntes dos Bancos deposi
tarias e os documentos de despezas feitas em praças estran~ 
geiras, recebidos pelo Governo depois do prazo acima fixado, 
darão logar, si forem apresentados dentro do segundo mez, 
depois de findo o semestre, a uma conta addicionnl que ser:i. 
organizada pela junta, tendo em vista a conta geral do semes
tre já encerrada, para que o Governo possa autorizar o paga
mento do que fôr devido á empreza ou esta repôr ao Estado o 
que de mais houver recebido. 
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TITULO 111 

nos documentos o ostatistlcas quo as 01n.prezas 
se:rn garantia de juros, subvenção ou fiança do 
Estado deve:rn apresentar relativa:rnento á 
estrada em construcção e em trafego 

CAPITULO VIII 

DOS DOCUMENTOS E ESTATISTICAS 

Art. 64. As omprezas sem garantia de juros, subvenção ou 
fiança do Estado devem apresentar até ao fim do primeiro mez 
seguinte a cada semestre : 

:t.o Um relatorio circumstanciado do estado dos trabalhos 
em construcção ; 

2.o Uma conta, resumo do custo do primeiro estabeleci
mento da parte em trafego, segundo o modelo annexo sob 
n. 20; 

3. o Um balanço da receita e despeza da estrada em trafego, 
segundo o modelo annexo sob n. 21 ; 

4. o Quadros demonstrativos e estatisticos, organizados de 
accôrdo com os modelos annoxos sob ns. 4, 5, 9, 10, 11, 12; 
13 e 14; · 

5. 0 Quadros demonstrativos e estatistícoo;, or~anizados do 
accôrdo com os modelos annoxos sob ns. 2, 3, 6, 7 e 8. 

Art. 65. Os documentos exigidos nos§§ 2, 3 o 4 do artigo 
precedente não são sujeitos ao visto do Engenheiro fiscal, mas 
o Estado confia da honorabilidade das em prezas que ellas sejam 
tão exactos quanto possível. 

Art. GG. Os demais documentos exigidos pelo referido 
art. 64 devem >:er examinados pelos Engeuh<Jiros fiscaes, quo 
poderão exigir a sua rectificação. · 

Art. 67. Os documentos de que trata o art. 64 serão remet-o 
tidos á junta pelos Engenheiros fiscaos com o relatorio semes
tral que estes devem apresentar. 

Art. 68. Os documentos de receita do trafego e mais ser
viços da estrada em trn.fego são sujeitos ao exame dos Enge
nheiros fiscaes para conhecerem do modo como são applicauas 
as tarifas e executadas as respectivas condições regulamen
tares. Esse exame será feito mensalmente, e para elle as em
prezas deverão fornecer os documentos acompanhados de uma 
relação especificando as verbas, a qual será remettida á junta 
pelos Engenheiros fiscaes depois de a conferirem. 
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Art. 69. As emprezas apresentarão mensalmente aos Enge
nheiros fiscaes uma nota. mencionando, em relação á estrada 
em trafego no mez anterior : 

f. o O total da receita; 
2.o O total da despeza; 
3.o O numero total de viajantes transportados; 
4.o O peso total das mercalorias despachadas a peso; 
5, • O volume total das mercadorias despachadas por TO• 

lume; 
6. 0 O numero de animacs despachados; 
7. 0 O numero de carros despachados ; 
8. 0 O numero de trJlegrammas particulares transmittidos; 
9. 0 O numero e percurso total dos trens; 
10. A extensão da estrada em trafego. 
Essa nota deverá acompanhar o relatorio mensal gue o Enge· 

nheiro fiscal deve apresentar ao inspector do distr1cto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 19 de Maio de 1883.-Hen
rique d'Avita. 

VENCIMBNTOS 

-
Ordenado Grati{ica;ão Total 

Inspector ........................... S:OOJ,)OOO 4:0003000 !2:000$00) 

';; ) E...,ohol" ''"'do h oi~ .. 4:000,)000 2:000,)000 6:0005000 
~ » ~ » 2a • .•. 3:36118000 f :680,j!HIO 5:040,~000 

"" ,. • • 3a • •• 2:880~000 !:440.)000 4:3!03000 
o » • • ~a • ·• 2:160,)000 !:080,)000 3:2108000 e Ajudante do Engouheiro fiscal. 2:160biJOO !:0808(100 3:2~08000 Q 
u Escripturario ................. l:í!OJ,)OOO 6008000 t:SOO,)OJO 

.e \ Ajudante do inspoctor ......... 2:88011000 1:440h000 4:3203000 
,S f Secreta;io da secção central ... 2:4008000 1:20080U!l 3:6rl0sooa 
.:!-<: t Desenhista ................... !:4~08000 720,\000 2:1608000 
t; e.> Amanuensc ••....•....•.•.•... {:20080110 6llUIJOUO 1:801J$~JO 
~ u Continuo ......•... , •.•....... 7206000 36~b00J !:0808000 

Palaelo do Rio de Janeiro om !9 do .Maio do !883.- Henrigue d'Avila. 
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Annexo n. 1 

Districto 

ESTRADA DE FERRO DE .... 

Discriminação e cl~ifica~o das desD~as e re~eitílll 

I. DIVISÃO 

Despezns de primeiro estabelecimento (conta do capital com 
g-arantiu de juro,, subvcnçiio ou fiança do Estado) 

. \l'l. L 0 

2.0 

Arl. 1.0 

TITULO I 

ADMINISfllAÇ10 SUPERIOR E DlUECÇÃU GEHAL 

Capitulo I. .. Conselho da administração 

llonor,.rios da Diroctoria tia Companhia . 

Dospczas com a Soe rolaria Gorai ............... . 

Capitulo 11 •.. Direcçrlo ge<"al 

Ilonorarios do Diroctor geral, suporintcndonto, 
gorente ou roprosentanto da Companhia ...•.... 

• 2. 0 ••• Honurarios do pessoal da soerotada, contadoria e 
Caixa......................................... lJ 

3.0 ... Salarios do serventes .. . . ... . .. .. .. ... . . .. ... . !J 

Capitulo 111 ..• Despezas geraes 

Art. i 0 ••• Honorarios do en~enhoiro liseal ou <JUOtas para 
a fisealisação.... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . B 

2. 0 ... Contencioso.................................... /J 

3. 0 
... Contabilitlado o Caixa......................... {i 

4.0 •.• Dospezas do oscriptorio, porto de cartas, annun· 
cios o impressos............................... . IJ 

» 5. 0 
... Mobilia o objcclos a inventariar................ IJ 

~ 6.0 
•.. t;ratiticaçtícs, ajudas do custo o do.~put.:as 1li· 

Yt.H'sas........................................ ,:~ 



Art. 7.'' 

S,o 

9,o 

fO.O 

ll." 

Jo 12.'1 

tJ.o 

14. 0 

(;j, o 

Art. 1. 0 

2.o 

3.o 

4. o 

.. o 
J. 

6.0 

• 7. o 

Sello do contratos ............................ . 

Impostos ..................................... .. 

Soguro3 o frotos .............................. .. 

Dospezas jnd;ciariaL ..•.•..•.•..•.••.•....•.•.. 

AmbulaJOcia o sorriço medico ....•...•.......... 

Estudos prolimina•·cs ......................... .. 

Fardamento ......................... •• .... · ... • 

Dilfo;·onç.ts do cambio ......................... .. 

Dt'Spezas t!i\·orsa:; ...•..•.••••.••.• ·• .......• • ·. 

TITULO li 

•: o N s '1' n u r. ç Ã o 

Capilul> IV ... Suri:-a ge,.al 

llonorarios do engenheiro em .t111cfc r do pc:;
soal do escripLorio central dr r.oustrntl.:'ào, .•.. 

Gratilicaçõc~, aj1ula:; tlc t·u~;l•l .~ lc:;pcza:; di 1 c r;;~-: 

Dospczas tlo cscriptodo ....................... . 

Estut!os tlcfinitiros c locaç:lo ................... . 

Impressos ...................................... . 

Fartlamontu ................................... . 

Mobilia, instrumentos, o!Jjoctos c utcusilio3 diver-
sos a inventariar ..•. J •••••••••••••••••••••••••• 

., 

" 

I~ 
,, 

<> 

A J'l. t. 0 ••• !Ionorarios tlo pessoal do ser r iço do campo....... ,~ 

2.0 GratHieaçGcs, ajudas do cnslo c dcs{ICZ~ls Uivcrs:!:: 

3.0 He-;pozn.s do cscripto.::ios ........................ . . 
!lhbilb, instrumentos c 111:1i~ ol~je~~os a inYO:l-

tari ar •....................... · ........ · · •.. ·. · 



C1pitulo VI ... Acqnisir<lo c nccuparão de tertcnos 

Art. l.,o,,. Aeqnisição do torrcnos, inclusive a indemnisaçã• 
úe prcdios e hcmfeitorias................... ... . 1J 

,. 2.o ... lndcmnis<tção por :JCeupar.ão temporada e explo-
ração do sob .. . . • . .. .. .. . . .. .. .. . . .. • . .. . . .. .. 8 

• 3.o ... Domarração do tenonos adquiridos.............. i; 

Capitulo Yll... Excavações e aterro.< 

Art. t. 0 ... Trallalhos por empreitada........................ 8 

• 2,0 Trabalhos por admidstração ............•....•... 

• 3. 0 ••• Material o fe1Tamentas para o serviço por adminis-
tração c mais ohjectos a in,·entatiar..... .. . . . li 

'•." ... Despozas diversas................................ IJ 

Capilulo VIII. .. Obras de arte 

A1t. f.. O .. , Yiaduclo<, pontes o pontilhões.................. 0 

• 2. 0 ••• Booiros, drains o mais obras de esgoto........ /j 

• 3.0 ••• 'fnnnois. . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;; 

4, 0 ••• Muralhas, rovcstimontos, etc. ............... .... íJ 

• 5. 0 ..• Material, ferramentas c utensilios a inYentariar. /j 

G." ... Dospozas diversas... ... ......................... /) 

r.apitnlo IX ... Yirt pcrnwnenle, deFvios e li'l1has de sert'Ífo 

Art. l.o ... Trilhos e seus ric~essorios ...... .•.... 

2. 0 •• DQrrncntcs o mais peças do mallcil'a. o •••• ~··.. • 6 

:l.o .. Agullw.-:, ~orações, chaYCS 
acc . ._•ssorios ... o •••• ••••••••••••••••••• o.~~-· ó 

/- . 

4.0 ••• Gil·atlorcs c earrctõcs (chariots) ...... :,·;,·:, .. \(\. 

,'j,n ••• T,a!<tl'O o•········•••·o·•· ......• • ::'._,:::,)·~ .. o. 
""-) 

(1 ; i"' 

) 

IJ 

8 

I! 
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Art. 6. 0 ••• Transporte rio material............ . . . . .. . . .• . . . lJ 

• 7. o •.• Material c ferramentas para c assentamento...... lJ 

• 8. 0 ••. Assentamento da via permanente, desvios c linhas 
do serviço...................... . . . . . . . . . . . . . . . lJ 

9." ... Dcspozas diversas .....••.................. - /J 

Capitulo X ... CPrcas, m.ttrn . .; divisnrios, : canullns e ·.marco . .; 

Art. t 0 ••• Cercas vivas. . . . . . . • . • . . . .. . .. . . . . . . . . . • . . . . .. . lJ 

2o •.. Cercas diversas ....... ........... _ ......... . 

30 •.. Muros divisorios •.•................ 

,. 4° .... Canccllas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

o· o 
o) ooo Marcos kilomct.ricos e postos inolicaoloros ......... . 

fJ 

Capitulo XI ... Li11ha telegraph•ca "" teleplwnica 

Art. t. 0 
••• Postes............................. .. . . . ... ... .. lJ 

2. 0 
••• Fios e isoladores .................•...... ··.···.. lJ 

3. 0 
••• Apparelhos c utonsilics para as cstaçiics......... !< 

• 4.o •. Assentamento das linhas......................... lJ 

Capitulo XH ... Estações, cdificios, accessorios o dependencia.< 

Art. {. 0 ••• Edifieios para estações, armazcns e mais depon-
doneias ••..............•......... · ...•.. · ·...... 8 

• 2. o Edificios c abrigos para olftcinas, matorial!l ro-
dante e almoxarifado........................... IJ 

:J. 0 
•• , Caixas, eanalisação o apparolhns fixos o mo,·ois 

para alimentação d'a~Ua ÚS maftUinas O cdifi. 
cios............................................ lJ 

4.o ... Casas do guarda, alojamentos o guaritas......... I! 

;,_o •.. Mohilia, utonsiJios o mais ohjcelofi, a itncnta-
riar................ •. . . . . . . . .. . . . • . . . . .. • . .. . . . 1J 

• 6.o .•. Trapiches, pontos do dosomhuopw o guindaste,.. !J 
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TILULO III 

MATERIAL DR TRACÇÃO E DE TRA~SPORTE 

Capitulo XIII .•• Material de tracçào 

A1·t. f. o ... Loeomotivas para trens de viajantes............. 8 

2.0 ••• Locomotivas para trens do mercadorias............ 8 

3. 0 ••• Locomotivas para trens mixtos... ••. • . • • . . . . . • . . . . lí 

'•.o ... Tendors do sobrcsalcnte.............. .. . ••....... lJ 

5.o .•. Machinas fixas.................................. 8 

6.o ... Utensilios, apparolhos e sobrosalentos. •• . • . . . ..• . . fi 

Capitulo XIV ••. Carruagens para viajantes 

Art. {.o ... Carruagens do ia classe.......................... li 

2. o ..• Carruagens de 2a classe........................... fi 

3.o ... Carruagens de 3• e I asse.......................... S 

4.o ... Carruagens mixtas... .•.•.••. ........ .•. .. ..... .. /í 

Capitulo XV .•. Wagões especiaes 

Art. Lo ... 'Vagões-eorreio...... ... .•. . .. . .............. •.. lJ 

2.o ... Wagões do bagagem............................. S 

3.o ... 'Vagõos-buffets............... ... . . .. .. .• .• .. . ... lJ 

4.o ... Wagües de soeeorro.... .. .. • .. . .. .• ......... ... . lJ 

5.o ... 'Vagões-estribaria............................... 1J 

, 6.o ... 'Vagões para gado grau do....................... lJ 

• 7.o ... Wagõos para gado miudo............ .. ........ lJ 

S. o ... 'Vagões de lastro................................ lJ 

8 

Capitulo XVI. .. Wagões para mercadorias 

Art. t.o ... Wagões fcehados. .... . . .••..... ... .. . .. . ... .... . IJ 

• 2.n ... 'Vagões abortos.................................. IJ 
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Art. 3,o •.• 'Vagões-plataform:>s................... ,$ 

• 4. 0 , •• 'Vagões pa1·a maucir:t.. .. •. ..... •. .• .• .. . .. . . .. .• i) 

• 5.o ... Wagõcs pa1·a carvão ................. _............ S 

,. n.o ... '\Vagões para polvora c matcrias inflamm:tvois... .. i5 

Capitulo XVII ..• Atlliaft!O do ma!erial 

Art. I. o ... ,\rmação das locomotivas........................ ,~ 

2.o ... Armação das maehinas fixas...................... IJ 

3.o, .. Armação das carruagens c wagõcs ..... .. .. • .. .. ,) 

TITULO IV 

MATERTAL DE OFFlCTNAS E Or:POSITOS 

Capitulo XVIII. .• Maclúnas. material e >•lelJsilios das of!icilin.o 

de 1·epararcio 

Art. {.o ..• Maehinas motrizes............................... !:! 

• 2.o ... Maehinas ulcis...... .... .. .. .. • .. .. . .. • .. .. .. .. .. i) 

• 3.o ... Ferramentas c nlcnsilios.......... ... .. ... . .. .. . 11 

4. 0 ••• ·rransrnissüos . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I} 

> 5. 0 
... Installação das machinas o transmissões.......... 8 

• 6.o ... .lllobilia o utensílios a inrontariaJ'............... 8 

Capitulo XIX •. Material e utensilios dn.< deposito.< 

Art. f. o ... Motores ...................................... . 

• ~.o ... Ferramenta, utensílios, apparolhos de soceorro c te. 

:. :J.o ... Mobilia, instrumentos c mais ohjccto:; a inventariar 

" ,, 

\~ 
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II. DIVISÃO 

Rmeit1 d'l ~trada em trafego 

TITULO V 

RECEITA n.\ ESTRADA EM 1"P.AFEG0 

Capilulo XX ... Pa<saaens e fretes 

Art. t.0 ••• Viajantos ...................... ·... ... ... . .. . ... . . B 

• 2.o ... Mercadorias...................................... ,S 

• 3.0 ... Bagagens o encommendas................... ... ... ~ 

4.o ... Animacs........................ •. .. .. . . . .. . .. .. . /J 

•o c .) .••• Carros .............••.....•••.........•......•.... !J 
• G. o ... Aluguel do carruagens c trens........... . • .. • .. .. !) 

I! 

Capitulo XXI. .. Rendas divc>·sns 

A ri. f.o ... Telegrapho ou telephone........ ... .. .. .... .. . .. . i! 

2.o ..• A.rn1azonagons.. . ............•... , . . . . • . . . • . . . . . . !) 

• 3.o ... Multas........................................... ,S 

» 4.0 
.•• Seguro .................. ········· •• · · · · · · · · · ·· · · · 8 

• 5.o ... Concerto de cnvolucros.......................... ~ 

G.o ... Entrega a domicilio.............................. J 

• 7." ... Aluguel tio carruagens o wagões ás estradas do 
f~rro om eorrosponUcneia o trafego mut1Jo ... ow. r) 

• 8.0 
... Aluguel de bniTets....... ........... ........ .... .. lJ 

• !1,0 , .. Rendas o lucros oventuaes....................... E 
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III DIVISÃO 

Dm~ma da !Strada em trafego 

TITULO VI 

ADMINISTIIAÇÃO SUPERIOR E DinECÇÃO GERAL 

Capitulo XXII •.. Conselho de administrarão 

Art. 1..0 ... Honorarios da Directoria da Companhia.... . • .... IJ 

• :1.0 ••• Despezas com a Secretaria Geral.................. 8 

Capitulo XXIII. •. Direcrão ,geral 

Art. t.• ... Honorarios~do Direetor geral da estrada, superin
tendente, Gerente ou H.erJresc.Jtantc da Compa-
nhia........................................... 8 

• 2.• •.. Honorarios do Jlcssoal da Secretaria, Contadoria 
e Caixa......................................... lj 

• 3.o ... Salario rlo serventes ...... ,........ .. . .. .• • .. . • .. lj 

Capitulo XXIV ... Despezas geraes 

Art. t.o •.. Honorarios do Engenheiro Fiscal ou quota para a 
fiscalização ........... , . .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. . .. 8 

• :1.0 •.• Contencioso , . .. . .. . .. . ... . .. .. . .. .. • .. . .... ... . . 1J 

• 3.0 
... Contabilidade o Caixa........................... 8 

• 4.o ... Despezas. de cseriplorio. portes do cartas, annun-
uos o Impressos................................ 11 

• 5.0 
... Mobilia o objcctos a inventariar.................. IJ 

6.o .•. Gratificações, ajudas do custo e despozas diversas IJ 

, 7.• ... Sello do contratos................... ............ 8 

• 8.• ... Impostos ........ : ............................. ,... 8 

• 9.o ... Seguros c fretes .. .. .. • ... .. .. .. .. .. .. .... . ..... li 

8 

ll 
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Art. tO.• .•. Dospozas judieiarias.. •• .• . • •. . . . .. •• . .• . • •. . . .• • 8 

H.• ... Ambulancia e serviço medico................... 8 

, t2.o ••. Fardamento •.•..•.••....•..••......•.•..•. ·•· • · 8 

, t3.o ... Estudos autorizados para modificação da linha já 
construída..................................... 1$ 

• i4.o .•. Difforonças de cambio ......................... ·· 8 
> 15.o ... llospezas diversas .............................. . 

Capitulo XXV ... Telegrapho ou telephone 

Art. 1.0 ... Honorarios do pessoal............................ IJ 

!11. 0 ... Conservação das linhas........................... lJ 

3° ... Mobilia e utensílios a inventariar.................. /J 

4.o ... Renovação du material ........................ .. 

Capitulo XXYI ... Almox•rifado 

Art. i. o ... Honorarios do pessoal............................ li 

2.o ... Mobilia e utensílios a inventariar................. {j 

3.• ... Depreciação dos objectos em deposito............. 11 

4.0 ••• Materiaes, utensílios, combustível o objectos em ser, 
até que sejam descarregados dessa repartição para 
serem fornecidos as outras repartições da estrada. li 

• 5.o ... Despezas diversas ............................... . 8 

TITULO VII 

TRAFEGO 

Capitulo XXVII ... Serviço central 

Art. 1° ... Honorarios do pessoal do oscriptorio central, inelu· 
si v e o do chofo do trafego....................... [J 

• 2. 0 
... ·Gratificações, ajudas de custo e dospezas diversas. !! 

> 3.o ... Despezas do oscriptorios.. .... .. .... .. .. .. .. .. .. . 11 
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Art. ',..o.,, lmprc:;so.~ o annnnr.ios ................. ~···" ... ·:~ 

:..• ..• Mouilia o ohjcctos a invontari:H.,........... ..... iJ 

li. 0 ••• Fanlamento ................•. · • ·. · · · · · · .• ·. · · · · • /J 

Capi tolo XXVIII ... Sel'!'iço dos trc111 

Art. i. 0 ••• llonorarios do possoal... .•. ... . ... . . . ••.•. .•. . . . . !5 

2." ... G•·atificaçiies o uospozns diversas.................. 1J 

3.o .•. !Iluminação o lubrificar,ão dos wagocs o carruagens fJ 

• !,, 0 ••• Utonsilios e mais ohjoctos a inventariar........... /) 

C:\PITULO XXIX ... Ser'I'ÍfO dn.< estações c arma:c11s 

Art. L" ... Honorarios do peg,oal... ... .... .... ..• . . •. . .• . .. . lJ 

• 2. 0 ••• Gratificar,õcs o ucspczas diversas................. 1J 

, 3.o .•• Dospozas de oseriptorio................... .... .. . (I 

ó_o ••• liluminação o sig-naes..... .• . .. ..... .•. .... .. .... lJ 

:J.o •.. 1\fanobras, carga, descarga o bal•loarõos... ...•.... 8 

6. 0 ... 1\Iohilia c ohjcetos ~inventariar.................. B 

f! 

TITULO Vlll 

SF.fi\'IÇO COM~IFRCI.~L 

C•pitulo XXX ... Servira centrai 

Arf~ {.o ... Indcmnização por prcjuizos, cxtraYios, aecidentc!' 
o atrazos....................................... jj 

:. 2.0 ... Dcspczas com o t1·ansportc a Uomirilio.... .. . . . . .. f> 
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Annexo u. 3 
... Districto 

ESTRADA DE FERRO DE 
Linba em trafego (extensão ... ) 

Percursos totaes do material rodante no ... semestre de 188 .. 

serviço ordinario Servi~o esoetial serviço do laBtro 

s s s 
DESIGNAÇÕES " " 

., 
e;~ ]é -~ 

"'" e -... e e ~~ ~Q o_ ., <> -o .. 
s oS s oS s oS 

" •n o " ~~ " 
~o 

;.,; 
... _ 

z z =::: ~~ ~:1 :::~ 
<> ., ., 

J:l.. J:l.. J:l.. 

~-------- ....::::..:=:== -=:::==::::=. 

Locomotivas 
Carruagens do ln classe 

» 21 > 

> 33 > 

> mixtas 
Wagãos do eargas e 
ha~agons 

'Vagãos de animaos 
> lastro 

Tt·ons expressos 
> do cargas 
> mixtos 
> ospeciaos 
> do lastro 

Percurso total das locomotivas nos diversos serviços 

PERCURSOS DIVERSOS Numero 
do locomotivas 

:======~- -------------- ---

1 

Locomotivas quo porcorrcram até 
iti.OOO kilomotros 

Locomotivas quo percorreram do 
iO.OOJ a 20.000 kilomotros 

Percurso total c m 
kilomctros 

Locomotivas que percorreram de ~ __ __ ~-
20.000 a 30.000 kilomctros ~-~ _, C A · 

Locomotivas que percorreram do ~\lt ~t\ D~ M!,(A '\ 
30.000 a 40.000 kilomotros i fi"' {\ \ '' · -1~ 

Locomotivas quo porcorroram de V/. , \ \l '-f . 
40.00) a 50.000 kilometros , <::;-.;v ~, 

Locom?tiva.s quo percorreram maif -~~)-

! 
do ti.J.OOIJ kilomotros (\i------- "' 

Totaos \ ... I ot::J h-

r~ 



Annexo n. 2 

ESTRADA DE FERRO DE ..... . 
Linha em trafB[O (extensão ...... ) 

CLASSIFICAÇÃO E ESTADO DO MATERIAL RODANTE 

em ... de ...... de 188 .. . 

LOCOMOTIVAS VEHICULOS 

PESO BM DIMENSÕES 
NU~ERO 

KILOGRAMMAS EM ~IILJ,IMBTROS I o o NU~tERO 

"' "' " " -----
:; :§ o o 

~ .s ""' "' PROCEDENCIA TYPO o~ "''·;: "' " 
~., o O o o :! 3 e ~" m..O o- ""'"' " 3 5:= ~o ,._ 

o .. ~8 o;8 ~> o, o 
"'"' 8o m ~ o r- ""' 8w O> o r-., ·-" ... 
<=!w o "" < o ""' ·-'O 8 8 

'O <=~e t.l t.l 

"' o o 
~~·3 .. -

~ "'"' o o <O o 
DESIGNAÇÃO PROCEDBNCIA ~·~ .... 'O "" 

= ~~ "" 0 .. o o " w<> "'"" ;; "'< ~<j ~-E ~ 
"' ê" o 

" "' Q~ r-
Q Q 

8 8 
t.l ::J 

Carruagens espociaes 
' 

Carruagens de l.a tlasse 

Carruagens de 2• classe 

Carruagens de 3a tlasse 

Carruagens mixtas 

Wagãcs pam correio o ba· 
gagens 

·wagãos para animaos 

Wagãos para mercadorias 

-~·-... ~ 

·.' 
.. DA GA,t. · 

' ,.,<, 
., ' ,, 

Wagãos de lastro 

I __ -A~="B 



... Districto 
ESTRADA DE FERRO DE 

Linha Em trafE[O (ExtEnsão ... ) 
Consumo de combustivel, lubrificantes e estopa no. 

Annexo u. 4 

semestre de 188 ... 

No serviço do trafego ordinario, especial e extraordinario No serviço do lastro 

Total 

DESIGSAÇÃO 

Loeomotivas. 
Vehieulos 

I 

I 

CD:\IBtSTIVEL 

---
s~ ~ 

""' :~ 
oS .. 
~s s 
~e " ·..::til " =o o 
~== -;; 
"'""" > o 

GRAXA 

s~ ~ 

o" '· :;:> 
<>S .. 
~~ s 

"' ·.:;~ .. 
=o o 
~= -;; 
"""' > o 

OLEOS ESTOPA 

-
s i ~ " ~ - •n 

"' ., "" .,_, 
" .. ~E .. 
""~ "O " ,E; s 
3!: õ """" "' ·- .. c:.=: .. -~(· ... o o:: o o 

" "' "- --;; 
" > .;~ > o 

______ , ----' ---' -----· --·------· -- , ____ _ 
Total no somostro. 
Idem no semeslro anterior. 

Differença relativa ao semestro an-
rior: 
Para mais •• 
Para menos 

Por loeomotiva-kilomotro e vehiculo-kilometro 

DESIGNAÇÃO 

l.oeomotiva-kilometr·o. 
Idem no semestre anterior. 

DifTorença relativa ao semestre 
anterior. 
Para maig. 
Para menos. 

Vohienlo-kilomotro. 
Idem no some;lro anterior. 

DifTerença relativa ao semestre 
anterior: 
Para mais. 
Para menos. 

I 

COMBUSTil'EL 

8,11 ., 
"'"' ·o 
oS .. 
""5 s 
"" "' """ ·= !';)~ .. 
co o 
c-:5= -;; 
""" o > 

GnAXA OLEOS E~TOPA 

s 
~-!! ~~I .2.:!; s ~:; " o., 

ooo :::::;-":;.~ o e ::--:.o o., ·s ~ """' 8~ E" "s -g~ o ~ê ~8 8"' 8-~ S"" 
""' ]:31 "'"' ::;~ "•h 

~2 .. o 
~·ã 

._o " .. ..o ..... os oS """ .=!S 
"' "";;;·-;;; -·- "' " "" 

,._ 
O' > o > o >~ 

Total 

Loeomoth·as. 
Ychiculo>. 

Total no somostro. 
Idem no somostro antorior. 

JlifTorença rotativa no somcstro 
anterior: 
Para mais. 
Para monos. 

' ' --=-==--==--_____::==::. ;=--==-----===--

______ , _____ , ___ , ______ , ___ , _____ , ___ , ____ __ 

Por locomotira-kilometro o vohiculo-kilomotro 

DESIG~AÇÃO 

Locomotiva· kilomelro. 
lrlom no somostro anterior. 

Ditrerenca rotativa ao semestre 
anlcr·iôr. 

Para m:1is. 
Para monos. 

V ohienlo- kilomotro. 
IJcm no semestre anterior. 

Dilforença relativa 
auterior: 
Para mais. 
Para monos. 

ao semestre 

CO!\IHUSTifEL 

S., ., 
C)t•J ., 
o= .. 
""" "" s 
~~ " - .. .. 
Co o .. - -;;; 
o~ > 

GRAXA OLBOS 

~.,i 

HI ..,5 
·~ c-:5 
c• 

""" " o 

o., s .=!oo -·- ""' ...... ---
-e-~ o o --·::,;J 

-.=!:: 5" o 
5"" ~~ 8""::: 
"~ o'" 
.. ::1 

1~1 
._o 

o c oS 
c;·~ -;;·;;; 
:..- > 

I_ -·-, 

ESTOI'A 

§ _o_: 
:-:·tl;l .,~ 

..," s;; 
"E 
""" =-~ 
:=;; o~ 

c• .o 

""" 2S 
"' "'-Çl :..-~ 
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.... Districto 
ESTRADA DE FERRO DE ... 

Linha em trafe!o (extensão ... ) 
Despeza com a tracção e conducção de trens durante 

o . . . semestre de 188 .... 

TR!CÇÃO TRAFEGO 
Total 

DESIGNAÇÕES TOTAL no semestre ----------- ___.......--___ --- anterior 

Pessoal I Jllatorial I Pessoal .\latoriat 

\ Totae:· .•..••..•.•.•.•............•.... 
I 

Por· trom ·kilometro ................... 

Por l~o~iva kilometro ............... 

Por V()ltft,ulo kilomc~l'O ................. 

Por 1.00:-Tiajantes kilometro (i" classso). 

Por l.Ott"riajanlcs kilomotro (~• classe) ... 

·'""" ... "o \t, 
~-

Por i~i~j'antos kilometro (3• classe) ... 

j Por.~l4da kilometro ................. 
I """\ .,. 

Annexo n. S 

RELAÇ.\0 AO SE~IE~TRE 
I DOFFEmÇA <u ! 

A:\'TERIOR 

i 

i i 
i I 

! i I I 
I 

i 
I 
I 
! 

i 
I 

i I 

i 
I 

I 
i 
I 



Annexo n. 6 
..... Districto ESTllADA DE FEllRO DE ..... . 

Linha Em trare~o (ExtEnsão ...... ) 
UTILISAÇÃO DOS VEHICULOS E TRENS NO ..... SEMESTRE DE 188 .. 

DESIGNAÇÕES 

Numero de viaj antos 
cados 

[1" classe 

ombar- ~2a classo 

J3a classo 

\nas tros classes 

(~' classe 

Num oro do viajantes transpor- ~2" classe 
lados a um kilomotr<J tJ• classe 

Percurso kilomotrico 
um viajauto 

'Das tros classos 

t• classe 

~~. classe 
médio do )• 

(3• cla'"o 

Das Ires classes 

/h classe 

Numero médio do viajantes pot·\2• classe 
trem kilometro ~3• classe 

\Das tros classos 

~
la classe 

Numero médio de viajantes por , 
vehiculo-kilomotro {contados 2 classe 
por li vehiculos os grandos,Jsa ci sse 
de 8 rodas r a 

Das Ires classes 

't' classe 

~2• classe 
Percurso dos Jogares oiTcrocidos l rp classe 

Das Ires classes 

i• classe 

Relação % entro o percurso dos~2a classe 
logaros oecupados o o percurso 
dos Jogares olforocidos ~3• classe 

Das tros classes 

I 
NO SEMESTI\E 

SEMESTilE .ANTEitiOI\ 
DESWNAÇÕES ANTEIHOR 

I
NO SEMESTRfo~\11'0 SEMESTRB 

-------_-_-_-_-_-_-_-----------------~-=-========~~"~======~====-='~ 
Nu moro Uo animacs embarcados 

Numero do animaes transportados a um kilometro 

Percurso kilomotrieo médio do um animal 

Toneladas de bagagens e encommondas despachadas 

Toneladas do bagagens o encommendas transportadas 
a um kilometro 

Percurso kilometrico médio de uma tonelada do ba
gagens e oncommendas 

Numero de toneladas em-\'Total 
barcadas 

)Excluindo os transportes 
{mercadorias em geral) \ om serviço da estrada 

Numero do tonoladaatrans-(Tolal 
portadas a um kilometro) 

IExcluindo os transportes 
(mercadorias om gorai) em serviço da estrada 

Percurso kilometrieo médio\'Total 
do uma tonelada 

I' Exeluindo os transportes 
{ntorcadorias em gorai) em serviço tia estrada 

l'iumoro médio de toneladas~Por wagão-kilometro 
do mercadorias ~Por trom-kilomotro 

Relação % 

! 

Entro o percurso dos wa
gãos de eargas vazios o 
o percurso total 

Entre o numero do tono
ladas-kilomotro de mer
eadorias o a capacidade 
dos wagãos (vazios ou 
cheios 



Annexo n. ?' 
... 1"listricto 

ESTRADA DE FERRO de .. 

Linha em trafego (extensão .••...• ) 

Substituição do material da via permanente e telegrapho 
durante o •.•. semestre de 188 •. 

Peso em kilogmmmas Quantidade do material 
.lo 

do material substituido substituido 
6 

= -=..g •o 

-~ ~ ., ., 
m 

DESIGNAÇÕES -=·- = c g "'S"E :: 
~ e. ~ 

:Q 
=~ o o " e 
~~.~ <> "'" ~ m :: 

o 

"' ~ ~ e ~ "" = "' 
., 

" e " e e " ,. 
~ ~ e 8 8 o o o 

"" ~ ... r.l r.l r.l 

Trilhos. X - - -

Aceossonos do trilhos. - - - -
Agulhas. - - - -
Coraçõos. - - - -
Accessorios de desvios. - - - -
Dormentes (do ••. x .. x .. ) - - - -
Lastt·o ordinario. - - - - - -
Lastro do pedra quebrada. - - - - - -
Postos tolographicos. - - - -

Fios tolegraphicos. X - X -
Isoladores. - - - -
Apparclhos tolographicos. - - - - -



Annexo n. 8 
... Districto 

ESTRADA DE FERRO DE 

Linha em trafego (extensão . .) 

Estatistica dos accidentes occorridos na estrada durante o 
. . . semestre de 188 . 

= ~ = r<êl = ~c=» = ~ ~ e e ~ l!§= 
= ~-·ooc:::J .... 

8!! = ~e la ~ -·- = .... = .... :§f ~~ <:..:> ~ 
-~-s > ~ -ctl !S=> El 

~ = ~ ~ = = ~ = rg = = ·--~----- -·- -·-- ----
~ = ~ 

I §§ s .. 00 
o 00 ~ ;g 

~ 
~ "' õ ~ 

o 
~ 

o 
~ "" :g ~ E-t 8 :a -~ ~ o o 

~ g t! :::! 

I 
" ::a "' r.. "" r.. o > ...l 



...•.. Distrlcto Anne:xo n. 9 

ESTRADA DE FERRO DE ..... . 

Linha em trafego (extensão ...... ) 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO E RECEITA DE VIAJANTES NO ..... SEMESTRE DE 188 .. 

rn 
ESTAÇÕES DE DESTINO r.:! 

TOTAL ~ 
~ 

POR ESTAÇXO DE ESTAÇÕES 
<!> 
o 

II G F El D o A PROCEDENCIA ....:! B 
DE rn ----- ------ . -· .~. o -~- --------------

Q I PROCEDENCIA r.:! 2 ~"' o ,g., 2 ,S •n o B., 2 ,g., 
2 ,g., 2 s .. 

~ 
B~ o o~ 

~:~ ~ u·- ~:~ ... ..,·- c,):~ I u·- ..,·- c,):~ ... ~=~ rn .. ,., s ='o.. s .g"f .. 
"'~ "' ,., 

"' =·;:! "'~ "' "' e e ""'~ -gs 8 -gs e .., .. 8 8 8 "'" < " 5s = o e; " "' oS = "' 
I g8 = -gs " '5s " "ge; o-l z ~ .. z ~" z ~"' z ~"' z ~"' z ! c."' z ~"' z ~"' z ~"' u 
I 

------·· 

~ 
t.• 

A 2.• 
3.• 

~ 
j,a 

D 2.• 
3.• 

~ 
l.n 

o 2.• 
3.a 

~ 
La 

D ~-· 3.• 

~ 
L•. 

E 2.• 
3.• 

~ 
t.a 

F ~·· 3.• 

~ 
t.• 

G 2.• 
3.• 

~ 
t.• 

H 2.• 
3.•1 

---- ----- -----~ ---- --- ------· 

Totaes po•· es-~Numoro 

I 
- I - I - - I - I - -

-I 
-

I -I -tação do des • 

I I I 
tino Prod ue!o - - - - - - -

NoTA:- Este quadro terá as dimensões precisas para abranger todas as estações, 



...... Districto 

ESTRADA DE FERHO DE 
Linha em trafego (extensão ...... ) 

An.n.exo n.. 10 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO E RECEITA DE BAGAGENS E ENCO:MMENDAS DESPACHADAS 
NO ...... SEMESTRE DE 188 .• 

ESTAÇÕES DE DESTINO 
TOTAES 

POR BSTAÇÃO 

G F E I> o B A. DE PROCKDENCJA 

ESTAÇÕES 

DE PROCEDENCIA •n ~ 

"' "' "' "' "' "' ·~ 
. ., . ., :t ., :~ :~ :f 

"' 
~ ~ 

~ 

'" ~ ~ ~ 

"' "' '" o a ~ s ~ s o s ~ g ~ s ~ s ~ s :;; o :;; "' ~ " :.;;; " ~ :;; .. :;; C> :.;;; C> 
o 3 s ~ ~ s 2 g 3 a o 2 s ü s o s ., ., ;; s ., <> " C> "' "' " " " 

C> 

" " 
.. 

" C> 

" ~ "" ~ 
.., 

~ 
., 

~ "" :;: ~ :;: ., o ., 
~ 

., o· o o o o :8 C> C> 
~ 0::: o: C> 

Q::; C> o: "' .. C> ,;:; .. " ,;:; "" "" "" ""' "" ""' "" "" "" 

A. ~ 
B ~ 
o ~ 
D ~ 
E ~ 
F ~ 
G ~ 

-- --- ----- ----- --- -- --- -- -- -- --- --- ---
. -_ ... ~ .. Totaes por esta-~ Peso 

ções do destino Produeto 
•• :~~ \~ '\ \\': ( ' !lA G4t 

/ ('' \ \' . 

Obscrva~ão :-As hagagons o eneommeodas despachadas por .-olumo 
são ineluidas neste quadro á razão de 1..000 kllos por metro cubieo. 

~-
Nota :- Este quadro terá as dimoosüos precisas para abranger todas as 

estações. 



..... Districto Annexo n. 1.1. 

ESTRADA DE FERllO DE . ...... . 
Linha em trafe[o <extensão. . ... > 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO E RECEITA DE ANIMAES DESPACHADOS DURANTE 
O . . . . SEMESTRE DE 188 .. 

-

ESTAÇÕES DO DESTINO 
TOTAES _POR 

I 
ESTAÇAO 

G F E D o :0 A DE PROCEUENCIA 

------~~ --~---- -~ 

ESTAÇÕES ~ ~ 
~ "" ~ "" 

DE PROCEDENCIA :ê ·<> ., :~ :E . ., . ., . ., 
~ ~ ... ... ... 

8 E 8 g o E 8 E o s 8 s 8· E 8 ~ .. .. 
"' ~ <> <> " i; "' .. .. 

"' 
.. 

" 8 s 8 ~ E s 8 ~ 8 s 8 ~ 8 ~ s o 

" .., 
" " <> " " <> " " " 

ü z 

I 
" z " z " z " z " z " z " z " "" "" "" "' "O "" "" "" o 8 o 

I 
8 o o o o 

~ ~ .. .. il; p; 
"" "" "" "" 

l - - - - - - -
A 

- - - - - - - -

~ 
- - - - - - - -

:0 
- - - - - - - -

~ 
- - I - - - - - -o 

- - - - - - - -

~ 
- - - - - - - -

D - - - - - - - -

l - - - - - - - -
E - - - - - - - -

~ 
- - - - - - - -

F 
- - - - - - - -

~ 
- - - - - - - -

G 
- - - - - - - -

Totaes por~N umero - - - - - - - -
estação do 
destino Produeto - - - - - - - -

Nota:- Este quadro terá as dimensões proeisas para abranger todas as esbçõoa. 



Districto Annexo n. ::12 

ESTRADA DE FERRO DE ..... . 

Linha em trafB[O (extensão ....... ) 
DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO E RECEITA DE CARROS DESPACHADOS DURANTE O 

..... SEMESTRE DE 188 .. 

G-

ESTAÇÕES 
"' ., .. DE PROCEDENCIA 
8 
"' 

~ ~ 
" 8 
.., 
o 

" t z 

A 

B 

o 

D 

E 

G-

11-------- ----

TQtaes por ostação\Numero 
de destino I Produ elo 

I<~ 

e 
"' 8 

" z 

ESTAÇÕES DE DESTINO 

E D 

"' "' "' :E ., 
·~ .. 

s s ~ "' "' 
~ 8 ~ e ~ 8 
?. 8 " "' " "' "" 8 "" E o o o 
t " ~ " ~ " z z z 

Nota:- Este quadro terá as dimensões prccisaspara abranger todas as estações. 

c B 

"' "' ., ., .. .. 
s a 
"' "' 
~ e ~ 
" "' " "" 8 "" o o 
~ " ~ z 

A 

"' ., .. 
s 
"' 

8 ~ 
"' " 8 "" o 
" ~ z 

TOTAES 
POR ESTAÇÃO 

DE PROCBDBNCIA 

·~ 
:~ 

a 
"' 

:: s ., 
"' " a "" o 

" ~ z 



•.. Districto Annexo n. 1.3 

ESTRADA DE FERRO DE ... 

Linha em trare~o <extensão ... ) 

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO E RECEITA DE MERCADORIAS DEPACHADAS 
NO . . . SEMESTRE DE 188 ... 

I ESTAÇÕES DO DESTINO 

F E I> 

ESTAÇÕES 

I 

-

DE PROCEDENCIA "' "' "' :~ ·:: . ., 
"' "' 

~ 

"' ~ ~ .s ~ 
o e o -:;;; :;;; ~ "' :;;; 

o o _g 
~ " e u e .., e 

= "' = "' = "' ~ "" ~ 
., 

~ 
., 

~ ::: e o 
"' "' "' ... "' "" "" "" "" "" "" "" 

\ - - -
! - - - -
I - - -
l - - - -
I - - -
! - - - -

~ 
- - -

- - - -
~ - - -
t - - - -

~ 
- - -

- - - -
Totaes por es -~Peso 

I 
I 

I 
-

I 
- -

tação do des· 
tino. Produeto - - - -

~---~----· ----·---- ··--·--·-

Observação :-As mercadorias despachadas a volume são ineluillas neste 
quadro na razão de tOOO kilos por metro eubico. 

o 

"' :~ 

e 
" 3 .., 
= ., 
e 
"" 
-

-

·-

-

-

-

I 
-

- TOTAES POR ESTAÇÃO 
DE PROCEDENCIA 

:a A 

"' "' "' :e :o; . ., 
"' "' 

.. 
"' 

.. 
.s e .s e ~ e 
:;;; "' :;;; o :;;; "' _g 3 ~ ~ <.) ~ <.) e 

I 
" " 

o = o "" o ., 
~ 

., 
::: o ::: o o c:; ... o c:; "" "" "" "" 

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

I I I I 
I - - -

I - - -

Nota:-Esto quadro terá as dime!!sõos eifa't~1a.\-\ ECA D~ OIJ 
abranger todas as estapoes ' ~ \} IJ, 

I ~-



... Districto 
Annex:o n~ 14 

ESTRADA DE FERRO DE ..... . 
Linha EID trafE[O (EXtensão ...... ) 

Demonstração da receita das estações no . . . semestre de 188 .. 

PASSAGENS E FRETES RENDAS DIVERSAS --- -- --~ 

~ 
o 

" c 
"" " TOTAL 
o :a "' 
., ., 

8 TOTAL 
NO ESTAÇÕES 

a ... 
" ~ a ., .. 

"' NO o 
~ õ ·;:; "' SEMESTRE " o ... "8 " SEMESTRE " ~ ~ .!: 3 ANTERIOR 

O> 
o "' 

., 
"' "" ' " ·~ o o .., 
"" " "' "' "" ... " .. .. !l " 

., o "" o 
~ .. ., ., 

" "" -.; ~ ~ "' 
o .. " 

., 
t " 

., 8 o ::f .. .. .. .!l :: "" " ~ "" .. 
"' " " !:: 

.... 
"' .. 8 õ .., 

" o ;;: " o .. "' < õ .:;: ., o· "' ~ ~ < '-' ~ E-< ~ rn '-' r.:l 

A 

B 

o 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K. 

L 

M 

N 

o 
p 

Q 

R 

s 

--- --- --- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --
Totaea ......... 



Anne~o n. 1t::; 
.... Districto 

ESTRADA DE FERRO DE 
Linha em trafrgo 

Demonstração do movimento de contas do Almoxarifado no 
. . . semestre de 188 . . 

~========-=~-~~T-=====-------~~=-~==~ 

Jmpoo·La· ria <los maio· 
ríacs 0111 ser, nn ult.i
mo dia do somostro 
anterior ............ . 

lmportancia total do I 
material entrado para 
o almoxarifado HO so-~ 
me.stro •••.....•.•.• ~. 

Hs....... 8 

I 

FcH'nocinH'IIlO~ foilns pdo Almoxn
Jilallo 1i~ soe(õcs tio soniço da o:~
tr;llla o a c~t.as carregado~: 

llirceção geTal •• , .•..••••. 

llo<pozas goraos ........ .. 

Telegraph > .... 

Sen-i ço do .\ lmoxarifado •. 

lJ 

IJ 

lJ 

lJ 
Trafego................... 8 

Servir-o eommordal....... 8 

Loeomoçiio................ 1J 

Via permanente • . • . • • . . . . 1) 

801' 

l
j lmportaucia 1lo~ matoriacs om 

tquo passam para o semestre se
guinte: 

Por tonta. tlt) Sl'lllcslre 
lindo (I.) • • • • ... • • .. . • .. .~ 

Por conta dos solJio:-tros 
anteriores............... lJ 

[J 



••••• Divi~ão Annexon. 16 

ESTRADA DE FERRO DE ..... . 
Linha em trafe[o < extensão .... > 

BALANÇO DA RECEITA E DESPEZA DA LINHA EM TRAFEGO NO 
HecPita 

SEMESTRE DE 188 .. 

Passagens e fretes : 

Yiajaulos 

Mercadorias 

<lo 

por 

ta dasso 
2é\ C. :t:1SO 

3a clas>:O 

Pe<o 
Volume 

Bagagens o oneommendas ..•.............•••.... 
Animaos ....................................... . 
Carros ........••.......•...•.........•.......... 
Aluguel do trens ou vohiculos .•.•...•.......••. 

Rendas diversas : 

Tolegrapho ou telophono ....................... . 
Armazenagem ................................. .. 
Multas ......................................... . 
Seguro ......................................... . 
Concerto de involucros ....... .•................. 
Entrega a domicilio ........................... .. 
Aluguel de bniTots ............................ . 
Aluguel do vehiculos ás outras estradas do forro 

em eonospontloneia ..•.... ................... 
Rondas c lucros ovontnacs ...................... . 
Saldo a cnrrigit· aYista dos rlo(';umoutn~ do 1lespezas 

cnm a .!'Odo da (".ompanhia mn paiz ostran~oirn 
o 1IO:\ romotlhlns direr.tamcute da l'Ompanhia ao 
Govomo ...................................... . 

\ 

iJ 

~ /J 

/) 
-.~ ,1 

fj 
{j 
IJ 
,) 

: I) 

IJ 
!! 
lJ 
.~ 
IJ 
I! 
.i 

/) 
;) 

I! 
fj 

----
: 8 

Arlminist>·aç<io c direcç<i'o ucral: 

llonnrarios da diroetoria. da companhia ........... 

Secretaria geral <la l Pessoal ................. 
eompanhia ..... ~la leria!.. ........... .. 

PessoaL ............... Direcção geral c elos· ~ pozas goraos .... Material ............... 
))cspozas diversas ...... 

Telcgrapho ou tele· Peg,oal. ................ 
phuno ... •..... Material. ............... 

Pessoal. ................ 
Almoxarifado •...•. Material. ............... 

l\latoriaos om ser ••...... 

Trafego: 

I Pessoal. ................ Serviço contrai.. ... Material ........ : ....... 

Serviço <los trens. I Pc«oal. ................ 
Material. ............... 

Serviço das esta- l Pessoal ................. 
ções ........... Mater.ial. ............... 

Serl'ifO wmm.r.rl'ial: 

Pessoal. ................ 
Sarviço central. ... Mat••rial. ............... 

Despezas diversas ....... 

Locomoçiio: 

Serviço ecutral. •..• Pessoal ................ 
Material. .............. 

Traeção •.. , ... .... Pessoal. ............... 
Material. .............. 

Officinas o <leposito. Pessoal. ............... 
Material ............... 

V ia permanente e edi{icios : 

Serviço contrai. .... Pessoal. ............... 
Material. ......... , .... 

Polida da via-per· Pessoal ............... 
manonto . ......... Material. .............. 

Cons~r.vação de o di- Pessoal ...... , ......... 
hClOS .••• , •..•.• Mater·ial. .............. 

Ou ..as novas da linha Pessoal. .............. 
Mataria!. ..... ........ 

Obras novas do orli- Pessoal. •......••..•... 
li cios ........... Mataria!. .............. 

Deficit a corrigir como no easo de saldo ........ 
Rs ................... 

Despeza 

~~ 
l= ,~ '~ 

8 
.:.: 
{J 

.~ 

iJ 
íJ .~ 

/J { 11 : /J 
IJ 

8 

iJ s /J 

f! I 8 IJ 

11 I /) 
r1 

~ 

q: ~ 
íJ--

IJ 

~.I /) 

/J I IJ I! 

8 
l IJ íJ 

: 

11 

/J /J 8 

n IJ /J 

/J 
IJ ll 

ll /J iJ 

.~ /J I! 
/j 

f 



Anne:xo nl 1 ?' 

.....• Dil;;rtricto 

ESTRADA DE FERRO DE ...... 
Linha em trafP,go (extensão ...... ) 

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA DO MEZ DE • • . • • DE 188. • 

PMsagens e fretes: 

VIAJANTES 

(Numero) 

Passagens de ta classe ..................... . 

3• ~ •••••••• o o •••••••• o •• 

MERCADOHIAS 

Despachadas por peso : 

(l'csll rm kilos) 

Cafti ........................ . 

Assucar .................... .. 

Fumo • ., ........... _.,. ...... . 

Algodão ..................... . 

Coreacs,' .......... , •.• , .... .. 

Sal. ....................... .. 

Diversas .... , ............... . 

Despachadas po>· volume : 

o 
i) 

8 

i) 

/) 

lf, 

lJ 

8 

(Numero) (Cubo) 

Em volumes avulsos .. . • . • .. .. . : o 
Por wagãos.... ... ... . ... .. ... . 1---,· :::f.l!.Ht:---

//~~ \Mri1 EfJÃ~ ~' 
BAGAGENS E ENCOMMENDAS '/ ~ (}""~ 
Volom" pn,do., ...•...•...... ····~~~... : i) 1'' 

.\~~ ...... : s 
'<~· _D,.-~"'un o~ 

··--~-:..:;;_-:;;c;~ 



Annexo n.18 

Dlstricto 

ESTRADA DE FERRO DE ... 
Linn~ e n trafego (extensão ...... ) 

DEMONSTRAÇAO DA DESPEZA DO MEZ DE • • • •• DE 188 •• 

Jlii\ECÇÃO GERAL E DESPEZ.\S GERAES 

Pessoal 

Director geral, superintendente ou gerente......... IJ 

Se ereta rio ....................... , .......... , . .. . . 1J 

Contador.......................................... 8 

Caixa............................................. /j 

Eseripturarios.......... .... .. • . .. ... ... . ( ...... ) 1J 

Serventes................................ ( ...... ) 

Material 

Ohjoetos do cseriptorio.................... .... IJ 

Mobilia e objeetos a inventariar................... 8 

Fardamento .... ,................................. 8 

Impressos......................................... 8 

Despezas diversas 

Honorarios do ongenhoiro flseal on quota para a 
flsealisação. • .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . lJ 

Contencioso • . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . 8 

Contabilidade e eai:ta............ .. .. . ... .. .. . .. 1J 

G1·atifieações e ajudas de custo..................... . . lJ 

Sollo de contratos, cortidàes, roeibos e requeri· 
montas......................................... 8 

Imposloa......................................... /j 

: IJ : IJ 



-2-

Transporte..... 8 

ANIMAES E CARROS 

(Nu meros) 

Animaes .•. .•..•..........•.........••. 

Carros ................................ . 

Rendll$ diversas : 

Telegrammas ( •••.•. ) ···································· 
Armazenagem •. .................•........•............•.... 

Multas .................................................... . 

Seguro ................................................... .. 

Concerto de involueros..... .. . .. . . . .. . . . ................. . 

Entrega a domicilio ...................................... .. 

Aluguel de vehiculos ás estradas de forro em eorrespondendal 

Aluguel de huffets ........... , ............................. . 

Rend~ even!uaes : 

Trapiche e guindastes .................... . 

Carga e descarga de wagãos .............................. .. 

Baldeação ................................................. . 

Vendas do mercadorias abandonadas á companhia ......... .. 

Varreduras ......................... • ......... • ...... ·. · .. • · 

Venda de impressos, tarifas, ele ........................... , 

Trabalhos da ollicina por conta de particulares o outras em· 
prezas ................................................. . 

Commissão de ••.. pola arrecadação do Impostos provineiaes 

Consenação do telograpbo do Governo ..................... . 

V onda de matoriaes, etc., inutilisados ...................... . 

etc., ele. 

IJ 

lJ 

lJ 

lJ 

lJ 

lJ 

IJ 

/J 

/J 

8 

fj 

8 

B 
8 

lJ 

8 

8 

8 

: 8 

: ,) 

Total da roeoila. . . . . : 11 
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Transporto ................. . 

Agentes o despachantes.................. ( •...•. ) /) 

Fieis e conforcntos., . • . . . • . . • .. • . . .. .. . .. ( ...... ) /) 

Guardas................................. ( ...... ) l3 

Serventes............................... ( ...... ) /) 

Material 

Objoetos de oscriptorio................... . . • . •. .. . /) 

Mobilia e objectos a inventariar...... .. .. .. .. .. .. . 11 

Fardamento ...................................... . 

Impressos ...................................... .. 

M ateriaes e ob,iectos em .<e>· 

lmportancia do materiaes o objeetos comprados no 
moz o a.inda não carregados as respeclivas secções 
do serviço da estrada .......................... .. 

TRAFEGO 

Pessoal 

Chofe do trafego ou lnspcctor do trafego ...••.•••.• 

Chefes de ostação....... .... ... ..... .. .. . ( ...... ) 

Eseripturarios. ... .. . . • . .. . . • .. . . .. .. . • • ( ...... ) 

Fieis o ajudantes de chefes de estação.... ( ...... ) 

Bilheteiros....... . .... . .. .. .. .. . .... • .. ( ...... ) 

Conferentes.............................. ( ...... ) 

Feitores • . .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. • .. . .. .. • ( ...... ) 

Guardas o vigias......................... ( ...... ) 

Trabalhadores e serventes das estações... ( ....•. ) 

Chefes do trens.......................... ( ...... ) 

Ajudantes ... , ........................... ( ...... ) 

Guardas·froios chefes.................... ( ...... ) 

Guardas·freioa,.... ... . .. • . .. • . . • .. . .. • • ( ...... ) 

Serventes de trom.. . • . . .. . .. . . . .. . • .. • .. ( ...... ) 

JJ 

li 

lí 

6 
/j 

8 
/) 

/) 

[J 

/) 

8 

/) 

ll 
/) 

8 

IJ 

: (; 
JJ 

: 8 --- ---
: 8 : 8 
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Transporte •••...••••.•••••. 

Material 

Lubrificantes e estopa............................. 1J 

Illuminação................ ... . • • . .. • .. . . . .. • . . .. • ~ 

.Objoctos de eseriptorlo............. ... ... . .. . .. • •• 1J 

Mobilia e objoctos a inventariar................... 8 

Fardamento... . , ............................ · ... · 8 
Impressos ........................................ . 

SERVIÇO COMMERCIAL 

Pessoal 

Enearregados do trapiches e pontes de desom· 
barque............ .... . • .. . .. .. .... . .. ( ...... ) /) 

Jornaleiros para os mesmos.............. ( ...... ) 8 

Compositores e impressores do bilhetes, guias, 
etc .................................... ( ...... ) 

Senontes... .. • .. . . .. .. . .. .. • .. .. .. • .. .. ( ...... ) 

Carregadores para a entrega a domirilio.. ( ...... ) 

Mat1rlal 

8 

IJ 

Machínas e apparelhos do Impressão, ele........... f$ 

Objeetos de cscriptorio........ ........... ... .. ... . ll 

Mobilia e mais objectos a Inventariar.............. 1J 

Fardamento........ .. • .. .. .. .. . .. .. . • .. • .. • .. . .. .. 8 

Impressos .. . .. .. • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. . . . IJ 

De.<pezas diversas 

Jndomnlsação do mercadorias extraviadas.......... 1J 

Jndomnisaçiio do mercadorias avariadas........... 1J 

lndemnisação por aceidontes e atrazos... . • • . • . . • . /) 

Dospezas com o clBari"!1 hause...................... 1J 

Concerto do involueros............................ IJ 

li 

: & 

8 

8 

----1-
: ll : I : I 
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Transporto • • . .. . • • • . • • . . • • • 8 

Seguro o f retos.. . . . .• . • . . . . . • . . • . . . . . .. .. .. .. . .. i} 

Despozas judicia1·ias............ ... .. • . • ...... • ... IJ 

Ambulaneia e serviço modico............ .... . . . .. . lJ 

Difforonças do cambio............................. IJ 

Estudos autodzados para alte•·ação da linha já eon· 
struida......................................... I! 

Dospezas diversas... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . IJ 

TELEGRAPHO OU TELEPHONO 

Pes.oa! 

Iospoctor ou chcfo do serviço... .. .. . .. . . .. .. .. . .. . IJ 

Eseripturarios..... ..... ... .. . . . . .. . .. . .• ( ...... ) iJ 

Tolegrapbistas....... ...... . .. . .. ..... .. . ( ...... ) IJ 

Correios ou oatafetas. ... . .. . • . • .. .. .. . .. ( ...... ) 

Feitores da conservação ................. ( ...... ) 

Trabalhadores da conservação........... (.: .... ) 

Material 

IJ 

/J 

IJ 

Objectos do oscriptorio..... . . . . • .. . • .. .. • . .. • • . .. jj 

Mobilia o objoetos a inventariar.... .. .. .. .. .. ... . I! 

Fardamento................... .. . .. .. .. . .. .. • .. .. • e, 

Impressos . . • • .. • • • .. • . • . . . .. . . • • • .. • . • . .. .. . . . .. • /J 

Postes e pertences................................ IJ, 

Fio,, isoladores o pertences................. . . . • .. IJ 

Apparolhos e accessorios ...... :. . • .. .. . .. .. .. .. . . . 1J 

ALMOXARIFADO 

·pessoal 

Almoxarifo....................................... : fJ 

Escripturarios ........................... ( ...... ) : IJ 

: I! 

: IJ -- --··:! 
li 
I 
I 
I 

I 
I 

: IJ 
15 

: IJ 
IJ 

: li 
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Trabsporto .. , ••.• , •• , • • .••.. /J 

Aluguel de vobieulos do outras eatradas de forro om 
corroapondenela................................ /) 

Aluguel do ul.énsilio~ diversos.,................... /) 

A.nnnncios o publicações .................... , .. , ... 

LOCOMOÇÃO 

Peuoal 

Chefe da loeomoção.... .... .. ..... . .. . ... .. .. .... . B 

Engenheiros ajudantes.................. ( ...... ) /) 

Escriplurarios .... ............... .... . .. ( ...... ) /) 

Apontadores . . • .. • .. .. .. .. . .. • .. . • . • . • . • ( ...... ) /) 

Encarregados de armazons • . .. .. • .. . . .. . ( ...... i 8 

Chefes de depositas ....... ,.............. ( ...... ) /J 

Mostres do officino.s.......... •. .. .... . ... ( ...... ) /) 

Contra-mestres.... . .. .. • ....... :. .. . .. • ( ...... ) /) 

Desenhistas............................. ( ...... ) 8 

Operarias ...................... ,........ ( ...... ) /) 

Maebinistas.............. •. • . .. . . .. . . . • . ( ...... ) 8 

Foguistas e guardas-freios............... ( ...... ) /) 

Serventes e guardas..................... ( ...... ) 

Vigias .................................. ( ...... ) 

Material 

Carvlio .......... . 

/J 

[j 

Lubrificantes e estopa ........................... , . 8 

Sobresalontes de maebinas.. . .. .. • .. . • .. . .. • • . . . .. . fi 

llluminação...................................... 8 

Objeelos de eseriplorio e desenho.................. .~ 

Mobilia e objeotoo a inventariar............... . .. . /1 

Fardamento........... .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. ... . .. . íJ 

Impresso• ........................................ tJ 

Matoriao primas {ferro, cobre, ele)................. IJ 

Custo de ..... ell.rruagens novas.................. li 

» » •••• o vagãus uuvos. o •••...•. o. o......... n 

: 8 
I /j 

-,-~--,-li- -,-s-1 
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Trans}lOrto: ••.•....•..•••••• 

Gnslo do ...... locomotivas noYas ••••••••• ....... 
ferramentas o machinas-nl.is noras ....... 

Despezas diversos 

Premio! tio tracção • , •••...•••.......•.•..•..••.•• 

VIA PERliANENTE E EDIFJCIUS 

Pessoal 

Engenhoiro residente .•.•.••.•• 

8 
8 

8 

: ~ 

Chefes de soeção.. . . . • . . . • . . . • . . . . .. . . . . ( ...... ) S 

Conductores.... •• . . .• . . .•• • . • . . ••. . . •• ( .•.•.• ) 

Dcscuhistas ••.••.........•.•.•..••.. , .•• ( .••.•• ) IJ 

Escripturarios.... .• .• . . . . • . . . . .• • • . •. •. ( ...••. } 

Mestres do linha........................ ( .•.... ) B 

Apontadores......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ...... ) 8 

Feitores................................. ( ....•. ) 8 

Opera rios •••.•••.•.••.•.••..••...•.••••• ( ...... } 

TraiHtlhadorr~ ••.•.•••••••••.. ,. , ••. ; .••• ( ...... ) 
liu:~.rd.-,s ....•...••.••....•..••. .: ...... ) 

Msterial 

Dormcutes o outras peras de madeira.............. 8 

Trilhos ............................................ . 

Aecos~orio...;; do trilhos............................. /j 

Agulhas, coraçõo.,; o seus a.ceossorios............... 1l 

Cabos de traerão o sons aeeossorios.. •• . • . . • . • . .. . IJ 

i\la!eriacs Jo eonstrueoJo ......................... . 

Forramontas o utonsilios •••.... o ••••••••••• o. o ••• o B 

!Iluminação do signacs ...... o ........ o ••• o ... o.... n 
Ohjcetos de oscriptorio o tlcsonho ..........• o...... IJ 

Mobilia c objcetos a iR\'ORtnrlar ....... o .. o•H...... ll 

Fardamento •...•...•.••.•.. o •••••••••• o ••••• o.... 1$ 

Irnprc:sso,, o o ••••••••••••••••••• , ••• 

iJ 8 

li 

: ,) 
E 

: 8 
: 8 

Total da dcspoza no moz.. .. . . • . . . . . . . . . . . . •. : ~ 



... Divisão 

ESTRADA DE FERRO DE ..... 
Annexo n. 19 

Linha em trafe[o (extensão ..... ) 
BALANÇO DA RECEITA E DESPEZA DA LINHA EM TRAFEGO NO MEZ DE .... , DE 188 ..... 

Receita 

Mercadorias: 

Viajantes .........••...................••...•.... 

despachada por peso •.••.••. 

8 I ' Direcção geral o despezas geraos., 

volnme ..•.. {I 

8 

Bagagens o encommondas .•...... •.•......•••.... 

animaes. 

Tolographo ou lolephono ••••••••• ~ 
8 

Animaes o earros: 

carros ....••.... 

RQJ:ldas diversas ••...•••...••••••..•.••..•.••..•• 

8 

Almoxarifado •••••••••• , •..•••. ··) 

lJ 

Trafego ••••••••••••••••••.•.••••• ~ 

Serviço oommerclal ••••••. : •••••• ~ 

Locomoção ••••.• ············•····~ 

Via pormanenle e edifieios •••••••• ~ 

Pessoal •.......•.. 

Maioria! ••••••••.. 

Deapezas dhersas. 

Pessoal ••..•..•..• 

&la leria! ••••••••.. 8 

Pessoal •.....•.... 

Maioria!. ••.•••••• 

Ma terias em ser ... 

Pessoal .•..•...... 

Material ......•... 

Pessoal •....•.•... 

Maioria! •.•••••.•. 

Despezas diversas. 

Pessoal ........•.. 

Material ....•.•..• 

Pessoal ••.•.•••••• 

Maioria! •••.•.•••. 

8 

IJ 

8 

IJ 

IJ 

~ 

8 

8 

8 

8 

11 

IJ 

8 
5 

Despeza 

8 

IJ 

/J 

8 

=8~ 

~ R>'_IOTI' 

,~. Oo" 
ll===============~==~=============='=='d "'1~" ll == ~ 

Rs. : 8 Rs. 
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ESTRADA DE FERRO DE eu••• 

custo do urimeiro ffitaoolecimento da linha aoorta ao trafego com a extensão de ...... 

TITULO I 

ADIIINISTRAÇlO SUPERIOR E DBSPBZAS GEBABS 

Capitulo I.- Administrafão superior 

Art. {.o Honorarios da direeloria da companhia... I! 
2. o Pessoal, material e despozas di versas do os· 

criptorio central da companhia............. IJ 

Capitulo 11.- Despezas geraes 

Art. Lo Honorarios do engenheiro fiscal ou quota 
para fisealisação....... •• .. .. .. . • . . • . . • . . . . li 

, 3. o Organisação da companhia, acquisição tle 
privilegies o despezas goraos ............. .. 

: IJ 

TITULO 11 

CONSTR UCÇÃO 

r.apitnlo lU.- Dcspczas geraes 

Art. {,o Dosapropriação,indomnisaçõcs o ocenpação 
temperaria de terrenos .... :.. .. .. .. • .. .. .. ~ 

, !!.o Estudos, projoclo o locação............... .~ 

, 3.0 Despezas com os escriptorios........... ... 8 

, 4.o Engenheiros, auxiliares o dospczas diversas 

Capitulo IV. - PreparafilO do leilo 

Art. t.o Trabalhos preparatorios.. .... • ........... IJ 

• 2. o Exea v ações e aterros .. .. • .. • .. • • .. • .. .. . 3 
• 3.o Despezas diversas ...................... .. 

: IJ 
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Transpor tos ................ ll 

4.o Caixas o canal i> ação d'agua .•...•.•...•... ~ 

. 5. o Mobilia, utensilios e a(lparolhos para as os· 
taçõos, armazous e traptcbes •.••..•.•...... 11 

ll : 
s 

TITULO lli 

YATBRU.L DE TRACÇÃO K DZ TRANSPORTI 

Capitulo X.- MátJt'al 

Art. t.o Locomotivas ............................. 8 . :t.o Carruagens para viajantes .....• . ........ 11 

3.o Wagões ................................. 11 

4. 0 Trollies ...•..•..••... , .................. 11 
: ll 

Capitulo XI.- Armação e deFpezas div1rsas 

Art. f. o Armação de locomotivas e vehiculos •••... : .~ . 2.o Despezas diversas .•..•..•..............••. : /j 
: 11 

11 

TITULO IV 

MATBRIAL DI OFFICINAI B DBPOIITOS 

Capitulo XII.- Material 

Art. 1.0 Motores o transmissores .................. 8 . !.o Maehinas u·is e ferramentas ••.• ········· 8 . 3.o Uten ;llios o apparelhos .................. 8 
: /J 

Capitulo XIII- Installaçlo 

Art. 1.0 Iustallação das machinas... •• . •. .• . •. .... : 11 __ ..,.._..,.~--- ~ 

• 2.0 DcspOZilS diversas ........................ ~ .,__\OJ ~ ECÀ.li ~". 
~ q~'-- : 8 (1.-,'~-l 

Total ...................... ( --;-;- '.1 

'1F.PUT~ 
-..:.;;;~~ 
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Transportes ..... ,.......... · !) I I : ~ 
Capitulo V. -Obras d'arte 

Art. (.o Obras de alvenaria e cantaria ........... . 

• i.o Obras de ferro ......................... .. 

3.0 Obras de madeira ....................... . 

R 

" 
4.• Despezas diversas ....................... . 

-~ I 
: .~ --,_:_;;_ 

Capitulo VI, - Vi~ perma_nenl•, desvios e linhas 
áe serv•;-o 

Art. f,o Trilhos e aceessorlos .......... , .... , ... .. 

Dormentes o mais peças do madeira .•..•.... 

Material mclallico para desvio~ ..... , ..... ,. 

Giradores ................................ . 

Lastro e assentamento da vi:l permanon-
to, ele ................................... .. 

Despozas diversas ........................ .. 

Capitulo VII.- Cerct~J, cancellas e pon.es 

11 

~ '· 
!J 

# 

.~ 

/1 

Art. f. o Coreas, canccllas e pontes . .. . .. .. .. . .. . • : 8 

Capitulo VIII.- Linha telegrapMca ou telephonica 

Art. f. o Material................................ 1J 

• !.o Assentamento................... .... .. .. I> 

• Despezas diversas .. .. .. • .. .. . . .. .. . .. . • . . . . • /) 

Capitulo IX.- Esta;õ~ e mais edi{itios e dependenclas 

Art. t.o Estações, armazens e trapiches •..•..••... 

2.• Edifieio para officinas o depositas .•...•.• 

3,o Casas de guarda, guaritas e casas pal'a em-
pregados ................................. . : 8 

: /) 

: /{ 

-~__:_!__ 
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ESTRADA DE FERRO DE ..... . 
Linha em trafe[o extensão 

BALANÇO DA RECEITA E DESPEZA DA LINHA EM TRAFEGO NO ... SEMESTRE DE 188 .. 

RECEl TA DESPEZA 

Passagens e fretes: 

~h c! asso .. . 

do .... (2• classe .. . 

3a classe .•. 

Viajanlos .................. . 

• ~Peso ........ 
Mercadorias............. . • . . por .•. 

,Volume ..... 

Animaes ••.•.•.••.•..••...•••....•••.•.•••.•..••• 

Carros ......................................... .. 

Aluguel de trens e vehiculos .................... . 

8 

IJ 

/l 

6 

Rendas diversas .................................................. . 

Saldo ............ Rs .. .. 

& 

11 

8 

IJ 

1-
Rs........ : 8 

Adminislração suporior: 

Honor:.rios da Diroctoria da Companhia ............ 
Pessoal e material do Escriptorio Contrai e despezas 

diversos ..•••..••.••..••••.•.••••••...•...•..•.••. 

Direcção geral ou gerencia ..•..•...••• 
ressoai ••.•. 

Material. ... 

Telegrapho ou telephono .............. 
ressoai ..... 

Material. •.. 

~Pessoal ..... 
Almoxarifado ......................... 

Malerial .•.• 

Trafego ............................... 
ressoai ..... 

Ma leria!. ••• 

Serviço commercial .................... 
~Pessoal ..... 

Material •••• 

Tracção ............................... 
~Pessoal. .... 

Ma leria! •••• 

Officinas ........................ 
..... ~Pessoal ..... 

Malerial. •.. 

Conservação ..• ....................... ressoai. .... 
Material. .•. 

Obras novas na linha em trafego ...... ~
Pessoal. .... 

Material •••• 

Rio de Janeiro Typographia Nacional 1883. 

6 

~ /1 
li 

IJ 

~ 8 
8 

8 

~ 8 
li 

8 ( 8 
IJ 

8 { IJ 
j 

8 

~ 8 
8 

8 

~ IJ 
lJ 

/J { IJ 
B 

IJ 

~ /J 
/J 

: 8 

Deficít... ••. ••• • : 8 

Rs......... : /) 
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DECRETO N. 8948 - DE 3 DE JUNHO DE 1883 

ConToea a nova Assembléa Geral. 

Hei por bem, de conformidade com o art. 102 § i o da Consti· 
tuição, Convocar a nova Assembléa Geral,_procedendo-se para 
esse fim a eleições em todo o lmperio, na época marcada. pela 
lei. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 
de Junho de 1883, 62• da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Maciel. 

DECRETO N. 8049 - DE g DE JU~HO DE 1883 

Proroga por mais vinte annos o prazo eoneodido ao English Bani' o( 
Rio de Janeiro, !imited, para funceionar no lmporio. 

Attendendo ao que Me representou o gerente do English 
Bttnk of Rio de Janeiro, limited, e Tendo ouvido a Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, Hei por bem, de confor
midade com a Minha Imperial Resolução de 2 do corrente 
mez, Prorogar por mais vinte annos o prazo conferido ao 
mesmo Banco para funccionar no lmperio, sob as mesmas con
dições dos Decretos n . 3212 de 2 mbro de 1863 e 
3713 de 6 de Outubro de , que lhe concederam a primitiva 
autorizaç~ • 134 do Decreto n. 8821 de 30 de 
D~ode 1882. ~-~ 
- L~fay~~ues Pereira, Conselheiro de Estado, SeRador 

do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido e o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro aos 9 de Junho de 
1883, 62° da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageshde o Imperador. 

La{ayette Rodrigues Pereira. 
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DECRETO N. 8!:150- DE !) DE JUNHO DE 1883 ' 

Declara as condições com que os lliplomas do\pharmaceutieo conferitlos pela 
Escola de Pharmacia de Ouro 'Preto, hahi!itãm.para o oxcrcicio da rospo
eliva JH·olissão em lodo o Imporio. 

Para execução do disposto no art. 2° do Decreto legislativo 
n. 3072 d!l 27 de Maio de 1882, Hei por bem Decretar : 

Art. f.o E' facultado o exerciáo da re;pectiv:t profissão 
em todo o Imperio ús pessoas que exhibirem diplomas de Phar
maceutico conferidos pala Escola ele Pharmacia C>Stabelecida na 
cidade de Ouro Preto, capital da Província <lo Minas Geraes, 
comtanto qu" nos mesmos diplomas se declare que os indivi
duas, a qnem ellcs se referom, mostraram-s'3 habilitatlos em 
todos os prcparatorios e mabJrias do curso oxigidoR pelo art. f o 

tlo citado decreto e pelos arts. 2° e 5o§ 2'' da Lei provincial 
n. 2!J04 de 9 de Novembro de 1882, CJUC reorganizou a men
cionada Escola. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições om contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Mou Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Nogocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro em 9 
de Junho de 1883, G2° da Independenci:t c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Ant1•nes 1lfaciel. 

DECRETO N. 8951 - DE g DE JUNHO DE 1883 

Autoriza a rescisão do ~o!!_trato colcbr:ulo com a em preza do '!!! yogação entre 
o porto do Rio de Janeiro c o do llalifax, no Canadá. 

Attendendo ao que Me requereu a SocidtrJ Postale Française 
de l' Atlantique, devidamente representada, Hei por bem 
Autorizar a rescisão do contrato celebrado com a mesma em
preza, em virtude do Decreto n. 7!Ji!J de 25 de Novembro de 
!880, para o estabelecimento e manutenção de uma linha re
gular do navegação a V'l.por entre o porto do Rio de Janeiro e 
o de Halifax, no Canadá. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro om 9 de Junho de 1883 
62o da lndependencia e do lmpcrio. ' 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Affonso Augusto llf oreira Penna. 

d~ 
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DECRETO N. 8952 - DE 9 DE .JUNHO DE 1883 

Coneodo permissão a Gomos Freire do Andrade Tavares para lavrar jazidas 
am·iforas na Província do 1\linas Goraes. 

Attendcmdo ao que Me requereu Gomes Freirá de Andrade 
Tavare;;, e a que foram preanchidafl as clausulas do Decreto 
n. 6927 de 8 do Junho de 1878, prorogado pelo de n. 7780 
do 28 de Julho do 1880, pelos quaes foi-lhe conf<Jrida per
missão para fazer explorações do rnineraes no municipio de 
1\Iuriahé, Província de MiMs Geraes, Hei por bem Conce
der-lho autorização para lavrar as minas auríferas que dos
cobriu no me';mo município, segundo a planta e relatorio que 
apresentou e ficam archivados, o nos termos das clausulas que 
com este b::tixam, assignadHs por Affonso Augus'to Moreua 
Penna, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios drt Agricultura, Oommercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em 9 de Junho de 1883, 62° da i!ldependencia e do 
Imperio. 

Com. a rubrica de Sua Magestade o lmp'Orador. 

Affonso Augusto 1li o1·eira Pen.na. 

Cluusulas a que l!lé >ref'e're b Dec~to n. 89H~, 
desta data 

I 

Ficam concedidas a Gomes Freire de Andrade Tavare-s 20 
datas mineraes de 141.750 braças quadradas ( 68&.070 m~tros 
quadrados) para lavrar minas a.urifel.'ai! no muniápioo de 
Muriahé, Provincia de Minas Geraes. -

Il 

O concessionario respeitara os direitos de terceiro, e póderá 
proceder aos trabalhos da lavra da mina, por si '{)U por meio -de 
um~ companhia anonyma organizada dentro ou fóra do lm
perw. 

Fica marcado o prazo do 50 annos para o eoncoasionario apro
veitar a referida mina. 

Este prazo começa a correr da data deste decreto. 
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IV 

O terreno mineral, de que trata a. clausula 1&, será medido e 
demarcado dentro do pt•azo de douo;; annos, contados desta data, 
devendo o concessionario apresentar a planta de medição e 
demarcaçil:o ao Presidente da provincia no mesmo prazo, e 
obrigar-se a pagar as despezas por Engenheiro nomeado pelo 
mesmo Presidente. 

v 

A approvação da medição e demarcação :do terreno mineral 
não dará. direito ao concessionario á sua propriedade, em
qu'lnto n1ío provar perante o Ministro da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, que empregou nos trabalhos da lavra 
quantia correspondente a 10:000$ por data mineral. 

Si, dentro do prazo de cinco annos, o concessionario não 
tiver empregado a quantia correspondent~ á totalidade de todo 
o mineral concedido, perderá. tantas datas mineraes quantas 
forem as parcellas de 10:000$ que tivet• deixado de empregat•, e 
o Governo as poderá. conceder a outro. 

VI 

Na. fórma do Decreto n. 3236 de 21 de Março de 1864, consi. 
derar-se-ha. Alfectivamente empregada para. os fins da. clausula 
anterior a importancia das despezas feitas com: 

As explorações o trabalhos preliminares para o descobrimento 
e reconhecimento da mina ; 

Medição e demarcação dos terrenos mineraes, levantamento 
da planta, e verificação por parte do Governo ; 

Preço do solo em que estivert}m situadas as minas ; 
Acquisição, transporte e collocação de instrumentos, appa~ 

ralhos e machinas destinadas á lavra; 
Transporte de Engenheiros, empregados e trabalhadores 

da mina; 
A esta verba sómente será levado o preço da primeir:1 pas~ 

sagem. 
Obra executada no interesse de facilitar os trabalhos e o 

transporte dos prodnctos do. mina, ('.asa de morada, armazena, 
officinas e outros edificios indispensaveiH ; 

Acquisição d~ animaes dtJ tracção, carros, carroças, barcos 
e quaesquer oútros vehiculos apropriados ao serviço de que. SIJ 

trata ; 
Custo dos serviços executados com a extracção do mineral 

e quaesquer outros feitos bona fi.de, exclusivamente com a. 
lavra, ficando entendido que não será incluída nesta conta. 
a despeza com plantações de cereaes, 
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VII 

A prova das hypotheses da clausula anterior sera recebida 
bona fide; mas, verificandcrse ter sido empregado artificio para. 
illudir o Governo, a concessão caducará ipso facto, e o conces
sionario não terá direito a indemnização, sendo-lhe sómente 
permittido tirar da mina os objectos, moveis e semoventes 
que lhe pertencerem. 

VIII 

O concessionario fica obrigado : 
A submetter á approvação do Ministro da Agricultura. a 

planta dos trabalhos da mina que adoptar. Esta planta deverá 
ser levantada por Engenheiro de minas ou por pessoa reco
nhecidamente habilitada nesses trabalhos, e, uma. vez appro
va.da, não poderá ser alterada sem permissão do mesmo Mi
nistro; 

Fica entendido que os trabalhos de cavas, poços ou gale
rias não poderão ser feitos sob os edific\os e a 15 metros da 
circumferencia delles, nem sob os caminhos, estradas e canaes 
publicos, e na distancia de i O metros das suas margens. 

A collocar e conservar na direcção do serviço da lavra Enge
nheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, pre
feridos os nacionaes cuja nomeação será submettida. ao Minis
tro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, para ser con
firmada; 

A sujeitar-se e a cumprir as instrucções e regulamentos para 
a policia das minas, e:xistentes ou que forem expedidos; 

A indemnizar o damno e prejuízos caus'l.dos pelos trabalhos 
da lavra, provenientes de culpa ou inobservancia do plano ap
provado pelo Miaistro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas; · 

Esta indemnização consistirá na somma arbitrada pelos pe
ritos do Governo o·u em trabalhos e serviços necessarios para 
remover ou remediar o mal causado e na obrigação de prover 
á subsistencia dt=>s indivíduos que se inutilisarem para o traba
lho, e das familias dos que fallecerem em l{Ualquer das hypo
theses acima mencionadas ; 

A dar conveniente dirocção ás aguas empregadas nos traba
lhos da mineração, ás que brotarem dos._poços, galerias ou 
córtes, de ~odo que não fiquem estagnàdas, nem prejudi
quem a terc6lro; 

Si, para execução desta clausula, for indispensavel passar 
pela propriedade alheia, o concessionario pt•ocurara obter o 
consentimento do proprietario ou usando dos meios em direito 
permittidos. 

A rl'metter semestralmente á Secretaria de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, por inter
media do Engenheiro fiscal da mineração na província ou da 
J>resiqE)Q.Cia, relatorio circqmst!\nciado dos traqalhos feitos e em 
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execução, declarando a quantidade do mineral extrahido e 
apurado, os processos empt•egados para a apuração, as ma
chinas e apparelhos existenteR, força motora delles calculada 
em cavallos, combustivel gasto, e, finalm!mte, o numero dos 
trabalhadores e dos dias de trabalho ; 

Além deste rolatorio, devorá prestar todos os esclarecimentos 
qne lho forem exigidos pcln Governo ou por seüs delegados. 

A remeltcr :i. mesma Secrebria amostr:t'l de quaes 1uor outros 
mineraes differcntes dos d:1 concessão e os fusscis que forem 
encontr:tdos n1s excliv:1ções ; 

A inobservancia desta clausula serà punida ou com a dimi
nuição de um até cinco annos do prazo da eoncessão on com a 
mulb de 1:000$ a 10:000:; a arbitrio do l\linistcrio da A~'ricul
tura, Commercio e Obras PublicaR. 

A pagar a taxa annual cb cinco réis por braça quadrada 
(4m,84) dos terreno;; mineraes <fUC obtivet· o o imposto do 2 o/o 
do rendimento liquido da mina, na conforrnid:!de do§ f o do 
art. 23 da Loi n. 1507 de 26 de Setembro de 1867 ; 

A permittir ao Engenheiro fiõcal ou a qualquer outro com
missario do Govorno o ingresso nas mirias, nas officinas o 
quaesquor outros Jogares do serviço da mineração, prestnndo
lhes os esclarecimentos do que carecorem para a boa execução 
das ordens do mesmo Governo. 

IX 

Caduca esta concessão: 
Si não forem começados os trabalhos prcparatorios para 

a mineração dentro do prazo de dous annos, depois do medidos 
e demarcados os terrenos mineraos concedirlos ; 

Por abandono da mina. 
Considerar-se-ha abandonada a min:t, provando-se que o con

cessionario suspendeu os trabalhos por mais de 60 dias, sem 
causa de forç't maior. 

Para que o concessionario sej:t admittido a provar força 
maior, é indispensavel que communique immediatamente ao 
Presidente da provincia ou ao Engenheiro fiscal a suspensão 
dos trabalhos da ln.vra c as causas que a tiverem determinado. 

Reconhecida officialmente a força maior, ser:í. marcado o 
prazo razoavel para recomeçarem os trabalhos da mineração. 

Na reincidencia de infracção destas clausulas, será imposta 
pena pccuniaria. 

X 

O concessionario não podara tra.nsferir esta concessão sem 
permissão do Governo, e por sua morte ou fallencia seus 
herdeiros ou representantes não poderão gozar desta. concessão 
emquanto não forem confirmaJos nella pelo mesmo Governo, 
que poderá negai-a si os mesmos herdeiros ou representantes 
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não provarem que possuem as faculdades necessarias para con
tinuar os trabalhos de modo conveniente e proveitoso. 

Os herdeiros ou representantes do concessionario terão di
reito de haver o valor dos engenhos, machinas e quaesquer 
instrumentos, especialmente destinados á lavra da mina da
quelles a quem esta fõr concedida pelo Governo Imperial, que 
no acto da concessão inserirá clausula que resguarde este di ... 
roito, que om nenhum caso podord. prevalecer contra o mesmo 
{ioverno. 

Si a lana da mina for emprehendida por companhia, Rocie
dadc ou ompreza organizada fóra do lmperio, deverá esta ter 
no Brazil representante com plenos po,.leros para represen
tai-a activa o passivamente eru .luizo ou fóra ddlo, ficando 
desdo ji estabelecido quo as questões entre ella e o Governo 
Imperial serão decididas por arbitramento o as que se susci
tarem entre clln. e os particulares serão discutidas e julgadas 
definitivamente nos Trilmnaes brazileiros, de conformidade com 
a legislação do lmperio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte forma : 
Cada uma das partos interessadas, si não concordar no mesmo 

Juiz, nomeará seu arbitro, e os dous, antes de conhecerem da 
questão submettida a seu julgamento, concordarão em um Con-· 
selheiro de Estado, que deverá desempatar; cada um dos arbitres 
apresentará o nome de um destes altos funccionaríos e a sorte 
decidirá. 

XI 

O concessionario ou cessionarios desta concessão ficam ob1·i· 
gados a não admíttit· escravos nos trabalhos da lavra. 

XII 

A infracção de qualqur1r destas clausulas, para a qual não 
haja comminada p<3na especial, será punida com a multa de 
200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Junho de 1883.- ,lffonso 
Attgusto M orei,·a Penna. 

DECRETO N. 8953 - DE 9 DE JUNHO DE 1883 

Proroga o prazo coneodido para a eonelusão das obrai do olcvador <lo 
m~ro _do Paula Mattos. 

Attendendo ao que requereu a Empreza. do elevador de 
Paula Mattos, Hei por bem Prorogar por 60 dias, sem onus algum 
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para a mesma empreza, o prazo estipulado no Decreto n. 8804 
de 23 de Dezembro de 1882, para a conclusão das respectivas 
obras. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça. 
executa.r. Pa.lacio do Rio de Janeiro em 9 de Junho de 1883, 
62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Mo1·eira Penna. 

DECRETO N. 8954 - DE 9 DE JUNHO DE 1883 

Approva. os planos o orçamentos dos engenhos eentraos dos munieipios de 
Moecjana, n_oCoará, de S. José do Mipibú, !!-O Rio Grande do Norto, do 
Sorinhaom, Pau d'Alhc o lpojuca, 0_1n Pernambuco, de Camaragibo, nas 
Alagõ_as, ~ do Maroim, om ~!rgipo; o fixa os p•·azos om que devem ser 
começadas e concluidas as quinze fabricas do quo e coneessionaria a North 
Brasilian Sugar Factories Compa"!'• limited. 

Attendendo ao que Me requereu a N o1·th Brasilian Sugar 
Factories Company, Zimited, Hei por bem Approvar os planos 
e orçamentos dos engenhos centraes dos municípios de Mece
jana, na Província do Ceará, de S. José de Mipibú, na do Rio 
Grande do Norte, de Serinhaem, Pau d'Alho e Ipojuca, na de 
Pernambuco, de Camaragibe, na das Alagôas, e de Maroim, na 
de Sergipe, apresentados pela mesma companhia e rubricados 
pelo Chefe da Directoria da Agricultura ; e Fixar os prazos em 
que devem ser começadas e concluídas as quinze fabricas de que 
e concessionaria, de conformidade com as clausulas que com 
este baixam, assignadas por Affonso Augusto Mot•eira Penna, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Est1do dos Negocies 
da Agricultut·a, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
9 de Junho ~e 1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso A~gustQ Moreira Penna. 
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Clau•ula& a que se ret"ere o Decreto n. 80H4 
de11ta data 

I 

A North Brasilian Sugar Factories Company, Zimited, 
obriga-se a construir os quinze engenhos centraes de que é con
cessionaria, a sa.b3r : urn na Provincia do Ceará., dous na do Rio 
Grande do Norte, sete na de Pernambuco, dous na de Alagõas, 
tres na de Sergipe, dentro do prazo de dous annos, contados da 
data em que começarem as obras, de conformidade com o 
art. 19 § 3° do Regulamento de 24 de Dezembro de 1881 e 
clausulas "Seguintes. 

ll 

No primeiro anno serão construidos oito engenhos centraes : 
o do municipio de Mecejana, no Ce'lrá.; o de S. José de Mipibú, 
no Rio Grande do Norte ; os de S. Lourenço da Matta, Seri~ 
nhaem, Pau d'Alho e Ipojuca, em Pernambuco; o de Cama
ragibe, em Alagoas ; e o de Maroim, em Sergipe, empregando 
a companhia na totalidade delles até á quantia de 4.350:000$ 
com a garantia do Estado, na fórma dos respectivos decretos 
de concessão, inclusive a reserva de 10 °{0 para emprestimo 
aos agricultores. 

Ill 

Dentro de tres mezes, contados da publicação destas clau
sulas, deverão ser presentes ao Governo todo~ os contratos de 
fornecimento de canna, relativos ás oito referidas fabricas, de 
conformidade com o art. 19 § 1° do citado regulamento. 

IV 

Dentro de 90 dias, dGpois de approvados os contratos cole .. 
brados com os agricultores, deverão ter começo as obras, sob 
pena impos~a no art. 25, § 3• do regulamento. .. 
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pitàl, depois de começadas as obras, provando a companhia 
acquisição das terras necessarias, e adiantada a construcção 
dos edificios e dos tramways; e a do resto do mesmo capital 
seis mezes depois da anterior, provando a companhia que os 
edificios e tramways estão promptos, pelo monos na terça parte 
de cada um delles, o que maie da metade do material estrangeiro 
destinado a cada uma das oito fabricas já foi importado, ficando 
entendido que 10 °{0 do capital só gozarão da garantia depois de 
effectivamente emprestados aos lavradores, na fórma da Lei e 
respectivo regulamento. 

VI 

No segundo anno serão construidos os sete outros engenhos 
centraes, o do Ceará-merim, no Rio Grande do Norte; os de 
ltambé, Nazareth e Iguarassú, om Perno.mbuco; o do Pilar, 
em Alagôas ; e os de Japaratuua e S. ChriEtovão, em Sergipe ; 
empregando nelles a companhia até á quantia de 400:000$, 
com a garantia do Estado, conforme os respectivos decretos de 
concessão, inclusive a reserva de 10 o{o para emprestimo aos 
lavradores. 

V li 

Os contratos de fornecimento de canna relativos ás ditas sete 
fabricas deverão ser submettidos á approvação do Governo, con
juntamente com os planos e orçamentos ainda não apresentados 
de cinco das mesmas fabricas, antes de expirar o primeiro anno, 
e, depois de approvados ellea,poderá a companhia levantar o torço 
do capital a empregar no segundo anno, comtanto que as obras 
comecem dentro dos tres mezes segliintes ao levantamento, 
sob as p~nas declaradas na clausula 6•, e observe-se quanto 
ãs chamadas subsequentcs o disposto na clausula 5.• 

VIII 

A não conclusão das obras nos p1·azos marcados sujeita a 
companhia ás penas cl.eclaradas nos arts. 25, 26 e 27 do regu
lamento; relativamente á fabrica ou flbricas que não estiverem 
concluidas. 

I\ 

São applicaveis á companhia todas as dispo •' \íes do ·citado 
Regulamento de 24 de Dezembro de 1881. 
· Pa.lacio do Rio de JaMiro em 9 do Junho de 1883.- Affonso 

AU!JUSto More ira Penna. 
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DECRETO N. 8955 -- DE 16 DE JUNHO DE 1883 

Approva a transrcrcnr,ia feita pela Companhia de navegação Espírito Santo 
o c~.mpos á Companhia Espírito Santo o Caravcti;;:s, dos direitos o obriga
r.t>es constantes tlo contrato approvatlo pelo Decreto n. 8;;3() de 1.3 do 
Maio <lo 1.88:1. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia d11 navegação 
Espírito Santo e Campos, Hei por bem Approvar a transferencia 
feita pela mesma companhia a Companhia de navegação 
Espírito Santo o Caravellas, dos direitos e obrigações constan
tes do contrato approvaào pelo Decreto n. 8539 de 13 de Maio 
dCl 1882. 

Affonso Augusto Mm·cira Pcnna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocies da Ag-ricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f.tça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Junho dG 1883, G2° da 
lndepeudencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magcsl~de o Imperador. 

Affonso AugHsto 1ll oreira Penna. 

DECRETO N. 8956 - DE 16 DE JUNHO DE 1883 

l\elova a Comna.nl;ia J'l.ª.eional do.-".!!E~~-Q. a vaJ;ljll: tia mult.a do I. :000/j, 
pulo cxcosso tln um dia na viagem 1!0 par1noto Rapif/.fJ. realizada na linha 

tlU\·ial Ja Pro,·incia tlo l\fz.t:) Gt·os;o om Dl'zcmbi'O 11roximo passa1~o. 

Attendendo ao quo Me l'Gquereu a Companhia Nacional de 
mweg;.tção a vn.por, o de conLrmida.de c0'1J o parecer d, Socç<Io 
dos Negocies do lmperio do Conselho de E:;tado, exarado em 
Consulta do 12 de .Maio findo, Hei por· bmn ltelevar a mesma 
comp·' n h ia dn. mnlta d·} i :000$, quo lh" foi impo<>ta pelo excesso 
de um dia na viagem .re<Llizad~. no moz <te Dozembro do. anuo 
proximo passa h q>'}o pa<prete Rapid·>, d:\ linha fluvial da Pro
vincia de Mato GrossQ. 

Alfonso Augusto I;Torei!·a Penna, do J\Ieu Cons3lho, l\Iinistro 
e Scct•etario ele Esta ;o dos Negocies da Agricultura, Commercio 
o O')J'as Publicas, a3sim o t •nha entendido e faça exrcutar. Pa
lacio do Rio do .Janeiro em lu d·) .Junho de 1883, G2u da Inde
pentlencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade .. ,~ !,mW~Jiad9~. 

Affonso Augusto M rtei;·~ Penaa • 

• A).·0:f~' 
·) 
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DECRETO N. 8957 - DE i 6 DE JUNHO DE 1883 

Concedo P•rmlssào a Antonio Josl! dos Santos e Antonio do Paula Santos 
\para lavrarem minerao; na Província do Minas Gcraos. 

Attendendo ao que Me requereram Antonio José dos Santos 
e Antonio de Paula Santos, Hei por bem Conceder-lhes permis
são para lavrarem datas mineraes no rio das Velhas, da Pro
víncia de Minas Geraes, me,!iante as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Affonso Augusto Moreira Penna, do 
Meu Conselho, Ministro e Secr8tario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio dCl Janeiro 
em i6 de Junho de 1883, 62• da Inlependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto .llf ore ira Pemta. 

Clausulas a que se ret"ere o Decreto u, 8DS., 
desta dota 

I 

Ficam concedidas a Antonio José dos Santos e Antonio de 
Paula. Santos 20 datas mineraes de 141.750 braças quadradas 
(686. 070 metros quadrados) para lavrarem mineraes no leito 
do rio das Velhas, loga.r denominado Pontal na fazenda do 
Jaguara, município de Santa. Luzia, da. Província de Minas 
Geraes. 

11 

Os concessionarios respeitarão os direitos de terceiro e po
derão proceder aos trabalhos da lavra da mina por si ou por 
meio de uma companhia anonyma., organizada dentro ou fóra 
do Imperio. 

lli 

Fica marcado o prazo de 50 annos para os concessionarios 
aproveitwem a referida mina, 

Este prazo começa a correr da data deste decreto. 

IV 

O terreno mineral, d~-qu~ tl•ata a clausula f a, ser:i. medido c 
demarcado dentro do prazo de dous annos, contado desta data1 
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devendo os concessionarios :~prrsentar a planta de medição 
ao Pr0siden t11 da P•·o ·incia no mesmo prazo e obriR"arem-se a 
pagar as d ·spezas por Engenheiro n01neado pelo mesmo 
Presidente. 

v 

A approvação da medição e demarcação do terreno mineral 
não dará direito aos concession n·ios á sua proprhdade, 
emquanto não provarem perante o Mini 'tro da Ag-ricultura que 
empregaram nos trabalhos da L•vra quantia cort'espundentc a 
10.000;:!; por data mineral. 

Si, dentro do prazo de cinco annos, os conce•sionnrios não 
tiverem etupregado a quantia correspon•lente á tot:~lidade de 
todo o minot·al c:•neo lido, penlerão tantas datas mineraes 
qu mtas for.,m as parrellas de 10:000$ que tiverem duixado 
de empregar e o Governo as poderá conceder a outro. 

VI 

Na fót•ma do Decreto n. 3236 de 21 de M:1rço de 1864, consi
derar-sA -ha effectivamente empreg-ada para os fins da clausula 
ant"rior a importnnc;a •as dMpezas feitas com: 

As explorações o trabalhos prdiminaros para o descobri
monto e rec.mheci•w•nto da mina ; 

Premio pago ao descobridor da mina ; 
M•·dição e d•)marcação dos terrenos mi neraes, levantamento 

da planta e v<>rificação por parte do Governo ; 
Pr•·ço do solo em que estivet· rn sitnada~ ;•s minas; 
Acquisiç:io, transporte e coll •cação de instrum.,ntos, appa

relhos e ma hinas destinada~ á lavra. ; 
Tra nsnorte de Eugeuheii'Os, ernpr ·g.<dos e trabalnad ores 

da rr.ina; 
A e-:t' verba st)m nto será lova•lo o preço d:t primeira 1•3.8 • 

sagt~tn. 

01JI'as o::s: ·cut~da'l no interesse Je facilillr O-< trabalhos P, o 
tt•ansport • •los pro<li!Ctos tla mina. casas do 111orada, ar ..• azens, 
oflicin"s o outros oJificioa indisvensaveis; 

Acquis ção d•1 ani.uaes de tr •C<;.à'•, cat•ros, c •r roças, barcos 
e qnaesquor outros vehicnloH apropri •dos aos set·viçus de •1ue 
so trata ; 

Custo dos serviços executados com a extr cção do mineral e 
qua•)sqner outros feitos bona firlc exclusivamente co111 a lavra, 
ficando entendido que não será incluida. nastn conb a despeza 
com plantações de cereaes. 

Vll 

A prova das hfpotheses da. clausula. anter" 
bo~ta {ide; rtHls, verificando-se ter sido empre 

riJbEn tUCUThll 1883 
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illudir o Governo, a concessão caducará ipso {'acto, c os conces
sionarios não terão direito á indemnização, sendo-lhes sómente 
permittido tirar da mina os objectos moveis e semoventes que 
lhes pertencerem. -

Vlll 

Os concessionarios ficam obrigados : 
A submetter á approvação do Ministro da AgriculLura a 

planta dos trab!dhos da mina que adaptarem. Esta planta deverá 
ser levantada por Engenheiro de minas ou por pessoa reconhe
cidamente habilitada nesses trabalhos, e, uma vez approvada, 
não podara ser alterada sem permissão do mesmo Ministro; 

Fica entendido que os trabalhos de cavas, poços ou ga
lerias não poderão ser feitos sob os edificios e a 15 metros da 
circumferencia delles, nem sob os caminhos, estradas e canaes 
publicas e na distancia de 10 metros de suas margens. 

A collocar e conservar na direcção do serviço da lavra Enge
nheiro de minas ou profissional de reconhecida aptidão, pre
feridos os nacionaes, cuja nomeação será submettida ao 
Ministerio da Agricultura, Commercio o Obras Publicas, para 
ser confirmada ; 

A sujeitar-11e e a cumpdr as instrucções e regulamentos 
para a policia das !Uii\!lS, e:Jtistentes ou que forem expe
didos; 

A indemnizar o damno e prejuízos causados pelos trabalhos 
da lavra, provenientes de culpa ou inobservancia do plano 
approvado pelo Ministro da Agricultura, Commercio o Obras 
Publicas ; 

Esta indemnização consistira na somma arbitrada pelos 
peritos do Governo ou em trabalhos e serviços necessarios para 
remover ou remediar o mc:tl causado, e na obrigação de prover 
a subsistencia dos indivíduos qug se inutilisarem para o tra
balho e das famílias dos que fallecerem em qualquer das hy
potheses acima mencionadas. 

A dar conveniente direcção ás aguas empregadas nos traba
lhos da mineração, as que brotarem dos poços, galerias ou 
córtes, de modo que não fiquem estagnadas, nem prejudiquem 
a terceiro; 

Si, para execução desta clausula, fôr indispensavel passar 
pela propriedade alheia, os concessionarios procurarão o con
sentimento do proprietario ou usando dos meios em direito 
permittidos, 

A remetter semestralmente à Secretariá de E:lL~.c-.u dos 1\e
goc~os da Agricultm·a, Commercio e Obras Publicas, por inter
media do Engenheiro fiscal da mineraç.ão, ou da Presidencia 
na Província, relatorio circmnstanciado dos tt·abalhos feilo3 6 

em execução, deelarando a '! uanticb.de do mineral extl'ahido o 
apurado, os processos empregados pat•a a apuração, as ma
chinas e apparelhos existentes, fol'ça motora dellos calculada 
em cavallos, combustível gasto, e, 1inalmonte, o numero dos 
trabalhadóres e dos dias de trabalho ; 
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Além deste relatorio, deverão prestar todos os esclareeiméntos 
que lhes forem exigidos pelo Governo ou por seus delegados. 

A remetter á mesma Secretaria amostras do quaesquer outros 
mineraes differcntes dos da conr:essão e os fosseis que forem 
cncontt·ados nas excavações ; 

A inobservancia desta clausula será putiida ou com a dimi· 
nuição de um até cinco annos do prazo da concessão ou com a 
multa de 1:000$ a 10:000$, a arbitrio do Ministro da Agricul
tura, Commercio e Obras Publica~. 

A pagar a taxa annual de 5 ráis por braça qm!.'l1·ada (4m,84) 
dos terrenos mineracs que obtiverem e o imposto de 2 °/o do 
rendimento liquido da mina, na conformidade tio § 1° do 
art. 23 da Lei n. 1507 de 2() de Sotombru de 1867; 

A pr•rmittir ao Engenheiro fiscal ou a qualquer outro com
mis.~ario do Governo o ingresso nas minas, nas officinas e 
quaesquer outros logares do serviço da mineração, prestando
lhes os esclrtrecimentos de que careéerem para a boa execução 
das ordens do mesmó Governo ; 

A não embaraçar a tlavegação do rio das Velhas, ficà.ndo 
sujeitos a demolir qualquer obra que vá de encontro :t mesma 
navegàção ; e bem assim a eit.ecular as que forem précisas para 
conservar livre o regimen do rio. 

IX 

Caduca esta concessão : 
Si não fJrom começados os trabalhos preparatorios para a 

mineração dentro do prazo de"dous annos, depois de medido,q e 
dema1·cados os terreno~ mineraes concedidos ; 

Por abandono da mina. 
Considerar-se-1m abandonCJ.da a min11 provando-se que os con

cessionarios imspenderám os tt·abalhos por• mais de 60 dias, 
sem causa de força maior. 

Para que os concessionarios sejam admittidos a provar força 
maior, é indispenswel que cornmuni<)Uem immediatamente ao 
Presidente da provincia ou ao Engenheiro fiscal a suspensão 
dos trabalhos da lavt•a e as caus"s que a tiverem determinado. 

Rnconhecida officialmente a força maior, ser•á marcado l?razo 
razoavel para recomeçarem os trabalhos da mineração. 

Na reineidencia de i.nfracções destas clausulas, será. imposta 
pena pecuniaria .. 

X 

Os concessione.rios do poderão itansferit <i~t!l. cort<\essã:o 
sem permissão do Governo, e por sua morta ou fallencia seus 
herdeiros ou representantes não poderão gozar desta concessão 
emquanto não forem confirmados nella pel o Governo, 
q~e poderá negal-a, si os mesmos her.de).r6í>""qih.l;Bf>f~s ·~ tes 
nao .provarem que pos!mem as fà(Ju!2-~~~Jt\.fl~-O• pa , 
contmuar os trabalhos de modo lt~"t!nte e proveHoi•·C..f~ , 

\. ~ 
~' () ('." ';P" 

·'· \· 
......... ': .. 



692 ACTOS DO PODEU EXECUTIVO 

Os herdeiros ou representantes dos concesionarios terão 
llireito de haver o valor dos engenhos, machinas e qua.esquer 
instrumentos especialmente destinados á lavra da mina da
quelles a quem esta. fôr concedida pelo Governo Imperial, que 
no acto da concessão inserirá clausula que resguarde este 
direito, que em nenhum caso poderá prevalecer contra o mesmo 
Governo. 

Si a lavra da mina. fôr emprehendida por companhia, socie
dade ou empreza organizada fóra do lmperio, deverá esta. ter 
no Brazil representante com plenos poderes para representai-a. 
activa e passivamente em Juizo ou fóra dclle, ficando desde jâ 
estabelecido que as questões entre ella e o Governo Imperial 
serão decididas por arbitramento, e as que se suscitarem entre 
ella e os particulares serão discutidas e julgadas definitivamente 
nos Tribunaes brazileiros, e de conformidade com a legislação 
do Imperio. 

O arbitramento far-se-ha da seguinte fórma : 
Cada uma elas partes interessadas, si não concordar no 

mesmo Juiz, nomeará sou arbitro, e os dous, :mtes de conhecer 
da questão submettida a seu julgamento, concordarão em um 
Conselheiro de Estado, que deverá desempatar; cadlL um dos 
arbitros apresentará o nome de um destes altos funceio
narios, e a sorte decidirá. 

XI 

Os eoncessionarios ou cessionarios desta conae111lo 1i.tam 
obrigados a não admittir escravos nos trabalhes da 1&\Y'!'II. 

XII 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual ».ão 
haj11. comminada pena especial, sel'á punida C'Om a multa de 

Palacio do Rio de J tneiro em 16 de Junho de 1883.-.Affonso 
Augusto More ira Penna. 

DECRETO N. 8958- DE 16 DE JUNHO DE 1883 

Ra•olve duvirlos sobro a oompctcneia do r.ovcrno na approvação de esta· 
tu los das companhias anonyma<, depois do promulgada a Lei n. 3150 de 
4 de Novembro de ISS~. 

Suscitando-se duvidas s0b~e a comp11t~ncia do Governo Im
perial na approvação dos estatutos das socie lades anouymas, 
aprea3ntados na Secretaria de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Coii!mercio e Obras Publicas, quer antes, quer dentro 
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do prazo de oito dias depois da publicação da Lei n. 3150 
de 4 de Novembro de 1882, e convindo fixar a regra que deve 
vigorar em tal caso; Hei por bem Decretar: 

Art. 1.0 Salvas as hypothes~s figuradas no n. 3° § 1° do 
art. f o da Lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, o Governo 
não é competente para approvar os estatutos das companhias 
anonymas, embora tivessem sido a elle submettidos antes da 
promulgação da referida lei, ou dentro de oito dias, depois da 
mesma promulgação. 

Art. 2.° Ficam revogadas quaesquer resoluções imperiaea 
de consulta, relativas a este assumpto, que não tiverem 
ainda produzido seus effeitos. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publica~, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 16 de Junho de 1883, 
62o da Independencia e do ~mperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8959 - DE 21 DE JUNHO DE 1883 

Appron os estudos definitivos para a constrncção da e.!!~da de forro do 
Qorcovado. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada. de 
ferro do Corcovado, Hei por bem Approva.r os estudos definitivos 
apresenta.dos para a construcção da mesma estrada, ficando 
obrigada. a referida companhia a sujeitar á approvação do 
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, antes da respectiva construcção, os projectos das 
estações, hoteis e a relação das obras d'arte, de que trata a 
clausula 5a das annexas ao Decreto n. 8372 de 7 de Janeiro do 
anno passa.do. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura., Commer
cio e Obras Publicas, a.ssim o tenha entendido e faça. executar 
Pa.lacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1883 62o da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Ma 

Affonso Augusto 
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DECRETO N. 8960 - DE 21 DE JUNHO DE i883 

Proroga por mais tres mezes os prar.os mareados para organização das 
eompauhias a quo se roforom os Doerotos ns. 7585, 7it5, 7829 o 8tO~, do 3 
de Janeiro, lã do Maio, 2l de Sotembro do 1880, o H do Fovoroiro do 
l882. 

Attenrlendo ao que Me riJquereu José Marcollino Pereira 
de Moraes, cessionario, pelos Del!retos ns. 8531, de 13 de Maio, 
e 8717, dn 20 de Outubro de 1H82, das concessõ0s feitas pelos 
de ns. 7585, de 3 de Janeiro de 1880, 7715, de 15 de Maio, 
7829, de 21 de Setembro do mesmo anno, e 8404, de H de 
Fevereiro do proximo findo, para a fundação de quatro en
~enhos ccntr:j,es, destinados ao fabrico de assucar de canna, 
mediante o émprego de apparelhos e processos modernos os 
mais aperfeiçoados, sendo tres na Provincia do Rio de Janeiro, 
nos municípios de ltaborahy, s .• João da Barra e Campos, e um 
na do Espirito Santo, entre as villas de ltapemirim e de S. 
Pedro do Cachoeiro, Hei por bem Prorogar por mais tres mezes, 
contados desta data, o prazo marcado nos respectivos contratos, 
para organização da companhia, incorrendo o concessionario 
na multa comminada no art. 27 do Regulamento que baixou 
com o Decreto n. 8357, de 24 de Dezembro de 1881, si, findo 
esse prazo, não estiver organizada, e ficando a referida multa 
garantida, na fórma do art. 22 do citado regulamento, pela 
caução de 15:000$, que deverá o concessionario prestar dentro 
do prazo de 15 dill.s. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janoiro em 21 de Junho de 1883, 62• da lndepen
denci" e do Imperio. 

dom a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8981 -DE 21 DE JUNHO DE i883 

Deelara eaduea a concessão feita por Doere lo n. 8590, do l7 do Junho do t882. 

Considerando que o Engenheiro João Henrique Costard, a 
quem por Decreto n. 8590, de 17 de Junho de 1882, foi conce
dida; de conformidade com o Regulamento que baixou com o 
Decreto n. 8357, de 24 de Dezembro de i881, garantia de juro 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 695 

de 6 ofo ao anno sobre o capital de 200:000$, que a companhia 
por elle organizada empregasse na fundação de um engenho 
central no municipio de Alagôas, da Provincia. do mesmo 
nome, deixou de organizar a companhia dentro do prazo fixado 
no nrt. 14 do citado regulamento, e da prorogação concedida 
pelo Dect·eto n. 8812, de 23 de Dezembro do anno proximo 
findo; IIei por bem, na fórma do·arL 25 § 2o, aindn do mesmo 
regulamento, Declarar caduca a mesma concessão. 

Allonso Angusto Moroira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario rle Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1883, 
62° da Independencia e do Impario. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8962- DE 21 DE JUNHO DE 1883 

Rcscintlc o contrato cclobrado com Christovão Rctberg, para o serviço da 

{navegação a vapor do} rio Jcr1uilinhonha. 

Attenuendo a quo Christovão Retbe1·g, contratante do serviço 
da navegação a vapor do rio Jequitinhonha, segundo attestam 
o Inspector da navegação e a Presidencia da Província da 
Bahia, tem deixado inteiramente de desempenhár os compro
missos do contrato, que celrbrou com o Governo Imperial, o 
qual foi approvado pelo Decreto n. 7870 de 30 de Outubro de 
1880, Hei por bem Rescindir o referido contr~to. 

Affonso Augusto Moreira Penna, 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 21 de Junho de 1883, 62o da 
Independencia e do Imperio. 

Affonso Augusto 
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DECRETO N. 8963- DE 21 DE JUNHO DE 1883 

Rolna a C()mpanhia Naeional do navogação a vapor da muita do 4:0008, 
quo lho foi imposta pola domora da viagem 'redonda, feita pelo paquete 
fretado Montevidéo sabido do porto do mesmo nome para Mato 
Grosso em l4 do Agosto do anno proximo findo, d'onde'regressou a 27 de 
Setombro dQ mesmo anno. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Nacional 
de navegação a vapor, e de conformidade com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, 
enrado em Consulta de 16 de Dezembro do anno proximo 
passado, Hei por bem Relevar a dita companhia da.. multa de 
4:000$, que lhe foi imposta pela demora da viagem redonda 
feih pelo paquete fretado M ontevidéo, sahido do porto do mes
mo nome para Mato Grosso em 14 de Ago~to do anno findo, 
d'onde regressou a 27 de Setembro do dito anno. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1883, 
62• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreim Penna. 

DECRETO N. 8964 -DE 21 DE JUNHO DE 1883 

Considera justificado o exeosso havido nos prazos mareados para a con
clusão das viagens foitas pelos pa<(notes Caldero11 e Ca>~ova, em Junho 
do anno proximo lindo. 

Hei por bem, de conformidade com a clausula 15a. do contrato 
approvado pelo Decreto n. 6048 de 4 de Dezembro de 1875, 
Considerar jus!ificado ~ excesso _havido nos prazos marcados 
para a conclusao das VIagens fettas no mez de Junho do anuo 
proximo findo, pelos paquetes Calderon e Canova, da Compa
nhia Live.pool anel River Plate Steam Navigation. 

Affonso Augusto Moreira Ponna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario do Estado dos Nogocios da Agricultura, Commercio 
e O Jras Publicas, assim o tenh'l entendiJo o faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1883, 62° da In
dependencia e do Imperio. 

Cama rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Affonso Augusto llforeira Penna. 
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DECRETO N. 89J5- DE 21 DE JUNHO DJI 1883 

Autoriza a The North Brasilian Sugar Factories Company, limited, a fune
cionar no Impcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a The N o1·th Brasilian 
Sugar Facto!·ics Company, limited, devidamente representada, 
e de conformidade com a Minha lmmediata Resolução de 9 do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 8 de 
Abril ultimo, Hei por bem Autori:l.al-a a funccionar no lmperio, 
eom seus estatutos reformados, mediant9 M clausulas que 
baixaram com o Decreto n. 88:!2 de 17 de Fevereiro deste 
anno. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commerc.io 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e f.tça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1883, 62° da 
lndepeD.dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Affonso Augusto M o1·eira Penna. 

A c tos de companhias de 186~ a 1SSO 

COMPANHIA LIMITADA POR ACÇÕES 

RESOLUÇÕES ESPECIAES DA« NORTH BRASILIAN SUGAR FACTORIES, 

LIMITED » 

Passadas aos 10 dias de Novembro de 1882 

Confirmadas aos 28 dias de Novembro de 1882 

Em uma assembléa geral extraordinaria dos membro.~ desta 
com,•anhia devidamente convocada e reunida nos escriptorios 
da companhia, aos 10 lias de Novembro ue 1882, as Reguintes 
resoluçõ·•s espec· ae'l devidamente passaram; e em -~ 
quente assembléa geral extraordinaria, tambe tl811Mlllfn-
convocada e reunida no mesmo logar aos 28 dia ~ . .' ·~b~ rJA n '· 
de 1832, as seguintes resoluções especiaes for '\Q'vidamente ,f C'...t, 
confirma!.las: /, 

~ur~oos 
=--- --~ 
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f. a Que o primitivo capital da companhia em acções seja 
eleva lo ( pela adrlição d·~ X 200.000 ) do :t: 450. 000 a i: 700.000 
e que esse augmento seja levantado pela emissão do 8.125 
acçõcs preferenciacs de .e 20 c:i,ia uma e 4 .:n5 a\'çÕr'S orJinarias 
de .t 20 cala um:t; L' •pw o~ dirnctores S"jam c são por essa 
resolução autorizados a omittir nssas acçõrs prAferenciaes e 
orJinarias ad ;icionaes, sujeitas as eon;lições e dispo~ições a 
osso rc:>peito contidas nos nrtigos de associação da companhia. 

2.a Que o art. 13 seja n é pda presente annullarlo, o que o 
soguinto o rmbstitua célm exclusão ,[o m3srno (isto ó): 

" 13. Os pos~uidores das primeiras acções prefel'enciaes 
terão o direito de receber dos lucros líquidos em prio1•idadrl a 
qualquer outro pagam'lnto de divid•mdos um dividendo cumu
lativo preferencial de 7 °/0 ao anuo sobre a quantia até então 
paga solm3 as acções por elles possuid<ts ; e no C:1SCJ do não 
haver lucros líquidos, ou esses lucros liquir!os não serem suffi
cientes para o pagamento desse dividendo pref•1rencial, então 
será esse dividendo pago, ou a dilfercnça poderá ser preen
chida dos dinheiros de vez em quando pagos à companhia pelo 
Governo Imperial do Brazíl ou qualquer dos Governos pro
vinciaes, e, depois do pagamento de tal dividendo cumulativo 
preferencial, e sujeito ao que adiante está mcncionad0, será 
pago desses lucros liquides em qual<JUCr um anuo aos possui
dores das acções ordinarias da companhia, um dividendo não 
exccdento de 7 °/o, e qualquer excesso de lucros lirjuidos será 
dividido em duas metades, uma será apropriada e rateada pelos 
possuidores de acções pt•efercnciaes, c a outra metade apro
priada c rateada pelos posBuidorcs de acções ol',!inarias da 
cot11panhia. 

« E qualquer excesso do dinheiros pl'ovenicntes lle paga
mentos feitos em virtude de garantia.> oxistentos a esse tempo, 
será conservado o applicarlu da fót'ma tJ'lO adiante sera men
cionada. 

« No caso de dissolução da companhia, os possuidores de 
acções preferenciaes, si ellàs não forem préviamente redu
zidas de conformidade com a faculdade a este respeito adiante 
contida, terão o direito do receber integralmrmte do activo a 
importancia paga sobre as suas acçõns em prioridade aos di
reitos dos possuidores das acções ordinarias. 

« Porém não serão omittidas em tempo algum pela com
panhia acções preferenciaes por uma importancia nominal, 
cujo juro seja maior que o juro p:t~avel e garantido a esse 
tempo pelo Governo Imperial do Brazil o sufficiente para pagar 
um dividendo de 7 °/0 ao anno. » 

3."' Que a faculdade dada á junta polo art. 25 da asso
ciação, para tomar emprestado f: 20.000, como no mesmo 
disposto, seja ampliada, e que a junta seja e é pela presente 
autol'izada e revestid:1 de plderns para tom~r emprestado qual
quor somma, não exced•3ndo no todo a .\3 505.000, da maneira e 
sujeita ás disposições a oss<1 rcspeit1 contidas nos artigos de 
associação da companhi8 .. 
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4. a Ql\0 a futura remuneração da junta set•:i. de s:, 2. 000 
por anno, a principiar do 1° de Jan~.ro de 1883, c que a dau
sula 88"' dos artigos de associação, deverá ser lida e entendida 
como si d0sdo aquclla data a somma de i: 2.000 tivesse sido 
inscl"ida na mesma. - W. Alfred Dawson, presidente.- Có
pia ftol. - Emest C lea~• ·-Registrador adjunto das com· 
panhias anonymas. - (Jo,nt Sch Companics.) 

Traduzido litteralmentc do original, em inglez, que me foi 
aprcsenta:lo, ao qual me reporto. - Pernambuco, 31 de Janeiro 
drJ 1883. -Jose Faustino Porto, iaterprete do commercio. 

DECRETO N. <;966- DE 21 DE JUNHODE 1883 

Approu a modilicação das obras do prolongamonlo do 4" dislrielo da 
Companhia Rio de Janei>·o City Improvcmcnts. 

AttendenJo ao 'lue Me requereu a Companhia Rio de1Janeíro 
City Imp1·ovements, Hei por .bem Approvar a modificàção das 
obras do prolongamento do 4° districto, constante da planta, 
que com este bai:s:a, rubricada pelo Chefe da Directoria das Obras 
Publicas. 

Affonso Augusto Moreir~ Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pahcio do Rio de Janeiro em 21 do Junho de 1883, 62o da Iude
pendencia e do lmperio. 

Com a t•uurica de Sua Magcstade o Imperador. 

Affonso Augusta llforeira Penna. 

DECRETO N. 8D67 - DE 30 DE JUNHO DE 1883 

l'roroga o prazo eonccdi<lo a José Joafjuim do Oli·;cira lleis o onh·o para 

u"\.plo~a.cm •',~_i_~_;·~- .~c 1 etl~"l o oulro~ wincra~.; lhl P' _··-~: ~\o 

.~ .• ".h". ~~\.\OTH[ê4 ··'~ .. 
Attcndendo :<o r1 ue Me requereram J é ~aquim de Olive{].! fJ1. 

Reis e José Mianc, Hei por bem Pro gar, lJOI' douH annos, o ' 
prazo que lhes foi concedido por Decret .~·8236 de 27 de Agosto 

~. (),., 
....... \)."" 

'~< t, .:- .... 
·~. :· ·-uHoos 

.:-;:;.;;.,_,;;-;~ 
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de i88i para explorarem r-carvão de pedra e outros mineraes na 
freguezia de Mambucaba, da comarca de Angra dos Reis, na 
Província do Rio de Janeiro, mediante as clausulas que bai
xaram com o ref~rido decreto. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Comm:Jrcio 
e Obras Publicas, as;irn o tenha entenlido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1883, 62• da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto lli ore ira l'enna. 

DECRETO N. 8968- DE 30 DE JUNHO DE 1883 

Concede á Northern Assurance Companu permissão para abrir agondas em 
diversas províncias do lmJlOrio, 

Attendendo ao que Me requereu a N ortlw1·n Assumnce 
Company, deviclamentl) representada, e de conformi lade com 
a Minha lmmediata Resolução de 9 do corrente mez, tomada 
sobre p:lrecer da Secção dos Negocies do lmper.o do Conselho 
de Estado, exarado em Con ;ulta de 21:1 de l\larço ultimo, Hei por 
bem Conceder-lhe perulissào para abrir agencias nas Pro
víncias de S. Paulo, Para•ui, Sauta Catharina, Minas Geraes, 
Sergipe e Piauhy, mediant·• as mesmas clau!'lulas da concessão 
feita por Decret• n. 3811 de 13 de Março de 1&67. 

Affonso Auo;usto Mo,·eira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
c Secretario de Estado dos Nngo ios da Agricultura, Commercio 
e Obr·as Publica~. assim o tenha eittendido e ft~a oxecuttr. 
Palacio do Rio de Jane ro em 30 de Junho de 1883, "52o da Inde· 
pendencia e do Imperio. 
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N. 3992.- AGRICULTURA.- Decreto de 18 de Agosto 
de 1883. - Concerle autorização a Hcnry Cnn-
nins, George D. Roberts e Georg-e S. Cox para 
estabelecerem communic_açõei " ic1s en-
tro a cidade da F?rtaleza lJ.R f'PJ'Pfff)i'! 
e os Estados-Umdos .. J . .,, ; ..... ,·;IJ, 
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N. 8993.- AGRICULTURA.- Decreto de 18 d& Agosto 
de 1883. - Proroga. o prazo estabelecido no 
art. 87 do Regulamento n. 8820 de 30 de De
zembro de 1882 para o registro das patentes 
concedidas em virtude da Lei de 28 de Agosto 
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de 1830................................... 55 

N. 8994.- AGRICULTURA.- Decreto de 18 de Ago11to 
de 1883.- Approva provisoriamente o regula
mento e tarifas dos transportes e serviços do 
telegraJ?ho elcctrico da estrada de ferro Central 
da Bahta.................................. 56 

N. 8995.- IMPERIO. ,..- Decreto de 25 de Agosto 
de 1883.- Dá novo Regulamento para os estu
dos praticos doe lal>oratorios das Faculdades de 
Medicina do lmperio....................... 116 

N. 8996.- AGRICULTURA.- Decreto do 25 de Agosto 
de 1883.- Approva os contratos apresentados 
pela Companhia 'l'he Bahia Centrat Sugar 
Factories, limited, celebrados por cscriptura 
publica com os respectivos proprietarios agríco
las e plantadores, para o fornecimento da quan
tidade do canna precisa. ás fabricas que tem de 
construir nos municípios de Santo Amaro, S. 
Francisco, Cachoeira e Cotegipe, na Província 
da Bahia. . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . • . . • . . . . . . • . • . 119 

N. 8997.- AGRICULTURA.- Decreto de 25 de Agosto 
de 1883.- Reduz a 6 °/o o juro de 7 •[o garan
tido pelo Decreto n. 6483 de 18 de Janeiro de 
1877, para o estabelecimento de um engenho 
centi"al no municipio de Igarapé-mirim, Pro
vincia do Pará; approva o processo de fabrico 
de assucar que tem de ser adaptado no mesmo 
engenho, e proroga por quatro mezes o prazo 
para a apresentação dos contratos, celebrados 
por escriptura publica, para o fornecimento da 
quantidade de canna que lhe é necessaria. . • . • 120 

N. 8998.- AGRICULTURA.- Decreto de 25 de Agosto 
de 1883.- Declara de nenhum effeito o Decreto 
n. 8897 de 24 de Fevereiro do corrente anno, 
que approvou a tabella provisoria dos fretes 
na estrada de ferro do Sobral................ 121 

N. 8999.- JUSTIÇA.- Decreto de 25 do Agosto de 
1883.- Supprime do corpo da guarda urbana 
os guardas aggregados..................... 121 

N. 9000.-JUSTIÇA.- Decreto de 25 de Agosto de 
1883.- Eleva á categoria de batalhão a 5" 
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secção de batalhão de infantaria da Guarda 
Nacional das comarcas de llhéos e Cannaviei-
ras, na Província da Bahia .••..... ,........ i22 

N. 9001.- IMPERIO.- Decreto de 31 de Agosto de 
1883.- Proroga a presente sessão da Assem-
blóa Geral Legislativa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

N. 9002.- AGRICULTURA.- Decreto de 1 de Setem
bro de 1883.- Pro roga por seis mezes o prazo 
marcado na clausula 2a do Decreto n. 78:38, 
de 4 de Outubro de 1880, para apresentação dos 
planos definitivos do prolongamento e ramaes 
da estrada de ferro de S. Carlos do Pinhal.... 123 

N. U003.- AGRICULTURA.- Decreto de 1 de Setem
bro de 1883.- Approva os estudos prelimina
res do prolongamento da estrada de ferro Mo
gyana e do ramal de Caldas, e fixa prazos para 
a apresentação dos estudos definitivos e orça
mento, e para a conclusão de todas as obras 
de construcção.. . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 123 

N. 9004.- AGRICULTURA.- Decreto de i de Setem
bro de 1883.-Transfere a concessão feita por 
Decreto n. 8586 de 10 de Junho de 1882 para a 
construcção de uma estrada de ferro entre a 
bahia de S. Francisco, da Província de Santa 
Catharina, e a villa do Rio Negro, da do Paran:i.. i24 

N. 9005.- AGRICULTURA.- Decreto de 1 de Setem
bro di) i883.- Approva as tarifas e instrucções 
regulamentares para o transporte de mercado
rias e passageiros pela estrada de ferro de S. 
Carlos do Pinhal .......... , . , • . . . . . . . . . . . . . 125 

N. 9006.- AGRICULTURA.- Decreto de i de Setem
bro do 1883.-Transfere á Companhia da estrada 
de fe1·ro Leopoldina os favores concedidos á 
estrada de ferro Alto Muria.hó pdo Decreto 
n. H:!54 de 10 de Setembro <le 1881., .... , , • . . 152 

N. 9008 (').-AGRICULTURA.- Decreto de 1 de Setem
bro de 1883. - Proroga o prazo concedido ao 
Commendador Francisco Eugenio de Azevedo 
para a conclusão de todas as obras da Empreza 
ferro-carril Guarany ... , .......... , . . . . . . . . • 152 

N. 9009,- AGRICULTURA.- Decreto de 12 de Setem-
bro de 1883. - Approv~do 
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entre n. Diroctorh Cíeral do~ Correios e Leopoldo 
Augu-<to Passos parn. o serviço de reboque na 
barra do Rio S. F1·ancisco, na Provinci:l das 
Alagúas................................... 1:í3 

N. 0010.- IMPERIO.- Decreto de i:l de Setembro 
do 1H83. - Pro roga novamente n presente 
sessão da Assembl<'•;J. Geral Legislativa...... 15fi 

N. 9011.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Setem
bro de 188::!. '- Approva os estudos definitivos 
da estrada de ferro da Córte á raiz da serra de 
Petropolis, autoriza a respectiva· construcção, 
e bem assim concr>de o seu prolongamento, de 
um lado, atrí i proximidade da igreja matriz da 
freguezia de Sant'Ann:1, do munieipio neutro, 
e do outro, at<·, á cidade do l\Iagó, da Provincia 
do Wo de Janeiro.......................... 1::iG 

N. 9012.- AGRICCLTURA.- Decreto de 15 de Setem
bro do 1N8:~.- Approva os documentos apre
llentados pela Companhia engenho central de 
Lorena, de conformidade com o§ 1 o do art. 1\J 
do Regulamento qne baixou com o Decreto 
n. s:\:-)7 de 24 de Dezembro de 1~81.......... IG7 

N. !Hl13.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Setem
br<> de 1883.- Approva os documentos apresen
tados pela Companhia Agricola de Campos, de 
conformidade com o~ Jo do art. i!l do Regula
mento que baixou com o Decreto n. 83'37 de 24 
de Dezembro de 1881........................ 158 

N. 9014.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Setem
bro de 1883.- Proroga o prazo do privilegio 
concedido a Francisco de Camargo Pinto para 
os separadores mecanicos.. . . . . . . • . . . . . . . . . . 158 

N. 901G.- AGRICULTURA.- Decreto dG 15 de Setem
bro de 1883.- Veda o exercicio simultaneo de 
empregos retribuídos com os do Ministerio dos 
Negoc:ios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 159 

N. 901G.- JUSTICA.- Decreto de 15 de Setembro 
de 1883 . .....::. Crêa um batalhão de guardas nacio
n:1es do serviço da reserva, na comarca do Cabo, 
da Província de Pernambuco................. 160 

N. 9017.- ·JUSTICA. -Decreto de 15 de Setembro 
de 1R83 . ...:' Crêa um batalhão de guardas nacio· 
naes do serviço da reserva, na comarca do Rosa-
rio, •la Província do Maranhão............. 160 
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N. !)018.- JUSTIÇA.- Decreto de 15 de Setembro ele 
1883.- Eleva :i cal\•goria de bablhão r1 i• 
sceção d" batalh;1o d'1 infantar·a da Guarda Na
cional das comarcas tle Co,!ó e Alto 1\!narirn, na 
Provincia do Maranhão, c c•·êa uma s )CÇ'io de 
batalhão da reserva nas referidas comarcas .... 

N. !)019.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de Se
tembi·o de 1883.- Pro roga o prazo concedido 
para conclusão das obras do elevador do morro 
de Paula Mattos .......•.................... 
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N. 9020.-AGRICULTURA.-Decreto de 22 de Se
tembro de 1883.- ConcedB á companhia quo 
organizar Jo'lo Pinto Ferreira Leite os favores 
mencionados no art. Ô'' do Regulamento que 
baixo11 com o Decreto n. 8357 do 24 de De
zembro de 1tl81, com excepção de garantia ou 
fiança de juros, para o estabelecimento do seis 
eHgenhos centraes, destinados ao fabrico de as
sucar de canoa, em outros tantos municipios da 
Provincia do Espirito Santo................. 162 

N. 9021.- AGRICULTURA.- Deereto do 2G de Se
tembro de 1883.- Proroga por seis mezes o 
praw marcado para o começo das obras do porto 
de Santos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi2 

N. 9022.-AGRICULTURA.-D,creto de 20 de Se
tembi'O dn 18S:l.- Declara caduca a concess!io 
feita pelo Decreto n. tlG14 de 2~J de Março do 
corrente anuo ............................ . 

N. 9023.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 29 de Se
tembro de 1883.- Promulga a Convenç:io con-
sular concluida entro o Brazil e a Belgica em 
30 do Setolllbro de 1882 ............. , ......• 

N. 9024.- F.\ZENDA.- Decreto de 29 de Setembro 
de 1883.- Modifica o pl1 no das loterias do Es-
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164 

tado, adoptado pelo Decreto n. 888:1 do 24 de 
Fevereiro do corrente ao no. . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 i O 

N. 9025.-FAZENDA.-Decreto de 2\cl de S3temhro 
de 1883.- Manda adoptar novo plano para as 
pequenas loterias do Estado .•....•..•........ 

N. \.J02G.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Se
tembro do 18::33.- Autoriza a divisão das datas 
mineraes concodHas ao D1·. De \Vi tt Clinton 
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N. 902i.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Se
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N. 9028.- AGRICULTURA.- Decreto de 29 de Se

tembro de 1883.- Approva as tarifas e in
strucções regulamentares para transporte de 
mercadorias e passageiros pela estrada de ferro 
Leopoldina................................. 173 

N. 9020.-AGRICULTURA.- Decreto de 29 de Se
tembro de 1883.- Approva a transferencia feita 
pela Imperial Companhia de navegação a vapor 
e estrada de ferro d() Petropolis á Companhia 
estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará dos di
reitos e obrigações constantes do contrato a p
provado pelo Decreto n. 987 de 12 de Junho 
de 1832 e ampliado pelos de ns. 2fi4G de 19 de 
Setembro de 18ü0 o 8071 de 7 de Maio de 1881. 229 

N. 9030.-AGH.ICULTURA.- Decreto de 29 de Se
tembro de 1883.- Autoriza The Minas Central 
Railn·ay o( Brasil, limited, a funccionar no 
Imperio,. • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . 230 

N. 9031.- IMPERIO.- Decreto de 3 de Outubro de 
1883.- Prohibe aos empregados publicos de
pendentes do 1\iinisterio do Imperio o exercício 
da advocacia o accumulação de empregos..... 264 

N. 9032.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Outubro de 
1883.- Divide em doas o Cornmando Superior 
da Guarda Nacional das comarcas de Amarante 
e Jeromenha, na Província do Piauhy, creando 
um Commando Supo1·ior em cada uma das re-
feridas comarcas... . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 265 

N. 9033.- IMPERIO.- Decreto de G de Outubro de 
1883.- Dá providencias para a organização da 
estatística do movimento do esbdo civil....... 266 

N. 9034.- AGRICULTURA.- Decreto de G de Ou-
tubro de 1883.- Eleva á 3a classe a Adminis-
tração do Correio da Provinda do Amazonas.. . 271 

N. 9035.- AGRICULTURA.- Decreto de G de Ou
tubro de 1883.- Concede á Companhia The 
Minas Central Railway Of Brasil, limited, os 
favores constantes dos§§ 1 a 6 da clausula 1• do 
Decreto n. 7U59 de 2\J de Dezembro de 1880... 271 

N. 9036.- JUSTICA.- Decreto de 6 de Outubro de 
1883.- E1eva á categoria de batalhão a 1" 
secção de batalhão de artilharia da Guarda Na
cional, da comarca do Rio Grande, na Provincia 
do Rio Grande do Sul •.••••••.•• , ••• , . • • • . . • 272 
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N. 9037.-JUSTIÇA.-Decreto de 6 de Outubro de 
1883.- Eleva a tres o numero de esquadrões 
do 22o corpo de cavallaria de guardas nacionaes 
da comarca de Santa Victoria do Palmar, na 
Provincia do Rio Grande do Sul, e crêa uma 
secção de batalhão de infantaria na dita co-
marca..................................... 272 

N. ÇJ038.- AGRICULTURA.- Decreto do 13 de Outu
bro do 188:l.- Approva as plantaR topographi
ca e gcologica da região carbonifera concedida 
a D. Antonina de Cantos Durão.............. :!73 

N. no:m.- AGRICULTURA.- Decreto de i:l do Outu-
bro do 1Stn .-Declara caduca a conces~ão feita 
pelo Decreto n. 84;:)N do iN de Março de 18N2.. 273 

N. 0040.-AGRICULTURA.- Decreto de t:l de Ontu
bro de 1883.- Altera o percurso da u~ linha 
da Companhia de carris urbanos, a que ~e rg-
fere o Decreto n. 85U4 de 17 de Junho do 188:!. 27 4 

N. 9041.-AGRICULTURA.- Decreto de 20de Outu
bro de 188:).- Altera a ultima parte da clausula 
30a do Decreto n. H822 do :lO de Dezembro do 
1tl82 • . . • . . . . . . . • . . . . ... . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 274 

N. 9042.- ll\1PERIO.- Decreto de 20 de Outubro de 
1883.- Determina a remoção da 4a escola 
publica de meninas estabelecida em Villa Izabcl, 
na freguezia do Engenho Velho, para o lagar 
denominado Aldeia Campista, na referida fr0-
guezia........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :275 

N. 9043.- AGRICULTURA.- Decreto elo 20 de Outu
bro de 1HS:3.- Permitte a ligação da~ 6• o Ua 
linh 1s da Companhia de carris nrbanos, for-
mando uma unica.......................... 27G 

N. 9044.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Outu· 
bro de 1883.- Concede autorização á Compa
nhia de carris de forro do Jardim Botanico 
para prolongar sua linha principal e a do 
ramal das Larangeiras .•.•...•. , .....•.. , •. , 270 

N. 0045.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Outu
bro de 1883.- Declara a redacção do art. f\2 do 
Regulamento approvado pelo Decreto n. 88:20 
de :lO do Dezembro de 188~, que deve vigorar. . 277 

N. 9040.- .JUSTIÇA.- Decreto de ~4 
1883.- Divide em douso C~fl<l~J,\dâ ··,-, 
Guarda Nacional das co~ârç~Niàrblip~{a!l'dJ.A!IW-!• (! ~ 
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N. 9047.- JUSTIÇA.- Decreto de 20 de Outubro de 
t88:l.- Crêa um Commando Superior de guar
das nacionaes na comarca de Nazareth, da Pro-
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víncia da·Pernambuco...................... 278 
N. 0048.- .JUSTIÇA.- Decreto de 20 de Outubro de 

1883.- Crêa um batalhão de infantaria de 
guardas nacionaes no município da Silves, na 
Província do Amazonas. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 279 

N. 9049.- GUERRA.- Decreto de 27 de Outubro de 
1883.- Manda adoptar novas tabellas para dia
tr•ibuição da fardamento ao~ corpos do Exercito 
e outras corporações militares............... 280 

N. 9050.- MARINHA.- Decreto de 27 da Outubro de 
1883.- Reorganiza o serviço do3 aprendizes dàs 
officinas do Ar.~enal de Marinha da Côrte. • • • • • 281 

N. 0051.- AGRICULTURA.- Decreto de 27 de Outu..: 
bro de 1883.- Conceda á Comp·1nhia Assuca
reira do Tiete os favores mencionados no art. 
6• do Regulamento que b.lixou com o Decreto 
n. 8357 de 24 de Dezembro de 1831, com exce
pçlo do de garantia ou fiança de juros, para o 
estabelecimento de urn engenho central, desti
nado ao fabrico de a~s11car de canna, no muni-
cípio de Tieté, Província da S. Paulo......... 283 

N. 9032.- AGRICULTURA.- Decreto da 27 de Outu
bro de 1883.- Determina qne o engenho 
central que a Companhia 1'he Rio de Janeiro 
CentraZ Sugar Pactories, limited, estabele~er 
no município de Araruama, tenha a capacidade 
exigida para o que e3tabalecer no de Mangara-
tiba e vice-versa...... . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • 233 

N. 9053.- AGRICULTURA.- Decreto de 27 de Outu
bro de 1883.- Approva a~ plantas para estabe
lecimento da casa de machinas da Companhia 
Rio de Janeiro City Impro'Dementll no prolon
gamento do 4° districto, e execução de Olltras 
obras accessorias. . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • 284 

N. 9054.-IMPERIO.- Decreto de 3 de Novembro de 
1883.- Determina que na Escola Polytachnica 
se considerem feriados provenientes de grande 
gala sómente os dia~ de festa nacional. • • • • • • • 284 

N. 9055.- AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novem
bro de 1883.- Torna exten~iva a todos os 
.Agentes do Correio de 2a e ::Ja elas~ a dil'lpoai
çio do art. i3 do Regulamento de 23 de Junho 
de :1871 ...•.•.........••. ,................ 285 
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N. 90"'..>6.-AGRICULTURA.- Decreto de 3 de Novem
bro de 188:-J.- Transfere a D. Maria Cantinho 
Gavião Peixoto a parte que tinha seu falbcido 
marido, Commendador Jo~é Maria Gavião Pei
xoto, na conce.,~ão par~t minorar ouro e outro·~ 
metaes na Província do S. Paulo............ 2il5 

N. 9057.-AGRICULTURA.- Decreto de 10 de Novem
bro de 1883.- Concede garantia de juros de 
fi ofo sobre o capital de 400:000~ a Companhia 
que o Bacharel Joo;à Francisco de Oliveira e 
Silva Junior organizar para o estabelecimento 
de um engenho central de~tinado ao fabrico de 
assuear de canna, no município de S. Fidelis, 
Província do Rio de Janeiro................. 28ü 

N. 9058.- AGRICULTURA.- Decreto de 10 de Novem
bt·o de 1883.- Determina que tenham a bitola 
de 00 centímetros as linha~ fcrrea<~, que, de 
conformid.ule com o § 4° do art. 19 do Regula
mento d3 24 de Dezembro de l88i, deverão 
ligar ás propriedades agrícolas dJs re3pectivos 
municiptOfl os eng-enhos centraes do que é ces
sionaria a Companhia 'l'he N orth JJrasiliaa 
Sugar Factories limited... . . • . . . • • • . . . • . • • . 2HR 

N. 9059.- GUERI:'tA.- Decreto de 17 de Novembro de 
:1.883.- Approva o novo plano de uniforme para 
os officiaes honorarios do Exercito. • . . . . . . • • . • 288 

N. !JOOO.- AGRICULTURA.- Dectcto de. 17 de No
vembro do 188:3.- Autoriza a Companhia 1'he 
Central Sugar Factovies o( Brasil a emprPgat• 
o anhydrido sulfuroso para a defecação e clari
ficação do a<~~ucar na> fabricas que tem de esta-
belecer na Província de Pernambuco. . . . • • • . . 290 

N. !JOôi.- AGRICULTURA.- Decreto de :1.7 de No
vembro de 1883.- Concede á Companhia de 
navegação Paulista as vantagen<; e regalias de 
paquetes para os vapores de sua propriedade de 
nomes America e Aymo1·J................... 291 

N. 9062.- AGRICULTURA.- Decreto de 17 de No-
. vembro de i883.- Approva as instrucções 

regulamentares e tarifa!'! para o serviço de 
transporte de passageiros e mercadorias pela 
estrada de ferro Ramal Bananalense. . • • • • . . . • 292 

N. 906:1.- AGRICULTURA.- D ,~ _ o-
vembro de 1883.- De 1_8\a l~e 
constante do Decreto .~ ~~6 de'i4b~' ~ 
bro de 1874 ••••.•• ·t · .. : ................... -~~,~ , 
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N. 9064.- JUSTIÇA. - Decreto de 17 de Novembro de 
1883.- Crêa diversos corpos de guardas naeio
naes na comarca do Livramento, da ProTincia 
do Rio Grande do Sul ...••••.••••.•.••••••••• 

N. 9065.- JUSTIÇA.- Decreto de 17 de Novembro de 
1883.- Crêa um Commando Superior de guar
das nacionaes na. comarca de D. Pe:lrito, da 
Provincia do Rio Grande do Sul ••.••••••••••• 

N. 9006.- AGRICULTURA.- Decreto de S-4 de No
vembro de 1883.- Concede á companhia que o 
Engenheiro Alberto Eugenio de Andrade Par· 
reiras Horta organizar, os favores mencionados 
no art. ()o do Regulamento que baixou com o 
Decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, 
com excepção do de garantia ou fiança de juros, 
para o estabelecimento de dons engenhos 
centraes, destinados ao fabrico de assucar de 
canna, nos municipios de Iguassú e da Bstrella, 
Provincia d,o Rio de Janeiro .•.•.••••••.••••• 

N. 9067.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de Novem· 
bro de 1883.- Crêa diplomas de distincção 
para serem concedidos por occaaião daa exposi· 
ções agricolas dirigida~ pelo Centro da l.avoura 
e do Commercio ................•..•••••••.• 

N. 9068.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de No
vembro de 1883.- Proroga por mais 18 mezes 
o prazo concedido na clausula 1• do Decreto n. 
8290 de 29 de Out·1bro do 1881, para começo da.s 
obras da 3• secção da c>;tràda do ferro de Caran
gola, e fixa o prazo de seis mezes para apresen
tação dos respectivos estudos definitivos ••••.•• 

N. 9069.- AGRICULTURA.- Decreto de 24 de No-
. vembro de 1883.- Approva os eatudos definiti

vos e orçamento para a construcção das obra'!l 
do ramal de Ouro Preto, da Estrada de Ferro 
D. Pedro II .............................. . 

N. 9070.- JUSTIÇA.- Decreto de 24 de Novembro de 
1883.- Crêa um Commando Superior de guar
das nacionaes na comarca de Itatiaya, da Pro
vincia de Minas Gerae~ ...•....••••..•••.•.• 

N. 9071.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro 
de 1883.- De~igna a ordem da substituição 

!i:Cif~~4.. ~~~ ~~.i~~~ ~~.~~~~i~ ~-~~:t·e· ~~ -~~~ 
N. 9072.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro de 

1883;~ Manda substituir no uno de 1884 a de
signação feita no Decreto n. 8740 de 18 de No-

Pqa. 

314 

315 

316 

317 

318 

318 

319 

320 
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vembro de !882 quanto á ordem em que os 
Juizes substitutos da Cõrte devem cooperar 
com os Juizes de Direito e substituir-se reci-

i3 

Paes. 

procamente. . • • . . • . • . • • . • . • . . • . . . • . . • . • • • . • 323 
N. 9072 A.- MARINHA.- Decreto do 30 de Novembro 

de 1883.- Crêa uma ofticina de torpedos no Ar-
senal de Marinha da Côrte.. ... . .. • . • .. . . .• .. 323 

N. 9073.-AGRICULTURA.- Decreto de 3 do Dezem
bro de 1883,- Concede á Companhia de carris 
de ferro Villa lzabel o direito de desapropriar 
o predio da rua de S. Francisco de Assis n. 2. 325 

N. 907 4.- JUSTIÇA.- Decreto de 3 de Dezembro de 
1883.- Crêa uma secção de batalhão de arti
lharia de guardas nacionaes na comarca de 
Guarapuava,~da Provincia do Paraná......... 326 

N. 9075.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de De
zembro de 1883.- Concede á Companhia de 
seguros da Prussia autorização para funccio
nar no Imperio, com uma agencia em Pernam-
buco....................................... 326 

N. 9076.- FAZENDA.- Decreto de 7 de Dezembro de 
1883.- Approva, com modificações, os novos 
estatutos do Banco Predial.................. 328 

N. 9077.- MARINHA.- Decreto de 7 de Dezembro de 
i883.- Ma&da annexar á Escola Pratica de 
Artilharia um curso para ensino da con~trucção 
e mane,jo de torpedos. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 H 

N. 9078.- JUSTIÇA.- Decreto de 7 de Dezembro de 
1883.- Crêa um batalhão de infantaria de 
guardas nacionaes na comarca de Parnahyba, da 
Provincia do Piauhy ....................... , 340 

N. 9079.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Dezem-
bro de 11:!83.-Declara. caduca a concessão feita 
pelo Decreto n. 85ü3 de 3 de Junho de 1882... 346 

N. 9080.- AGRICULTURA.- Decreto de 7 de Dezem
bro de 1883.- Approva os contratos celebra
dos por e..o;;criptura publica com a Companhia 
engenho central de Bracuhy, e por esta apre
sentados, para o fornecimento de canna, e pro~ 
roga. por seis mezes o prazo marcado para 
conclusão das obras de construeção da fabrica 
e suas dependencias..... . . 347 

N. 9081.- lMPERIO.- De c .{A .j ~ e 
1883.- Estabelece \WrA ~ 
tiços, estalagens u edificações do '" 
genero •• .. , . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ~ \ 

\< (),., ~ 1 
·~.:~~;~~:~~T~~~ 
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N. 0082.-AORICULTURA.-Decreto de 16 de De
zembro de 188:3.- Approva os estudos defini
tivos e orçamento do ramal do Timbó, da estrada 
de ferro da Bahia ao S. Francisco, e fixa o ca
pital garantido para a construcçilo do mesmo 
ramal em 2.650:000$000.................... 348 

N. 9083.- IMPERIO.- Decreto de i5 de Dezembro de 
1883.- Rescinde o contrato celebrado em 6 de 
Maio de 187 4 para o serviço de limpeza das 
praias..................................... 353 

N. 908-i.-AORICULTURA.- Decreto de 15 de De
zembro de 1883.- PermiLte que os cidadios 
americawos Henry Cunnins, George D. R.o
berts e George S. Cox, transfiram a uma com
panhia a concessão que lhes fói feita pelo De-
creto n. 8992 de f8 de Agosto de 1883........ 3541 

N. 9085.-AGRICULTURA.-Decreto de 15 ~e 0.. . 
zembro de 1883.- Proroga o prazo est1pulado 
no Decreto n. 8723 de 2 de Novembro.de 1882, 
para organização da companhia que deve con-. 
struir a linha de carris do Mar de Heapanha' 
estaçio de Santa Fé .•.••.••• o ••••••••••.••• •. 354 

N. 9086.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de De
zembro de 1883.-Concede permisslo A Ca.ba
çalpompany, limitcd, para funccionar no Im-. 
per1o ••..•..•.•......•.•.•.••.••••• o o...... 355 

N. 9087.- AGRICULTURA. - Decreto de 15 de De
zembro de 1!~83.- Concede á NorChern Assu
rance Company permissão para abrir uma 
agencia na Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. (') ...•..•.•....••...•••. o.. 386 

N. 9088.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 de De
zembro de 1883.- Concede autc>rizaçio á Lott
don and Brasitian Sugar Company, limited, 
para funccionar no lmpario ... o ••••••••• ,. • 388 

N. 9089.- AGRICULTURA.- Decreto de 15 d3 Dé
zembro de 1883.- Concede permissilo A Com
panhia Great Northern Raitway Brasil, limi-
ted, para funecionar no lmperio.. . . • . • . • . • . • 419 

N. 9090.-AGRICULTURA.- Decreto de 22 de D~zem
bro de 1883.- Approva os estatutos da CJmpào 
nhia de seguro mutuo contra fogo- Alliança 
Commercial ...•. , .••......... o • o •••• o o • • • • • 457 

(") Não houn ainda a e to alga m com relaçiio a eato decrolo. 
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N. 9091.- AGRICULTURA.- Decreto de 22de Dezem
bro de 1883.- Declara que a dispoaiçio con
stante do n. 2 da clausula 7a do Decreto n. 5745, 
de 16 de Setembro de 1874, refere-se sómente 

t5 

ao carvão de p2dra ..•..... ·. . . . . .. .. .. • . . . .. 469 
N. 9092.- AGRICULTURA.- Decreto de 22 de Dezem· 

bro de 1883.- Concede permisalo á The D. 
~edroCJ RailtDa1J: Company, limited, para func
eionar no Imper1o. . . . . .. • .. . . • . .. . .. .. .. .. • 469 

N. 9093.- JMPERIO. - Decreto de 22 de Dezembro 
de 1883.- DI. regulamento para o laboratorio 
de hygiene da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro .••................ ,............. 500 

N. 0094.- IMPERIO.- Decreto de 22 de Dezembro 
de 1883.- Dá regulamento para a conversão 
dos bens das Ordena religiosas em apolices 
intransferíveis da divida publica interna fun-
dada...................................... 504 

N. 9005.- IMPERIO. -Decreto de 22 de Dezembro 
de 1883.- Manda vigorar no exercício de 1884 
o orçamento municipal do de 1883 e autoriza 
neste exercício transporte de sobras na impor· 
tancia de 24:()()()$000....................... 512 

N. 9096.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da ca-
pital da Província do Rio Grande do Norte..... 512 

N. 9007.- JUSTIÇA.- Decreto do 22 de Dozembro de 
!883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca do Ceará-Mirim, na Província do Rio 
Grande do Norte............................ 513 

N, 9098.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca de S. José de Mipibti, na Província do 
Rio Grande do Norte........................ 514 

N. 9099.-JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca de Canguaretama, :a.a Província do Rio 
Grande do Norte........................... 514 

N. 9100.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- R~rganiza a Guarda Nacional da co
marca do Jardim, na Província do Rio Grande 
do Norte.................................. 515 

N. 9101.- JUSTICA.- Decrêto de 22 de Dezembro de 
1883.- Rêorganiza a Guarda Nacional da co-
marca da Maiorida Rio 
Grande do Norte. . ~tt.'(\OHlfe,f b" .-, ....... _ 516 

/ ~\> A 041(.•; .• 
\ . :p . 

\~~ ~\-.. ~)~J 
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N. 9102.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional dali co
marcas de Assú e Mossoró, na Província do 

Pap. 

Rio Grande do Norte. • • • . . • • . • • . • • • • • • • . • • • • 516 
N. 9103.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 

1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca de Macau, na Província do Rio Grande 
do Norte.................................. 517 

N. 9104.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca de Trahiry, na Provincia do Rio Grande 
do Norte............... . • • • • • • • • • • • • • • .. • • 518 

N. 9105.- JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional das co
marcAs de Apody e Pau dos Ferros, na Pro-
víncia do Rio Grande do Norte............... 518 

N. 9106.-JUSTIÇA.- Decreto de 22 de Dezembro de 
1883.- Reorganiza a Guarda Nacional da co
marca de Seridó, na Província do Rio Grande 
do Norte.................................. 519 

N. 9107.- AGRICULTURA.- Decreto de 22 de De
zembro de 1883.- Revalida a concesslo feita 
pelo Decreto n. 8533, de 13 de Maio de 1882, 
de garantia de juros de 6 •f• ao anno sobre o 
capital de 500:000$ á companhia que George 
Harvey Duder organizasse para o estabeleci· 
mento de um engenho central, destinado ao 
fabrico de assucar de canna, no município de 
Nazareth, Província da Bahia............... 520 

N. 9108.- FAZENDA.- Decreto de 22 de Dezembro 
de 1883.- Designa a ordem em que devem ser 
extrahidas as loterias no anno de 1884. . • • • • • • 520 
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1883 

DECRETO N. 8969 ·-DE 7 DB JULHO DE 1883 

Coneodo á ComJ14!JIIie Ginérale de liEiues de Dia»•a11ts, e~tabolceida em Pariz, 
àutorização para funerionar no Impcrio. 

Attendendo ao que Me requereu a Co1npagnie Générale de 
Mines de Diamants, estabelecida em Pariz, por Acto de :lO de 
Agosto do i882, e Tendo ouvido a Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado, Hei por bem, om conformidade da M nha 
Imperial Resolução de f5 de Junho proximo passado, Conce
der-lhe autorizaçio para funcciol\ar no Imperio, sob as con· 
dições do Regulamento annexo ao Decreto n. 5955 de 23 de 
Junho de :1875. 

Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional,assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Julho de 1883, 
620 da lndependencia e do Imperio. 

~~,_ 

Com a rubrica.~-~~~f~~or . . · ~.-..Tv vn DA I) ... 
" . A I • 

L a~,ette Rodrigues Perei~J~;~v~\ 

~ .. :1 ---.,~.Pt:. t..,u · s :/ 
rOllRR EUCUJITO 188~- T. li• ~·-~: 02_ . !:: 
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DECRETO N. 8970- Dlll 7 Dlll .JULHO Dlll 1883 

Appron os OJLiulos dofinilhos da Sn socçlo do prolongamento do ramal 
de Nazareth, da estrada do ferro do Rocifo ao Limoeiro, comgrehondida 
entro a estaçlo da Àlliança o Tímbaúba. 

Hei por bem Approvar os estudos definitivos da 2" secçio 
do prolongamento do ramal de Nazareth, da estrada de ferro 
do Recife ao Limoeiro, comprehendida entre a estação da Al
liança e Timbaúba, apresentados pela G1·eat We~tern of Brasil 
Railway Company, limited, de conformidade com a claüsula 5a 
das que baixaram com o Decreto n. 8822 de 30 de Dezembro de 
1882, ficando a referida companhia obrigada a não encetar 
os trabalhos de construcção da mesma secção sem estar appro
vado o orçamento exigido pela citada clausula. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Oommercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 7 do Julho de 1883, 62o da 
Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8971- DE 7 DB .JULHO DB 1883 

Autoriza 
1 
7'641 Sput.\wn Brasilian Rio Gmll4s do Sul &ilvtar Oomp!ony, 

~if!tiled, a funccionar no lmporio. 

Attendendo ao que Me requereu The Southern BrasiJian 
Rio Grande do Sul Raihoay (Jompany, Umited, devidamente 
repr811entada, e de conformidade com a Minha Immediata Re
IOluçlo de 30 de Junho ultimo, tomada sobre _parecer da 
Seeçlo doa Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 20 de Março do corrente anno, Hei por 
bem Autorizai-a a funccionar no lmperio, medio.nte as clau
sulas que com este baixam, assignadas por Affonso Augusto 
Moreira Penna, do Meu Conselho, Minxstro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Oommercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em 7 de Julho de 1883, 62° da lndependencia 
• do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affotuo Augusto M orsir11 Penna. 
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f:Jiau..._a que •e ref'ere o Decreto n. 88'J't, 
d-ta data. 

I 

A companhia é obrigada a ter um representante no lmperio 
com plenos poderes para tratar e definitivamente resolver as 
questões que se suacitarem, quer com o Governo, quer com oa 
particulares. 

li 

Todos os . aetos que a companhia praticar no Imperio:ficarão 
sujeitos ás respectivas leis, aos regulamentos e àjarisdieçio de 
seus Tribunaes judiciarios ou administrativos, som que em 
tempo algum possa a referida companhia reclamar qualquer 
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições em 
nenhuma hypotheae poderão tambom prevalecer contra as esti
pulações a quo está obrigada pelos seus contratos. 

lll 

As alterações feitas nos estatutos serão communicadas ao 
Governo Imperial e não terão vigor no Brazil, emquanto nio 
obtiverem o assentimento do mesmo Governo. No caso con
trario, a companhia incorrerá na multai de 200$ a 2:000$, 
imposta pelo Ministro e Secretario de Estado doa N egooios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas e cobrada administra
tivamente, ficando ipso facto de nenhum atreito esta conceslio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Julho de f883.- Affonso 
Augusto Moreira Penna. 

Eu Carlos João Kunhardt, traductor publico e interprete 
oommercial juramentado da Praça do Rio de Janeiro. 

Certifico que me foi apresentado o Memorandum de Asso
ciação e os estatutos da Companhia Soutluw• Bmliliam Rio 
Grande elo Sul Railway Cotnpany, limited, escriptos em inglez, 
os quaes, a pedido da parte, traduzi litteralmente para o 
idioma nacional e dizem o seguinte, a saber: 

TRADUCÇÃO 

Me~n.orandu:rn de a.ssoci~~~o9áo da « Sou• 
th.ern Bra.siliaJD. Rio Grande do Sul 
Bail"W"ay Oo~n.pany, liJD.it.ed ( OoJD.pa
nhia Meridional Bra.zileira da es
trada de 1'erro do Rio Grande do Sul, 
UJD.i-t.ada). 

t. O nome da companhia é Soul ll~altf fflf~ 
do Sul Railw~ Company, limited ·~!.(\.. I n,~ (}4 ....... 

t. A séde eompauhia '"' .·.~ aterra. :J~"~-J 

"'~·.o o~, * ~ 
'·<~ .. _ ?-t í:'<n ,, o_?~~h 

·-- .. -~-.. ~·;-
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a .. Os fins par&, os quaes se estabelece a companhia· são: 
(I). Adquirir o$ privilegias e as vantagens de quaesquer 

concessões c quaesquet' contratos, privilegios, decretos, ga
rantias e isenções provenientes de quaesquer concessões, quer 
direetamonte oMidos por esta companhia ou a ella cedidoo: 
para a construcção, feitura, exploração ou manejo de estradas 
de ferro ou outras obras publicas no Imperio do Brazil e 
mais espeeialmente as concessões em seguida, a saber: 
Em pl'imeiro lfJgar a concessão de uma estrada de ferro do 
Rio Grande do Sul a Bagé no dito Imperio do Brazil, actu&l
mente propriedade da sociedade anonyma francez11 denomi
nada Compagni~ Imp;!riale du Cliemin de Fer de Rio Grande do 
Sul (Brésil) e todas :1s modificações dessa concessão, e em 
segu11do logar a conr.essiío o privilegio para a construcção o 
exploração de uma estrada de ferro do Bagé a Caeequy, sendo 
as dttas estradas na Província do Rio Grande do Sul, no Im
perio . do Brazil ; e geralmente todas as confirmações ou 
modificações dessas concessões e as vantagens de todas as ga
rantias ou decretos do GC>ver.no do Brazil que tenham sido ou 
possam ser feitas ou lavradas a respeito das ditas concessões, 
direi&os e contratos, ou modificações dos mesmos. 

(11). Construir e prover de todo o material rodante estações, 
plataformas, docas, cáes, obras e accommodações necessarias 
e convenientes, e custear e explorar as ditas estradas de ferro 
ou qualquer dellas junta ou separadamente e todas as mais 
obras autorizadas pelos ditos decretos ou contratos, ou por 
qualquer concessão ou contrato do Govel'no Imperial, ou de 
qualquer provincia do Brazil, supplemêntar, ou ampliando as 
ditas concessões ou contratos, ou autorizando a ~onstrucção de 
outra rtualquer estrada de ferro ou outras estradas de ferro, 
ou obras publicas no dito Imperio, c para desenvolver o tra
fego ou as operações das mesmas, ou em connexão com as 
mesmas e para fazer a acquisição e levar a effeito outros 
quaesquer decretos , conce>:sões ou contratos para outras 
quaesquer dessas estradas de ferro ou obras publicas. 

(III). Construir, estabelecer, custear e explorar quaesquer 
estradas; linhas telegraphir.:as, operações de mineração ou 
melh<!r~mentos de terrenos e outras operações autorizadas 
ou ex1g1das por qualquer desses decretos, concessões ou con
tratos como acima dito, ou que sejam consideradas vanta
josas ou convenientes, estabelecer ou explorar em eonnexão 
com as operações assim autorizadas ou exiffidas e em geral 
praticar todos aquellos feitos e cousas, CUJa pratica esteja 
dentro dos intentos ou ~eja considerada calculada para desen
volver as vantagens de qualquer desses decretos, concessões 
ou contratos. 

(IV). Fazer tudo quanto possa ser necessario ou conve· 
niente para estabelecer um domicilió brazileiro para a com
panhia. 

(V),. Comprar ou adquirir quaesquer terras, casas, edificios, 
direitos, arrendámentos, material rodante, petrechos, ma
cbinismo, embarcações e outros bens, quer no Imperio do 
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Brazil, quer no Reino Unido, quer em outra qualquer parte 
que possa ser considerada util ou conducente no attingimento 
de quaesquer dos fins da companhin. 

(VI}. Requerer, obter, adquirir, conservar, levar a effeito 
no todo ou parcialmente, por si mesmo ou por meio de qual
quer pessoa ou companhia devidamente autorizada e trans
ferir, vender, trocar e por outra fórma fazer operações com 
quaesquer concessões, favores, direitos, privilegio~, isenc;ões, 
garantias, patentes, alvarás de invenção, arrendamentos, 
contratos, ajustes ou bens relativos ou em connexão com 
todos ou com quaesquer dos fins da companhia. 

(VII). Contrahir eQiprestimos mediante quaesquer hypo
thecas, obrigações preferenciaes, fundo preferencial, títulos 
de divida ou obrigações da companhia, quer ao par, quer com 
premio, quer com desconto e tambem contrahir emprestimos 
sob a garantia de chamadas da companhia não realizadns, ou 
por qnaesquer outros meios e sobre quaasquer outras ga
rantias que a companhia possa em qualquer occasiiío deter
minar, e permutar ou remir em qualquer occasião essas 
gar:mti:JS. o 

(VIII). Realizar a amalgamação ou a fusão da companhia 
com qualquer outra companhia, corporação, sociedade, as
sociação ou empreza de qualquer natureza, quer no Reino 
Unido, quer no estrangeiro, sob quaesquer condições ou re
stricções e com ou sem garantias, para o cumprimento de 
qualquer obrigação especial contrahida por qualquer outra 
companhia ou pessoa cujos fins sejam os mesmos ou iden
ticos aos fins desta companhia ou qualquer delles. 

(IX). Comprar, ou por outra fórma adquirir, explorar, 
dirigir e levar a effeito as cessões ou negocios ou qualquer 
interesse nos mesmos, de qualquer corporação, companhia, 
sociedade, emprcza, associação on pessoa que tenha ou que se 
proponha a ter negocias e cujos fins sejam os mesmos ou 
identicos aos fins da companhia ou a '{Ualquer delles ou 
qualquer liquidação dos mesmos o adqmrir e conservar, 
emittir, vender, obrigar, permutar, realizar ou negociar, 
quer por meio de compra, caução, ou por outra fórma, 
quaesquer acções, títulos, obrigações ou quaesquer haveres 
ou interesse na propriedade, na renda ou nos lucros de ífual
quer dessas corporações, em prezas, associações on pessoas •. 

(X). Celebrar e ent1·ar em contratos ou ajustes afim de 
levar a elfeito quaesquer dos objectos da companhia. 

(XI). Arrendar, hypothecar, permutar, transferir, obrigar, 
vender, ceder ou por outra fórma negociar e dispôr de toda 
ou de qualquer parte da empreza ou negoeios da companhia 
e qunesquer concessões, decretos, favores, privilegias, pa
tentes, alvarás de invenção, contratos, accõrdos, estradas de 
ferro ou outras obras, acções, interesses, direitos, ou outra 
propriedade da companhia. 

(XII). Fazer todas ou quaesquer das co _ · __ · cla-
radas, directamente ou de sociedade o N\•tttefti"e 
qualquer companhia, corporaçiío, àll kcJMeftiáilfV,17J~ .... 

o~ ,0~~0-

:J o 
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pessoa.. quer essa corporação tenha sido independentemente 
formada, quer tenha sido constilufda como empreza separada 
ou estabelecida como tal no intuito de levar a eft'eilo quaes
quer dos fins desta companhia. 

(XIII). Promover, formar, estabelecer, registrar e obter a 
reorganiDoão de qualquer companhia, sociedade, corporação 
ou empreza, quer ingleza, quer estrangeira e subscrever ou 
tomar por meio de compra, garantia ou por outra fórma e 
offerecer á subscripção publica ou particular, ou negociar, 
acções, tftulos e obrigações e fazer quaesquer contratos, ar
rendamentos ou ajustes até qualquer extensão, com qualquer 
dessas companhias, sociedades, corporações ou emprezas. 

(XIV). Fazer todas e quaesquer outras cousas incidentes 
ou conducentes ao attingimento dos objectos supra. 

f.. A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
8. O capital da companhia é de l 600.000 (seiscentas mil 

libras esterlinas) dividido em trinta mil seções de t tO (vin&e 
libras esterlinas) cada uma ; cujas acções e outras quaeaquer 
aeções que possam em qualquer oecasião constituir o capital 
·da companhia {'Oderão ser divididas em difl'erentes classes e 
poderio ter os dtreitos, preferencias, categorias, garantias ou 
privilegios respectivos ou a applicaçio ou designação sepa
rada e distineta e o quinhão nos lucros ou em qualquer parte 
das empreitadas da companhia, ou em qualquer dos seus 
haveres ou interesses, ou possam ser determinados pelos re
gulamentos, na occasião, da companhia. 

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e endereços acham-se 
em seguida subseriptos desejamos conslituir-nos em uma 
companhia, de conformidade com este Jfemoraadwm de as
soeiaoão e respectivamente concordamos em tomar o numero 
de aCções do capital da. companhia, declarado em frente aos 
nossos respectivos nomes. 

Numero de &efél'n 
NOfllls, endere{XJI e descripção dos subscriptores tomado por 

eadá aubscnptor 

Pela rCompt.lgfli1 Ina,ériale da Chemin tk fcr tk 
Rio Gri&rule tlo g.z (Brésil), seu procurador 
Pierre Leonée Mahon, director gerente da 
dita companhia, 38, Avenida de I'Opera, 
Pariz .•..••......••....•.•.....•......••• 

Max Lyon, Engenheiro, f, Place Wagram, 
Pariz •••...•...................••.•••.... 

David Jéan Frederic Sosthéne Banderali, En-

J::f!~~~~ . ~~. -~~~~~· .. : ' .. ~~~ .~~ !~. ~~~~e.r~: 
Marie Alain François GeofTroy, Conde de 

Kergorlay, rendeiro, 43, rua de l'Univer-
silá, Pariz ..••.••••.....••...•...•••..••. 

Haray Edp.rd Lawrenee, The Lodge, Eliot 
Vale, Blackheat, Kent, Solicitador ........ . 

I 

f 

I 

f 

I 
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Nnlllero de àetles 
Nom8&, endefoepo& e ducripção dos &ubscripttwel tGmado por 

eada anbseri pior 

William Augustas Simpson , Bartholomew 
Bonse, Bartholomew Lane, cidade de Lon-
dres, gerente de casa commercial.. . . . • . • . . t 

Emest Chaplin, Banholomew Bouse, Bartbo-
lomew Lane, cidade de Londres, nego-
ciante................................... I 

William Chamberlain, 7!, Berne Bill Road, 
Surrey, secretario privado.. .. • .. . .. . .. .. . I 
Datado aos vinte e dons dias de Dezembro de mil oitocentos 

oitenta e dons. 
Testemunha das assignaturas de William Augnstus Sint

pson e Ernest Chaplin:- Thos W. Bischoff, ~. Great Win
chester, Street, Londres, solicitador. 

Testemunha das firmas supra de Com__ptJgrt.ie lnapériak tlu 
Chémin de (er de Rio Grande do Sul (Brésil) pelo seu pro
curador Pierre Leonée Mabon1 Max Lyon e Harry Edgar 
Lawrenee:- Edward Garthwatte Weaving, !&, Coleman 
Street, Londres, solicitador ; escrevente de Norton, Rose, 
Norton & Brewer, solicitadores, Londres. 

Testemunha das firmas supra de David Jéan Frederic Sos· 
théne Banderali e Marie Alain François Geolfroy, Conde de 
Kergorlay.- Cbarles Kennerley Hall, 3, rua des Moulins, 
ParJZ, advogado. 

Testemunha da assiJ.natura supra de William Cbamberlain 
-Alfredo George Hdedrup, escrevente dos Srs. Norton, 
Rose, Nonon & Brewer, solicitadores, !4., Coleman Street, 
City. 

E' cópia autbentica.-(Assiguado) w. H. Cou&iM, regis
trador de companhias de fundos associados. 

:Es·ta;tu1ios da. « Southern Bra.l!dlla.:aa Rio 
Grande do Sul Ra.il-w-a.y Co:aapa.ny, 
H:orlted». ( Co:aapa.nhia. Meridional 
Bra.zileira. da. estrada. de :ferro do 
Rio Grande do Sul, li:aaita.d.a.) 

I. INTERPRETAÇÃO 

Art. 1. 0 Na interpretação dos presentes estatutos, as se
guintes palavras e expressões têm a se~i.fta ~ila~. a 
menos que não seja excluid~ael . · m-m~ ~1~ ~ 

te~l~Acompanltiaí significa a So e.:;t~. ~.ilri. lia~- ~io :.: ~!/4i,..,; '., 
.. Sol n.;l.,.u c_.,.,, """ \ .. :: tJ"" '~) 

''-<J 0E;:'!JT~D0'='A 
'"·· ' ... ~· ;..:;;., ---- ~- ·-· -·· 
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. b). c;> Beirao Unido significa o Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda. 

c) Rrazil significa o Jmpol'io do Jlrnzil. 
ti) As leis significa e inclue as •Leis das companhias, f.862 

a f.880• e toda e qualquer outra lei em qualquer oecasião em 
vigor, concernente a companhias de capital associado e que 
necessariamente <lffectem a companhia. 

e) Os prestmtes estatuto,ç significa e inclue o Memorandum 
do associaç.ão da eompanhi::t e estes estatutos e os regula
mentos da companhia em qunlqoor occasião em vigor e for
marão a lei da companhia a que se referem os decretos 
imperiaes e os contrntos. 

f) DeliberaçOO especial quer dizBr uma deliberação especial 
da companhia, tomada do conformidade com o art. ãto 
(quinquagesimo primeiro) tln lei das companhias, l86i. 

g) Capital, acfões e titulas pre{erencíaes significa respecti
vamente o capital, as ncções o os titulos preferenciaes em 
qualquei' occasliio, da companhia. 

lt) Accionistas significa os possuidores de acções da compa
nhia, ou os portudores de garantes de.acções respectivamente. 

·i) Garantes de aqões significa garantes emittidos com rela
ção ás acções ou fundos da companhia, de conformidade com 
a lei das companhias de 1867 e os presentes estatutos. 

j) Directores significa os directores, em !lualquer oecasião, 
da companhia, ou, conforme o caso fôr, os directores reunidos 
para deliberarem. · 

k) Directoria significa uma rBunião de dlreetores devida
mente convocada e constituidn, ou, segundo fôr o caso, os 
direclores reunidos para deliberarem. 

l) Fiscaes, /idei-commissarios e secretario, significa esses 
respectivos otlleiaes da companhia em qualquer occasião. 

m) ASiembléa qeral e assembléa geral extraordinaria signi
fica respectivaniente uma assembléa geral ordinaria e uma 
assembléa geral extraordinaria da companhia devidamente 
convocada e constituída e qualquer adiamento destas. 

n) Assembléa geral significa uma assembléa ordinaria ou 
extraordinaria. 

o) Séde e sello significa respectivamente a séde e o sello 
eommum, em qualquer occasião, da companhia. 

p) Mez significa o mez do calendario. 
q) Palavras indicando unicamente o numero singular in-

cluem o numero plural. · 
r) Palavras indicando unicamente o numero plural incluem 

o numero singular. · · 
1) Palavras indicando unicamente o genero masculino in

cluem o genero feminino. 

11. CONSTITUIÇÃO 

Art. 2.0 Os artigos da tabella A da lei das companhias, 
f.862 não terão applicação á companhia, excepto tanto quanto 
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os mesmos estejam transcriptos ou contidos nestes eslatutos, 
mas em Jogar delles o regulamento da companhia ser:í o se
guinte, sujeito, todavia, n todas ns rejeições e nltct·a~.:õcs dn 
lei. 

111 o NF.GOCIO~ 

Art. 3. 0 Os negoci(ls da companhia comprehenderão todos 
os negocios mencionados ou incluidos no Mcmorandum de 
associação e todas a~ materias incidentes, e podem ter princi
pio logo que a directorin o julgar conveniente, e quando 
mesmo o capital não esteja de todo subscriptoo 

Art. &,.o Os negocios serão realizados ou administrados 
pelos dircctores e de conformidade com os regulamentos que 
11 clirectoria em qualquer occasiiío estabelecer, sujeitos unica
mente á fis6nlisação das asscmbléas geraes, como se acha es
tip:tlado nestes c:;tatutos. 

Art. 5." A administração principal e a snpcrintcndencia 
gemi dos negocios da companhia será em Iondres ou em 
Middlesex e poderão haver tantas agencias no ou fórn do 
Reino Unido quantas a directorin em qualquer occasifio con
stituir. 

Art. 6. o Pessoa alguma, :1 não ser a directoria, c as 
pes;oas por ella devidamente autorizadas e agindo dentro dos 
limites dos poderes assim conferidos, terá a faculdade de 
pa!Bar, aceitar ou endossar notas promissorias, letras de 
canbio ou outros titulos negociaveis no nome ou por conta 
da companhia e pessoa alguma excepto quantfo expressamente 
au!orizada pela directoria e agindo dentro dos limites dos 
poleres assim conferidos, ter:í a faculdade de celebrar qual
qmr contrato, de natureza a impôr qualquer responsabili
dale á companhia ou por outra fórma empenhar o credito da 
c(Jllpanhia. 

Art. 7,0 A séde registrada será no logar em Londres, Mid
d'esex on em qualquer outra parte na Inglaterra. que a dire
c;oria em qualquer oecasião designar. 

Poderão haver tambem escriptorios filiaes na Jlrovincia 
do Rio Grande do Sul, em J'ariz, ou em qualquer outra parte 
ou partes, conforme a directoria em qualquer occasião indi
car, e haverá sempre um agente reconhecido da companhia, 
no Brazil, a quem poderão ser dirigidos todos os avisos 
officiaes. o 

IV. PRIMEIROS OFFICIAES 
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seis, tendo a faculdade de augmeatar o seu numero dentro 
dos .limites fixados pelo artigo setenta e sete. 

Art. 9. • Até que tenham Jogar essas nomeaçõesJ os snbscrl
ptol'es do Mmaorandum de associação exercerio o cargo de 
direetores, embora não se achem qualificados para esse 
cargo. 

V. CAPITAL 

Art. fO. O ca.pltal da companhia é de ~ 600.000 (seiscentas 
mil libras esterlinas) dividido em trinta mil aecões de vinte 
libras esterlinas cada uma, como se acha indicado no M.mao
randum de associação. 

Art. H. Os certificados de acções e de fundo, e os garantes 
de aeções e obrigações ou títulos preferenciaes e JlS sens ga
rantes ou eoupons de dividendos ou de juros poderio ser da 
importancia na moeda de qualquer paiz, que o director pa;sa 
julgar equivalente ao seu valor em moeda ingleza. 

Art. t!. A directoria püderá em qualquer oocasião e de 
tempos a tempos emittir qualquer parte das aeções que se 
achar por emittir, ás pessoas, na proporção e pela fórma fUe 
a directoria julgar conveniente. 

Art. f3. A companhia poderá em qualquer oceasiio, p~e
dendo deliberação especial, augmentar o capital primitivo ?Or 
meio da emissão de novas acções na importancia que fôr jJI
gada conveniente. A companhia poderá igualmente, em qml
quer occasiio, precedendo deliberação especial da assemb!éa 
geral, determinar 11.ue quaesquer aeções, então por emitir 
(ou no caso de acçoes cabidas em commisso, ainda não Je
emiUidas), sejam emittidas ou reemittidas na mesma classe cas 
acções que então existirem emittidas, ou de uma ou mais 
classes e poderá ligar ou desligar de qualquer upaa ou mds 
classes dessas acções, que assim tiverem de ser emittidls 
(ou reemittidas), qualquer privile$'iO ou condição especial e 
especialmente qualquer preferencra, privilegio ou garantia, 
quer fixa, fluctuante ou contingente, remivel ou irremivel, 
quanto ao pagnmento de dividendos ou juros ou reembolso 
do capital. 

Esta disposição será igualmente applieavel ás aeções que 
formarem parte do capital original e a quaesquer aeções no
vas que forem em seguida creadas e as delibera~s poderão 
em qualquer caso ter atreito como annullação ou alteração ou 
ampliação dos direitos, privilegios e cond~ que na occasiio 
da crea~ão ou em subsequentes deliberações tenham sido li
gados ás acções. 

Art. n. Qualquer capital levantado por novas aeções, 
excepto tanto quanto a companhia na sua ereação determinar 
por outra fórma, será considerado como parte do capital 
primitivo e será sujeito ás mesmas dispostções a todos os 
respeitos, quer com referencia ao pagamento das chamadas 
ou ao commisso das acções por falta de pagamento das 
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chamadas, quer por outra fórma, como si fizesse parte do 
capital primitivo. 

Si a companhia augmentar o capital primitivo, como acima 
dito, pela emissão de novas acções, ella poderá, por delibe
ração especial votada, quer na occasião em que a deliberação 
para o augmento de capital fôr votada ou em qualquer outra 
oeeasião, declarar que o dito augmento do capital primitivo é 
feito em razão da c(.'neessão e privilegio para a eonstrucção e 
exploração da dita estrada de ferro de Bagé a Caeequy, ou em 
razão da concessão e privilegio para a construcção e explo
ração da dita estrada de ferro do Rio Grande do Sul a Bagé, 
ou por outra qualquer razão. 

Art. 15. As novas acções serão em primeiro Jogar, salvo 
si a assembléa geral decidir o r.ontrario, ou si alguma outra 
applieação se tomar nooessaria com referencia a algum 
contrato que a direetoria tenha feito em relação t con
strueçãil da estrada de ferro, offerecidas pela directoria : 

Metade, aos e entre os accionistas (ou seus representantes), 
na proporção das acções regi~tradas nos seus nomes e das 
aeções representadas por garantes de acções então em poder 
delles. 

Ua outra metade, e de tantas da primeira metade quantas 
não forem tomadas pelas pessoas a quem foram offeree1das ou 
seus respectivos representantes, poderá a directoria · dispôr 
conforme julgar conveniente. 

Art. 16. A direetoria não será obrigada a dar aviso algum 
mais, além da participação individual aos portadores de 
garantes de seções, com referencia ao exercício das opções 
que lhes confere o artigo precedente, e a offerta será consi
derada como tendo sido feita a qualquer accionista registrado, 
logo que lhe tenha sido onviaflo o aviso ao seu endereço 
registrado. 

Art. 17. A direetoria poderá assumir as responsabilidades 
e o desempenho das condições das obrigações emittidas pela 
Compagnis Impériale du ckemin de (er de Rio Grande do Sul 
(Bré1il), aetualmente existentes, ou qualquer dellas, e poderá 
aceitar a transrerencia ou adquirir pela fusão ou amalga
mação com aquella companhia os seus bens, concessões, 
direitos e interesses, sujeito ao pagamento dos coul10ns de 
juros, imposto e amortização dessas obrigações, e póde 
applicar a somma annual necessaria ao pagamento desses 
juros, impostos e a amortização tirada da garantia applicavel 
li dita estrada de ferro, e poderá além disso considerar quaes
quer supprimentos necesssrios para esses fins como parte da 
despeza ordinaria da companhia. 

A direetoria poderá igualmente erear e emiltir para os fins 
da companhia, fundos preferenciaes, obrigações de prelação, 
garantidas pela empreza, rendimentos e haver ompa-
nhia na occasião ou por qualquer parte de · nn os, ... 
prefereneiaes ou obrigações de prelação .C~.M · 
laxa não exceda a seis por cento, serão · ou reniivE!f!l · · 
pela maneira e nas épocas, e quer aci er abaixo do par, 

~ ()., 
~-~·ú· 

.. , ... t • 
. ''•· 
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e serão emittidas ou por outra fórma negociadas nos termos e 
condições que a directoria determinar. Fica. porém. enten
dido, que a somma annual que a companhia tiver de pagar 
de juros e de amortização, si a houver, a respeito desses 
fundos preferenciaes ou titulos de prelação, conjuntamente 
com a somma annual que a companhia tenha de pagar de 
juros, impostos e amortização de obrigações existentes da 
Compa_qnie Imperiale áu chemin de (er de Rio GrafiiJe do Sul 
(Brésil), não excederá á importaneia de .f 6i.i81, que é a 
somma annnal da garantia do Governo brazileiro, depois de 
se deduzir dessa importancia uma somma igual a sete por 
cento sobre o capital em acções de .f 600.000. A directoria 
poderá igualmente, em qualquer occasião, c.om a saneção de 
uma assembléa geral, levantar emprestimos por meio {le uma 
nova emissão de obrigações ou títulos de prelação, ou por 
meio de hypotheca, penhor ou instrumento legal, ou sem 
taes garantias, da importancia do preço, vencendo os juros e 
com as clausulas e condições e pela maneira que a directoria 
com a sancção acima dita julgar conveniente. 

A directoria poderá igualmente sem a sancção da assem
hléa geral levantar dinheiros por meio de empreslimos para 
os fins da companhia, nos termos e com as garantias que a 
directoria possa julgar convenientes, comtanto que os di
nheiros assim levantados não excedam ao todo a . .t. 10.000. 

As chamadas não realizadas podem ser incluídas em 
qualquer garantia dada ou autorizada pela companhia e 
nesse caso a directoria poderá delegar aos possuidores dessas 
garantias ou a qualquer pessoa corno seus fidei-commissarios, 
o seu direito de tornar effectivas as chamadas contra os 
accionistas e emquanto prevalecer a garantia ~odas as cha
madas feitas pela directoria nessa conformidade serão tor
nadas e.lrectivas por esses possuidores ou fidei-commissarios, 
no nome da companhia. 

Art. !8. Quaesquer títulos de prelação, hypotbeca ou 
obrigações serão emittidos pagaveis ao portador e poderão 
ser acompanhados de coupons, representando os juros que 
sobre elles têm de ser pagos. 

Art. !9 A directoria poderá em qualquer oceasião, si 
o julgar comrenientemente, resgatar e renovar nos termos 
que julgar convenientes ou distribuir acções preferenciaes 
ou de outra natureza, em pagamento de qualquer das hypo
tbecas, fundo preferencial, títulos de prel~ão ou obrigações, 
cuja creação tiver sido autorizada. 

Art. ia. A companhia poderá em qualquer occasião, 
precedendo deliberação especial. modificar :1s condições 
contidas nó de Memorandum associação, de fórma a reduzir 
o aeu capital ou a consolidai-o em acções de .maior valor, ou 
pela subdivisão das suas acções ou de qualquer dellas, 
dividir o seu capital ou qualquer parte delle em acções de 
menor valor do que o fixado pelo JfMOnJflflUIII de asso
ciação, comtanto que na subdivisão das acções a proporção 
entre a importancia paga e a importancia (si a houver) por 
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pagar com relaç:ão a cada acção de valor reduzido. seja a 
mesma que era com relação ás acções existentes, das quaes a 
acção de valor· reduzido fôr derivada. 

VI. ACÇÕES 

Art. !t. Toda a acção será propriedade pessoal e como 
tal transferível, excepto e quando nestes estatutos por outra 
fórma determinado, será indivisível. 

Art. !!. A companhia não será obrigada nem reconhe
cerá qualquer interesse equitativo, contingente, futuro ou 
parcial em qualquer aeção ou qualquer outro direito com 
relação ás acções, excepto um absoluto direito ás acções da 
pessoa em qualquer oeeasião re~istrada, como seu possuidor, 
e excepto igualmente ao que dtz respeito a qualquer tutor, 
curador, marido, testamenteiro ou administrador ou fidei
commissario em fallencia no seu direito, de conformidade 
com estes estatutos, de tornarem-se accionistas com refe· 
rencia a essas acções ou de as transferirem. 

Art. ~3. A comv.anhia terá uma primeira c absoluta 
hypotheea tacita, valida em qualquer jurisdieção sobre todas 
as ·acções de qualquer accionista, por quaesquer dinheiros 
devidos :i companhia por elle só ou conjuntamente com 
qualquer outra pessoa, quer vencidos, quer não, e IJUando 
uma acção fôr possuída por mais de uma pessoa, a compa
nhia terá idenUca hypotheca tacita sobre ella relativamente 
a quaesquer sommas que lhes forem devidas por todos ou 
quaesquer dos possuidores dessa aeção. 

Art. ~U. Essa hypotbeca tacita póde ser torna<la effc. 
ctiva por meio da venda de todas ou de quaesquer das ditas 
acções, eomtanto que nenhuma vcndn seja feita seniio de 
conformidade com uma deliberação da directoria e sem que 
seja dado aviso por escripto ao accionista devedor ou aos seus 
testamenteiro.s e administradores, exigindo delle ou deites o 
pagamento da som ma na occasião por elle devida á compa
nhia e tiverem decorrido vinte e oito dias, a contar da data 
do aviso, sem que tenham sido pagas as quantias cujo paga
mento por esse meio se exigir, ou 11 directoria poderá, si o 
julgar conveniente, em vez de vender as acções declarai-as em 
commisso. segundo as disposições aqui em seguida contidas. 

Art. ~5. No caso dessa venda ter Jogar, a direetoria terá 
a faculdade de, por instrnmento outorgado com o sello da 
companhia, transferir as acções desse accionista aos compra
dores e de applicar o producto liquido dessa venda, depois 
de pagas quaesquer despezas, ao pagamento dessa divida, e o 
restante, si o houver, será pago ao accionista, seus testa
menteiros, administradores ou representantes. 

VII. TRANSFEUENCIA DE ACÇ- ::-\"i_H. ['~;·;~--...... 
-\.\\.: u c.Uii DA C .fl .• · . 

Art. ~6. Snjeito á faculdade de exe e~ companhia os '/,··~ · 
poderes conlerid" pelale;, de em;u;,- arantes de • .,..," ·~) 

., '·~~~ 
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portador e a quaesquer regulamentos da companhia a esse 
respeito, as acções serão transferiveis unicamente por in
strumento por escripto passado pelo tranaferente ou tranafe
rido e devidamente lançado no registro das transfereneias. 

Art. i7. Pessoa alguma, sem o consentimento da dire
ctoria, cujo consentimento ella poderá dar ou recusar á sua 
discrição, poderá tornar-se ou ser registrada como aceio
nista com relação a qualquer acção cuja importancia não 
tenha sido completamente realizada. 

Art. !8. O registro de transfereneia estará a cargo do 
secretario, sob a fiscalisação da directoria. 

Art. i9. Nenhum menor será registrado como possuidor 
de acções, e nenhuma mulher casada será registrada como 
possuidora de acções, excepto com a lei da propriedade da 
mulher casada ou outras ordenações legislativas. 

Art. 30. O pai, tutor, commissario, marido, testamen· 
teiro ou administrador de um menor, idiota, lunatlco, mulher 
ou de um accionista fallecido, não será nessa qualidade aceio
nista, porém provando perante a directoria o seu titulo póde 
ser registrado como possuidor das acções ou póde transferil-as 
a qualquer pessoa approvada pela directoria. 

O fidei-commissano na fallancia de um aecionista nio po
derá nessa qualidade ser accionista, mas, provando perante a 
directoria o seu titulo, póde pela maneira supra transferir a 
acção. 

Art. 3t. Nenhuma transferencia de acções poderá ser 
feita sem que seja pago á companhia um direito de transfe
rencia de dons shillings e seis dinheiros ou qualquer outra 
menor importancia sobre cada transferencia, conforme a 
direetoria indicar. · 

Art. 3i. Pessoa alguma poderá ser registrada como 
transferente de uma acção sem que o instrumento de transfe
rencia devidamente assif:'nado tenha sido entregue ao secreta
rio afim de ser recolhido ao arcbivo da companhia; porém, 
para ser apresentado quando fôr razoavelmente requerido e 
sem que o direito de transferencia tenha sido pago como está 
estipulado, ou de conformidade com o disposto no artigo su· 
pra, mas em qualquer caso em que, no entender da direetoria, 
não se deva insistir sobre este artigo, poderá elle ser dis
pensado. 

VIII. CERTIFICADOS 

Art. 33. Os certificados de acções serão passados sob o 
sello da companhia e assignados por um director e rubricados 
pelo secretario. 

Art. ai. Todo o accionista terá direito a um certificado 
para todas as suas acções ou a varios certificados cada um para 
uma parte das suas acções, especificando cada certificado os 
numeros dessas acções. 

Art. 35. Estragando-se ou perdendo-se qualquer eertitl· 
eado poderá ser substituído por outro, apresentando-se á di· 
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rectoria provas que a satisfaçam, da sua perda ou ~strago .ou, 
na falta de taes provas, mediante o pagamento da tndemmza
po que a direetoria julgar adequada e dessas provas ou dessa 
JDdemnização far-se- ha menção nas netas das sessões da di
rectoria. 

Art. 36. Todo o aceionista primitivo terá, por oceasião da 
distribuição, das acções, direito aos seus certificados de aeções 
gratuitamente, mas em todos os mais casos pagará á compa
nhia, sempre que a directoria o julgar conveniente, um shil
ling por cada certificado. 

IX. GARANTES DE A.CÇÕES 

Art. 37. A companhia poderá emittir garantes de acÇões 
sob e sujeitos aos termos, condiçõm; e disposições aqui em 
seguida contidas e de accôrdo com a lei, com relação a quaes
quer acções remidas ou capital fixo, e esses garante~ declara
rão que o portador tem direito ás acções on ao capital fixo 
nelle especificado. 

Art. 38. Os garantes de aeções serão emittidos sob o sello 
da companhia e assignados por um director e rubricados pelo 
secretario. 

Art. 39. Cada garante de acção conterá o numero de acções 
ou a importancia de capital fixo e serão passados no idioma 
e pela fórma que a directoria julgar apropriada. A numera
ção primitiva das aeções sera mencionada nos garantes de 
acções que as representar. 

Art. ~. O portador em qualquer occasião de um garante 
de aeções serát sujeito todavia aos regoJamentos da compa
nhia, na occasiao applicaveis ao caso, accionista da companhia 
relativamente ás acções riu capital fixo especificado nos ditos 
garantes de aeções. 

Art. ~~. A companhia, não obstante qualquer aviso que 
possa receber ou conhecimento que possa ter, não será obri
gada a reconhecer qualquer direito, titulo e interesse legal 
ou de equidade, de qualquer natureza que elle seja, com rela
ção a quaesq_uer acções ou capital fixo, representado pelo ga· 
rante de aeçoes, além dos direitos do portador desse ffarante, 
como aceionista da companhia pelas acções ou capttal fixo 
nelles especificado e do J?Ortador de qualquer coupon ao paga. 
manto do dividendo ou juros pagaveis com relação ao mesmo. 

Art. ~~. Pessoa alguma como portador de um garante de 
aeções terá direito de exercer qnaesquer prerogativas de 
accionista sem que tenha produzido esse garante de acçõcs e 
declarado o seu nome e endereço e (si e quando a directoria 
assim o exigir) consentido que o facto seja declarado no 
verso do titoJo com a data, fim e con~ I na ~ 
sentação. . ·~\)()\H [C A o~ C 1J,......,··, 

'~ .,~-~~ » 
--~.('vs v,_.,,,"~~ 
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X. COUPONS DOS GARANTES DE ACÇÕBS 

Art. r.a. Emittir-se-hiío em qualquer occasião coupons pa· 
gaveis ao pot·tador no numero e pela fórma e pagaveis nos 
Jogares que a directoria julgar apropriado com relação aos 
garantes de acções e representando o pagamento, dos· divi-. 
dendos ou juros desses garantes. Cada coupon distinguir-se-ha 
pelo numero do garante de acções ao qual pertencer. 

Art. ~~. Sendo declarado o pagamento de qualquer divi
dendo ou juros sobre as acções ou sobre o capital fixo espe· 
eificados em qualquer garante de acções, a directoria publi
cará avisos a esse respeito nos periodicos de Londres, que 
julgnr conveniente. 

XI. EIIIISSÀO IH~ tJAl\ANT~:s IJE ACÇÕES 

Art. 115. A dircctoria exercerá todos os poderes da compa· 
nhia com referencia á emissão de garantes de acções. A di· 
rectoria, todavia, não será obrigada a exercer os poderes de 
emittir garantes de acções, quer em geral, quer em algum caso 
especial, salvo si ou quando ella, na sua absoluta discri~o, 
julgar adequado fazel-o e esta resolução não será susceptrvel 
de ser revista ou impugnada por qualquer tribunal de qual· 
quer jurisdicção e qualquer que seja o fundamento. 

Art. ~6. Nenhum garante de acção será emittido, excepto 
sendo requerido por escripto, assignado pela pessoa na occa· 
sião inscripta no registro dos accionistas da companhia como 
o possuidor da acção ou do capital fixo relativamente ao qu:~l 
o garante da acção tenha de se1· emittido. 

Art. ~7. O requerimento será passado pela fórma e au
thenticado peln maneira que a directoria em qualquer occa
sião ordenar. e será depositado no escriptorio, e os certifi
cados de acção ordinarios, então em circulação, relativamente 
ás acções ou ao capital fixo que se projeetar incluir nos 
garantes de acção a emittir-se, serão ao mesmo tempo resti
tuídos á directoria para serem annullados, a menos que ella, 
no exercício da sua discrição e sob as condições que ella 
possa julgar apropriado, dispensar essa entrega e cancellação. 

Art. 48. Qualquer nccionista re.,istrado que requerer a 
emissão de garantes de acções em relação a quaesquer acções 
ou capital fixo, pagará á directoria, na occasião em que fizer 
o requerimento, si olla julgar apropriado exigil-a, a taxa de 
sello imposta pela lei sobre garantes de acções, e tambem os 
emolumentos, não excedendo um shilling eor cada garante de 
acção que a directoria em qualquer oeeasiao fixar. 

Art. ~9. Si o portador de um garante de aeção fizer na 
()Ceasião entrega delle á directoria para ser cancellado e lhe 
pagar a taxa de sello imposta sobre a emissão de um novo 
ga.-ante ·de acção, e os emolumentos, não excedendo um 
shilling por cada garante de acção que a directoria êm qual
quer oceasião fixar, a directoria póde, si assim julgar con-
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veniente, emiUir·lhe um novo garante de acção ou novos 
garantes de acções da acção ou das aeções, ou do capital fixo, 
especificado no garante de acção assim entregue para ser 
caneellado ; mas, quaesquer que sejam as circumstancias, 
ella não emittirá qualquer novo garante de aeção ~r quaes
quer acções ou capital fixo, pelo qual já tenha srdo prévia· 
mente emiUido um garante de acçào, a menos 9ue e até que 
o garante de acção assim préviamente emittrdo lhe tenha 
sido primeiramente entregue para ser cnncellado. 

Art. 50. Si o portador de qualquer garante de acção fizer 
delle entrega para ser cancellado e conjuntamente depositar 
no escri(ltorio uma declaração por escripto e sob a sua 
assignatura, pela fórma c authenticada pela maneira que a 
directoria em qualquer occusião indicar, requerendo ser 
registrado como accwnista com relação ás acçõcs ou capital 
fixo especificado no dito garante, e expondo nessa declaração 
o seu nome e condição ou occupação e endereço, elle terá 
direito a ter o seu nome inscripto como accionista registrado 
da companhia, com relação ás ac~ões ou ao capital fixo espe
cificado no garante de acções assim restituído. 

Fica comtudo estipulado que sempre que a directoria tenha 
recebido aviso de qualquer reclamação feita por qualquer 
outra pessoa com relação ao rlito garante de acção, ella póde 
á sua discrição recusar registrar a pessoa q_ue assim o restituir 
como accionista relativamente ás ditas acções ou capital fixo, 
mas ella não terá por dever recusal-o, nem ficará obrigada 
ou responsavel para com qualquer pessoa pelo facto de o não 
recusar. 

XII. CHAMADAS SOBRE ACÇÕES 

Art. 51. A importancia devida sobre as acções do capital 
primitivo será pagavel pelos banqueiros da companhia ou em 
outro qualquer Jogar que a diroctoria indicar, com o detlosito 
e nas prestações e pela fórma e nas épocas que forem indi
cadas em qualquer occasião pela directoria, a qual podflrá, si 
o julgar conveniente, fazer uma ou mais chamadas anteriores 
á sua emissão. 

Fica estipulado que a directoria poderá fazer com que as 
chamadas sobre o capital emittido na Inglaterra sejam pagas 
em datas diversas daquellas que so fizerem sobre o capital 
emittido em paizes estrangeiros. Poderão ser contados juros 
sobre as entradas das chamadas realizadas com antecedencia 
ao dia lixado para o seu pagamento, pela taxa que fôr deter
minada pela directoria1 a qual não excederá a sete por cento 
ao anuo. 

Art. 5:!. A directoria poderá em qualquer occasião, caso o 
julgue apropriado, comtanto que a opção seja primeiramente 
oJTerecida sem preferencia a todos oiSüaeei · ~e 
qualquer accionista que desejar pag Jtllllo(l40~f " 
qualquer parte do dinheiro devido. Mil atn 'rh~flébti lfl ~·,, 
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a~, além das quantias na oecasião chamadas, e a impor
tancia paga qull n11 occasião fôr adiantada produzirá juros a 
uma taxa que será determinada pela directoria, e que não 
excederá a sete por cento ao anno. 

Art. 53. A directoria poderá igualmente e sem prejuízo de 
qnaesquer outros poderes que lhe sejam conferidos pelos re
gulamentos ou pelos presentes estatutos, fazer qUalquer ou 
ambas as seguintes cousas: 

l. • Estabelecer na emissão de aeções uma differença entre 
os possuidores dessas acções, quanto á importancia das cha
madas a realizar e das épocas do pag:1mento dessas cha
madas. . 

t.• Pagar dividendos na proporção da importancia chamada 
e realizada sobre cada acção. nos casos em que maior impor
tancia tenha sido chamada c realizada sobre umas acções do 
que sobre outras. 

Art. õ~. Todas as chamadns relativas ás acções serão con
sideradas como tendo sido feitas na occasião em que as deli
berações, autorizando-as, forem votadas pela directoria. 

Art. õ5. Os possuidores em commum de uma acção seriío, 
quer conjunta, quer separadamente, obrigados ao paga
mento de todas :lS clwmadas relativas a essa acção. 

Art. 56. A directoria poderá, por qualquer 11ubsequente 
deliberação, marcar um novo prazo e )(•gtlr para o pagamento 
de alguma clwmada ás pessoas que a não tiverem p11go. 

Art. 57. Sem1lre que se fizer alguma chamada sobre as 
acções, não sendo por occ~si:io d11 sua distribui~iio, dar-se
ha aviso a todo o accionista, responsavel pelo pagamento, 
quer na oceasião, quer em qualquer tempo depois de feita a 
chamada, com vinte e um dias de antecedencia, da época e 
Jogar primitivamente ou por qualquer deliberação subse
quente, design~do para o seu pagamento. Fica entendido 
que, dado o caso de mais do uma pessoa ter direito em com
muro a uma acção, feito o :1vi~o á pessoa cujo nome se achar 
em primeiro Jogar no registro dos accionistas, considerar-se
ha como feito o aviso aos possuidores em eommum. 

Art. liS. No caso de falta de pagamento até vinte e um 
dias depois do dia ma rendo pelo dito aviso para o JIDgamento 
de qualquer clwmada, dar-se-ha um segundo aviso, quer 
immediatamente, quer em qualquer época subsequente ao 
aceionlsta remisso, exigindo o immediato pagamento, e no 
caso de não ser realiwdo o pagamento dentro de sete dias 
depois deste !;egundo aviso, a companhia poderá (sem pre
jui&o do direito da companhia, de declarar o commisso das 
acções) processar o devedor pela importancia, não paga, a · 
qual, salvo quando decidido em contrario pP-Ia directoria, ven
cerá juros á razão de dez por cento ao anno, 11 contar do dia 
marcado pelo primeiro a"iso para o seu pagamento. 

Art. 59. Os accionistas não poderão votar ou exercer 
qualqoer pr,erogativa de :'ccionista emquanto qualquel" cha
mada por elle devida, quar sobre uma aeção, quer sobre urna 
obrigação preferencial (debenture), não fôr paga. 
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XIII. CONVERSÃO DAS ACÇÕES EM CAPITH FIXO 

Art. 60. A directoria póde, com a saneção da companhia 
préviainente dada em assembléa geral, converter quaesquer 
acções remidas e registradas em capital fixo. 

Art. 61. Quando quaesquer acções tiverem sido conver
tidas em capital fixo, os diversos possuidores desse capital fixo 
poderão d'ahi em diante transferir os seus respectivos inte
resses ou qualquer parte desses interesses nunca menos de 
;f. tO, em valor nominal, pelo mesmo modo e sujeito ás 
mesmas regras pelns quaes as arções elo capital da campa- . 
nhia podem ser transferidas ou tão aproximadamente quanto 
as circumstancias o permillire.m. 

Art. 6~. Os diversos possuidores de capital fixo teriio 
direito a participarem dos dividendos e dos ln~ros da com
panhia em relaç;io á importancia do sou respectivo interesse 
no dito capitnl lixo o esse intere~so ronf,~rir:i aos seus res
pectivos possuidores, na . proporção da sua importancia, os 
mesmos privilegios e vantagens p:mt os fins de votarem nas 
assembléas geraes da companhia e 11ara outros fins, como 
lhes confeririam acções de igunl valor, do capital da com
panhia. 

XIV. COMMISSO DE ACÇÕES 

Art. 63. Si qualquer entrada de capital sobre quaesquer 
acções deixar de ser pag-a dentro de sete di:•s depois do 
segundo aviso acima mencionado, a diret:toria poderá, depois 
de feito ao accionista um terceiro aviso com ~elo dias de 
prazo, declarar e~sas acçõe~, cahidas em commisso em bene
ficio 'lia companhia. 

Art. 6\. Quando qunlquer pessoa com direito a reclamar 
quaesquer acções e que mio se tenha habilitado de confor
midad~ com os presentes estatutos para ser registrado como 
possuidor dessas ncções, deixar decorrer doze mezes depois 

· rle para isso convidado por aviso da directoria, sem nssim se 
babilitm·, :1 direcloria logo depois tl.t expiração daquelle 
período póde decl:1rar essas acções cahidas em corumisso em 
beneficio da companhia. 

Art. 65. A directoria poderá, de aceôrdo com qualquer 
accionista, aceitar uma desistencia ou annullal' qualquer 
distribuit;iio de acções por elle possuidas nos termos o con
dições pecuniarias ou de outra cspzcie que a direcloria julgai' 
convenientes. 

Art. 66. Sempre que os dinheiros a respeito dos qmtes a 
companhia tiver uma bypotheca tadta ou direito, sob1·e 
quaesquer acções registradas de conformida . 
a~ ligo d~s presentes. estatut9s, não for · !M i~ de ;,"--~~. 
v ao te e 0110 d1as depo1s do av1so por es ,~4 ~Mfõ U ll;f1.~ · 
accionista devedor ou aos seus testa e ros ou adminis- '~-(,. 
tradores, exigindo delle ou delles o agamento da quantia 

~ (, 
,,, ~' "< ~ .... 
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que' na ,occasião fôr devida á companhia, a directorla poderá 
em qualquer época após esse aviso, em quanto taes quantias ou 
parte dellas estiverem por pagar, declarar rahidas em com
misso essas acções, e em seguida creditará ao accionisla o 
valor das acções cabidas em commisso, pelo preço do mer
c:•do na occasião, para fazer face á quantia devida, e pagará ao 
dito accionista qu:.lquer excesso que houver entre o dito 
valor e a quantia devida. Fica entendido que a directori11 
não declarará em commisso maior numero de acções do que o 
necessario para o pagamento dos ditos dinheiros. O valor do 
mercado será, no caso de divergencia, fixado por arbitramento. 

Art. 67. A desistencia ou o commisso de uma aeção 
implicará a extincção, na occasiãoda desisteneia do commisso, 
de qualquer interesse, reclamação e pretenção na e contra a 
companhia relativamente 11 essa acção e de todos os direitos 
incidentes 11 essa :•cç:io, com n unica excepção daquelles 
direitos que pelos presentes estatutos são expressamente 
resalvados. 

Art. 68. O commisso das acções será sujeito a e sem pre
juízo de quaesquer reclamações e exigencias da companhia 

. por chamadas atrazadas, si existirem, e peJos juros toobre os 
atrazados e quaesquer outras reclamações e exigencias da 
companhia, contra o possuidor das acções ou do direito como 
acima dito, quando ellas cuhirem em commisso, e ao direito 
da companhia de demandar a esse respeilo, mas a companhia 
não demandará sem que na épor.a e pela fórma que a dire· 
etoria julgar conveniente, se tenha primeirdoiente verifi
cado o valor do mercado das acções, quer por venda, quer 
por arbitramento, como acima mtmcionado, e que o dito valor 
do mercado é menor do que a importancia da sua reclamação 
e então demandará sómenLe pelo saldo não pago. 

Art. 69. O commisso de qualquer acçào poderá em 
qualquer occasião dentro de doze mezes depois de declarado, 
ser annullado pelu directoria á sua discrição, pagando o 
accionista remisso tod11s as quantias por elle devidas á com· 
panhia e todas as despezas occasionadas peJa falta do seu 
pagamento e da multa que a directoria julgue razoavel, mas 
a remissão não será exigível como ma teria de direito. 

Art. 70. O commisso de uma acção, excepto quando fôr 
por falta de pagamento de uma prestação, não prejudicará o 
direito a qualquer dividendo, ou dividendo por conta já decla
rado. No easo dessa falta de pagamento o commisso incluirá 
todos os ·dividendos, dividendos por conta e juros vencidos e 
os que se vencerem. 

Art. 7 L As vendns o outras applicações das acções desis
tidas e cabidas em commis~o poderão ser feitas pela directorla 
niiS épocas e sob as condições que ella julgar conveniente. 

Art. 7!. O cerliflcado por escripto sellado e assignado por 
um director e rubricado pelo secretario, da desistencia ou 
da declan•çiio de commisso de uma acçiio ter sido devida
mente feita de conformidade com os presentes estatutos e 
declarando a época em que foi feita a desistencia ou declarada 
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em commisso, será a favor de qualquer pessoa que mais 
tarde reclamur ser o possuidor da acção ou do direi\o suprn, 
prova conclusivu dos factos certificados. a nas actas das 
sessões da directoria se fará menção do outorgamento desses 
cerlilkados. 

Art; 73. As acções desistidas oo cabidas em commisso 
em beneficio da companhia poderá a directoria vender ou 
dellas dispôr ou absolutamente extinguir-as~ dia julgar 
de mais vantagem p11ra n companhia, e emquanto não forem 
vendidas ou não se dispuzer dellns, serão registrndas no nome 
da companhia ou no de qualquer pessoa ou pessoas nomeadas 
por ella e em tldei-commisso c com os seus dividendos, pre
mias e juros formarão parte dos haveres da companhia. 

XV, ACCIONISTAS REGISTRADOS E REGISTROS 

Art. n. O registro de accionistas estar;i a cargo do se
cretario sob a fiscalisação da dit·ectoria. 

Art. 75. Todo o accionista registrado indicará em qua!
quer época ao secretario um endereço na Inglaterra para ser 
registrado como seu logar de residencia, c o Jogar assim em 
qualquer occasião registrado será para os fins da lei e dos pre
sentes estatutos considendo como seu Jogar de residimcia. 

Si qualquer accionist11 deixar de dar esse endereço na In· 
glaterr:~, elle não terá direito de receber os avisos de <tualquer 
assemblén gt:lral ou outras reuniões da companhia e nenhuma 
nssembléa geral em outras reuniões ~eriio invalidndas pelo 
facto de qualquer accionista niio ter recebido o aviso, como 
acima ficou dito. 

Art. 76. O secret:~rio permiltirá entre as dez e doze horns 
do di:~ o enme do registro dos accionistas ou de outros re
gistros conforme determinam ns leis, comtanto que qunlqucr 
aceionista ou outra pessoa, antes de ex11minar qu::~lfiUer desses 
registros, assigne o seu nome em um livro destinado a esse 
fim, e elle facultará, antes de qualquer assembléa geral ordi· 
naria, a qualquer accionist:~ que o requerer, o exame dos 
livros d:~ contabilidade da companhia, e nas épocas e sob as 
restricções que a directoria indicar, porém elle n1io permittirá 
sem expressa nutorização da directoria, outro qualquer exame 
dos archivos, livros ou papeis. 

XVI. DIRECTORES 

Art. 77. tJ numero de directores (sujeito á alternção feita 
pela assembléa geral) não será inferior a tres, nem SUJlerior a 
sete. 

Art. 78. Para ser qualificado director é neeessario ser-se pos· 
suidor de nunca menos de vinte e cinco acções da companhia. 

Art. 79. Os directores serão apenas rcsponsaveis pelos netos 
por cites proprios praticados ou flOI' :tquelles em que tenham 
tido p:~rte. 
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Art. 80. Todos os directores, exceptoando:se os directo
res o os accionistns primitivos rer.ommendados pela directoria 
para ololção on nomendos pela diret~toria para preencher 
alguma vaga ocr.asiooal, deverão ter possuído o nnrnero com· 
petente de acçõcs, pelo menos com seis mezes de antece· 
dcncia. · • 

Art. 81. Na assembléa geral ordinaria do anuo de 1886 e 
na assembléa geral ordinaria de cada anno subsequente, um 
terço dos directores, ou o numero inFerior mais approximado, 
retir:~r-se-ha do cargo e a assembléa gorai os reelegerá, si 
estiverem qualificados, ou elegerá nccionistas qualificados 
para preencherem os seus Jogares. 

Art. 82. O torno para a retirada do:; primeiros directores 
será determinado por accflrdo entre ellos em ses~ão celebrada 
antes do fim do mez de Dezembro d11 l88ã, e na faltn de 
aer~úrdo os directorcs que tiverem do retil"ar·se serão escolhi
dos á sorte. 

Art. 83. Quando se suscitar alguma duvida com relação 
á retirada, pelo turno, de qualquer tlirector, ella será deci
dida pela directoria. 

Art. 8~. Os directores quo se retirarem, estando qnalifi
CIHios, podem ~er reeleitos. 

Art. 85. Um accionista, quo ulio sAja um director, que 
se retire, não e3tará, salvo quando f1ir recommendado pela 
direetõria, qualificado para ser eleito directot· ~em que tenha 
dado ao secretario ou entregue no escriptorio com a antece
dencia de nunca menos de quatorze 1Jias nem mais de dons 
mezes do dia da eleição, aviso por escripto assignado por elle 
do seu desejo de ser eleito director. 

Art. 86. Todas as vezes que a as~embléa gerDI, em qual
quer anno, deixar de eleger um dire1:tor pnra o Jogar do di
rector que se retira, o director quo tio v ia retirar-se será con
siderado como tendo sido reeleito. 

Art. 87, Todo o director resigna ri! o seu cart!O logo que 
deixar do possuii· o seu numero d<l :tcçües qnalificativo ou 
tornar-se fallido, sn~pender. pag·amentos, fizer composição 
com os seus credores ou fôt• reconhecido lunatico óu (salvo si 
n direcloria resolver por outra fórma) deixar, durante seis 
mezcs consecutivos, de assistir ás se~~õcs da dirPctoria. 

Art. 88. Qualquer director, quer individualmente, quer 
como fazendo parte de flUalquer snciedade, companhia ou 
cor(loraçiio, poder:í, não obstante qualquer disposição das leis 
em contrario, interessar-se em qualquer oper&ção, empre.za 
ou negocio emprehendido ou anxilinrlo pela companhia, ou 
no fJUal a cümpanhia seja interessada, comtllnto qu~ 11 natu
reza e :1 extensão de tal int1we~se sejam reveladas á directoria 
011 pof!er:í ser um dos solidht<lores ou Engenheiros da com
p:mhia; e poderá ser nomeado para qualquer cargo sujeito 
á directoria, com ou sem remuneração alguma. 

Art. 89. Nenhum director será desqualificado para agir 
como director pela razão de ser assim interessado, empregado 
ounorrie11do, porém ello niio votará sobre quaesquer ma&erias 
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relati•as a qualquer operação, empreza ou negocio em que 
elle fôr interessado , quer individualmente, quer como 
membro de uma sociedade ou como director ou official do 
qualquer companhia ou corpol'llção .. 

A1·t. 9{}. O director poderá em qualquer época dar aviso 
por escripto á directoria do seu deseJo de renunciar o cargo 
e ao ser aceita a sua resignação pela directoria, porém não 
antes, o seu Jogar ficará vago. 

Art. 91. Qualquer vaga occasional do Jogar de director 
poderá ser preenchida pela directoria pela nomeação de um 
accionisla qualificado, que a todos os respeitos occupará o 
Jogar do seu predeces~or. . 

Os directores em eft'ectividade podem exercer o seu man
dato não obstanw qualquer vaga ou vagas na directoria. 

Art. 9~. A remuneraçiío dos directores sera de duas mil 
libras por anno, dividida entre os directores nas proporções 
que a directoria em qualquer occasião determinar. 

XVII. SESSÕES DA DJRECTORIA E COMMISSÜES 

Art. 93. A directoria reunir-se-ha em sessão quando os 
directores entenderem conveniente, mas nenhuma reunião 
da directoria terá Jogar fóra de Londres sem o consentimenlo 
da directoria na Inglaterra, votado em sessão. 

E dar-se-ha aviso com pelo menos quarenta e oito botas. 
de antecedencia a cada um, dos directores, de qualquer 
reunião da directoria, por meio de carlas ou telegrammas 
dirigidos á sua residencia principal na Inglaterra ou na 
França, devendo essas quarenta e oito horas sAr contadas do 
tempo em que no curso ordinario essa carta ou telegramma 
seriam recebidos. 

Art. 9~. A tlirectorià póde ser convocada extraordinaria
mente em qualquer época, por qualquer dos directores com 
prévio aviso de dous dias aos outros directores. 

Art. 95. A directoria poderá determinar qunl o q11orvm 
necesll:trio Jlara poder deliberar. Emquanto não fôr determi
nado o contrario, dous directores serão quorum. 

Art. 96. A directoria elegerá de tempos a tempos um 
presidente, e si o julgar conveniente, um vice-presidente, 
que exercerão o cargo pelo egpaço de um anuo ou por qual
quer prazo menor. 

Art. 97. Em qualquer caso de ausencia do presidente e do 
vice-presid~nte, a directoria nomeará um substituto provi
sono do presidente. 

Art. 98. o~ trabalhos da directoria serão regulados, tanto 
quanto o regulamento em vigor da direcloria o determinar, 
pelo regulamento em vigor e a todos os mnis respeitos con
forme os directores presentes julgarem eonvttniente. 

Art. 99. Qualquer assumpto submet.ttii~4~~-~~;c:~ 
resolvido pela maioria de votos dos diJ DBJcO ,_ 
presentes, tendo cada director um vo c~ " 4Jli' 

~ 

* ~ Cos * 
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Art. 100. No caso de empate de votos em uma sessão da 
dlroo&oria, o presideate dessa sessão terá um segundo voto 
ou voto de qualidade. 

Art. IOl. Os direc&ores, em sessão da directoria, poderão 
nomear e remover commissões tiradas do seu proprlo seio, 
conforme julgarem conyeniente, e poderão determinar e re
gular o seu quorum, deveres e modo do proceder. 

Art. 102. Todas as commissões lavrarão aclas dos seus 
trabalhos e dellas darão em qualquer occasião conhecimento 
á directoria. 

Art. 103. As actas das sessões de todas as direc&orias e do 
comparecimento dos directores a ellas respectivamente. serão 
acto continuo ou com a conveniente presteza, após ellas la
vradas pelo secretario em um livro apropriado para esse fim 
e serão assignadas pelo presidente da sessão a que ellas sere
ferirem. ou daquella na qual ellas forem lidas. 

Art. 10&.. Qida uma dessas actas, quando assim registrada 
e assignada, será considerada, não se provando que contenha 
erros, como um registro fiel e um procedimen&o original. 

Art. 105. As sessões da directoria poderão ser adiadas á 
vontade, pelo tempo e para o Jogar que os directores deter
minarem. 

XVlll. PODERES E DEVERES DA DIRECTORIA 

Art. t06. A direetoria, sujeita á fiscalisação das assembléas 
geraes (porém não de fórma a invalidar qualquer acto prati
cado ()8la diree&oria antes da deliberação da assembléa geral), 
gerira e administrará os negocios e as transacções da com
panhia e exercerá &odos os poderes, autoridades e instrucções 
da companhia, e obterá todas as concessões, privilegias e 
actos e auto~zações legislativas de qualquer governo e auto
ridades, incluindo concessões e decretos mencionados no Me
morandum de associação, fará todos os mais contratos, actos 
e cousas que forem necessarias para os negocias da com
panhia no reino Unido e em outra qualquer parte, excepto 
aquelles que pelas leis e por estes estntutos forem expres
samente determinados que sejam exercidos pelas . assembléas 

ge~:· 107. A directoria, sujeita ás condições aqui contidas, 
nomeará o secretario, secretarios-ajudantes, os banqueiros, 
solicitadores e outros officiaes, nos termos e condições que 
ella julgar convenientes, e em que accordar e poderá em 
•1ualquer occasião remover ou despedir quaesquer delles e 
(provisoriamente ou por outra fórma) nomear outros para os 
lagares desses ·e tamhem fixar as garantias (si isso tiver 
Jogar) que 1levo exigir-lhes para o fiel desempenho dos seus 
deveres,.conforme a directoria entender conveniente. 

Art. tOS. A directorta poderá nomear e remover uma ou 
mais commissões locaes no Imperio do Brazil ou em qualquer 
paiz ou Jogar, as quaes consistirão das pessoas, quer sejaDl 
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direetores, aeeionistas, ou não, que & direetoria possa julgar 
convenientes. 

Art. 109. A direetoria poderá determinar e regular as 
funcções, os poderes, o quorum, os deveres e as attribuições 
e remunerações de qualquer commissão constituída e no
meada de conformidade com o ultimo artigo e cada uma 
dessas com missões estará a todos os respeitos sujeita á fisca
lisaçio da directoria. 

Art. HO. A directoria poderá em qu11lquer occasião no
mear qualquer pessoa ou pe~soas para servirem como agentes 
ou representantes da companhia no Imperio do Brazil ou em 
qualquer paiz ou Jogar e poderá nomear quaesquer emprega
dos e offieiaes necessarios para os negoeios da companhia, 
nos termos e com as remunerações que a directoria julgar 
convenientes e poderá em qualquer oeeasião remover essas 
pessoas e nomear outras nos seus Jogares. 

Art. UI. A direetoria poderá em qualquer oceasião dele
gar em qualfiuer commissão local agente ou representante, 
empregallo ou offieial todos ou quaesquer dos poderes e auto
ridades da direetoria. 

Art. U!. A directoria poderá fixar, regular e pagar todas 
as despezas da organização e installação d& companhia e da 
emissão e eolloeação de quaesquer acções ou obrigações pre
fereneiaes ou outros tilulos que por ella forem considerados 
convenientes ou de qualquer outra companhia, sociedade ou 
em~treza promovida, fundada ou creada no todo ou em parte 
por ella. 

Art. H3. A directoria poderá exercer os poderes da lei do 
sello das companhias, 18M, cujos poderes fica a companhia 
pelo presente expressamente autorizada a exercer. 

Art. lU. O secretario affixará o sello com a autorização 
da directoria e na presença de um director pelo menos, Am 
todos os documentos que forem de necessidade serem sella
dos, e todos esses documentos serão assignados por esse um 
direetor e rubricados pelo secretario. Qualquer sello em
pregado no estrnngeiro sob as provisões da lei das compa
nhias, 1€6&., será amxado por nutorização e na presença da 
pessoa ou das pessoas que a directoria indicar e os documen
tos assim sellados serão assignados pela pessoa que a directoria 
igualmente indicar. 

Art. H5. A directoria poderá exercer as faculdades da 
companhia para contrabir emprestimos, sujeita ás disposições 
destes esttJtutos. 

Art. 116. Todos os cheques e letras de cambio e notas pro
missorias serão assignadas, uceitas, sacadas ou endossadas 
por dous direetores devidamente autorizados pela directoria, 
e rubricadas pelo secretario ou serão saccadas ou endossadas 
ou aceitas pela on por conta da companhia por duas ou mais 
pessoas agindo em virtude de procuração ou autorização espe
cial conferida sob o sello da companhia, em virtude de uma 
deliberação da directoria. 

Art. H7. Todtls as contas da directoria, depois de: examina-
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das pelos Oscaes e approvadas por uma assemblén geral, serão 
conclusivas, oxcepto quanto aos erros que nellas forem encon
trados dentt·o de dons mezes imrnetlialos á sua approvaçào. 

Art., H8. Os enos encontrndos dentro daquelle periodo 
serão logo corrigidos c as ditas contas serão no fim desse 
prazo conclusivas. 

Art. H9. Os directores Rerão indemnizados de todas as 
despezas de viagem ou IJe outros qullesquer gastos que pos
sam fazer em quanto occu pados com os negocios da companhia. 

Art. 120. A directoria poderá em quai:Juer caso em que 
tenha de fazer o pagamento de alguma somma de dinheiro, 
por 'qualquer motivo que ~cja, emitlir a favor da companhia, 
corporação, autoridade ou pcsJoa com direito a esse paga
mento por aceiirdo ou !ll'l'anjo feito rom essa companhia, 
corpora(;ão, autoritlado, on pessoa, nccõns da companhia in
teira ou parcialmente remitl:ls ou titules de prelação em sub
stituição desse pag:~mento em dinheiro e JlOderá emiUir e 
registrar essas ac~~ões ou títulos de prelação nessa conformi
dade, e poderá distribuir ac~ões da companhia parçial ou in
teiramente remidas em sati~raçiio ou resgate de quaesquer 
reclamações ou respon~abilid:1des dessa companhHI ou de 
qualquer companhia cujos compromissos ou responsabilida
des forem ou possam vir a ser assqmidas por esta companhia 
e o dinheiro ereditndo como pago sohre essas acções respe
ctivamente rleverá ser nt:eito e considerado como um paga
mento á dinheiro da importancia que ellas representarem. 

Art. 12t. Nenhuma cnmpra, venda, contrato ou ajuste 
pora o qual tiver sido dado o assentimento da companhia em 
assembléa geral será impedida ou embnraçnda sob o pretexto 
de não estar de accêrdo ou de ser contraria ao objecto e aos 
fins da componhi:1 ou aos poderes da companhia, em assem· 
bléa geral ou por outro qualquer pretexto. 

XIX. DIRECTOU GERE:\"TE. 

Art. tU. A direclorio porlerá, si o julgor conveniente, 
nomear uin ou nwis direetnres na oceasiilo para servirem do 
director ou direclores gerentes da companhia, qtier por um 
prazo fixo, ou sem limite, quanto ao prazo pelo qual elle ou 
ellm; devem exercer Bsse eargo,e poderá em tJUalquer oceasião 
remover ou des(ledir qualquer director gerente do seu cargo, 
e nomear outro no seu Jogar, ou nos seus Jogares . 

.Art. na. ,um director !~'~rente não estará, sujeito, em
quanto c2nttn1!a~ no ~xerctcJO de~s.e cargo, a retirada pelo 
llli'DO e nao !lera mcluulo n:1 determllltH'iio do tempo da reti
rada, DI_!IS ostaní sujei lo :ís mesm:1s re~r;s quanto :í resignação 
o remoçao que os outros directorcs dn companhin, e si elle por 
lfUalque.r causa cessat· de exercer o cargo de director deixará 
de set, 'fJSO.(acto, immediatamonto director gerente. ' 

. Art. ti&. No caso de se dnr alguma vaga no cargo de 
dtrector gerente, 11 dircctoria poderá Jlreencher essa vaga peln 
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nomeação de algum outro director em exercicio, ou poderá 
supprimir esse cargo, conforme entender conveniente. 

Art. U5. A remuneração do director gerente será em 
qualquer occasião fixnda pl'la direclorin e poderá ser po1· meio 
d~ salario, commisj;:lo ou pnrticiparão nos lucros, ou por 
qualquer, ou pm· todos esses modos e será em accrescimo e 
indellendenle da sua remunera<;ão como director, e será ~con
siderado como fazendo parte das despezas de exploraçao da 
companhi:1. 

Art. :1.26. A directorin poderá em qualquer orcasião con
fiar e conferir a um clirector gerente Jlll occasião, os poderes 
inlwren:es á dircctoria, como aqui ncima mencionndo, como 
elln julgar conveniente, e poderá confel'ir esses poderes pelo 
tempo o pnra serem exercidos par:• os fins e propositos e sob 
os termo:: e contlições c com :1s restricções que elh.1 julg-11r 
conveniente, e ella poderá conferir esses poderes, quer colla
teralmente com, quer em subsLituição de todos ou cJuaesquer 
dos poderes da directoria a esse respeito e poderá em qual
quer occasiiio revogar, retirar, alterar ou variar todos ou 
quaes•Juer des,es poderes. 

Art. l2i. O director gerente não terá nem exercerá po
deres maiores ou mais amplos do que pelas di~posições destes 
Estntutos possam ser exercidos pela Directoria e elle estará 
sujeito no exercício desses poderes a todas as mesmas condi
ções e r<'stricções a que a Directoria estaria sujeita em identi
cas circumstancins. 

XX. FISCAES 

Art. !28. Dons fiscnes, os quaes não é necessario que se
jam accionistas, 8eriio nomendos pela asscmblt'a geral ordi
naria em cada anno, paru o nnuo seguinte, e emquanto não 
tivllr. lol!ar a primeira assembléa geral ordinaria, a directoria 
nomeará os fiscaes, porém pessoa alguma j:erá eleita para fiscal 
Jogo que tenha outro interesse &lém do de accionista em qual
fJUer tr:msacçiio dn comp:mhin e nenhum director ou outro 
official será eleito para fiscal einquanto no exercício do seu 
cargo. 

A1·t. U9. A remuneração dos fiscaes será fixada pela 
assembléa e elles examinarão as contas da companhia de con
formidade com a lei e com estes estatutos. 

Art. t30. Vinte e um dias pelo menos antes do dia mar. 
cado para a ussembléa geral ordinnria, a directoria entregará 
aos fiscacs as contas e o balanço annual que tiver de se•· npre
sentado á assembléa gernl, o os fiscnes :1s receher.io o exami
narão o verificarão pessoalmente os títulos pertencentes á 
companhia. 

Art. !31. Dentro em dez dias depois de recebidas as 
contas e o balanço, os fiscaes confirmnl-as-bão ~-nio 
julgarem conveniente confirmai-as, dario 
cial sobre ellas e entregarão á directorla_.~~'-... 

(1 >) ;;J~-~~ 
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balanço eom um parecer no qual deverão expõr o resultado 
da verificação por elles feiLa nos títulos da companhia. 

Art. 13!. Sete dias completos antes de cada assembléa 
geral ordinaria a directoria enviará pelo Correio ou por outro 
meio qualquer a cada um accionista, segundo o seu endereço 
registrado, uma cópia impressa das contas e do balanço exa
minado, e do parecer dos fiscaes. 

Art. i33. Na assembléa geral ordinaria será lido opa~ 
recer dos fiscaes juntamente com o relatorio da direetoria. 

Art. iM. Nenhum acto será praticado pela directoria 
com relação ao valor· do fundo de reserva ou a outros 
quaesqner valores sem que essa avaliação tenha sido exami
nada pelos fiscaes e por elles declarada exacta. 

XXI. DIRECTORES FIDEI•COMl\IISSARIOS E OFFICIAES 

Art. t35. Sempre que a directoria o julgar necessario, 
haverá tantos fidei-commissarios para cada um dos fins da 
companhia quantos a directoria determinar e elles serão 
nomeados e removidos pela directoria e terão as remune
rações, os poderes e as indemnizações e cumprirão os deveres 
e estarão sujeitos aos regulamentos que a directoria deter· 
minar. 

Art. 136. Os directores, 11dei-commissarios, fiscaes, secre
tario e mais omciaes serão indemnizados pela companhia de 
todos os prejuízos e gastos em que incorrerem no desempenho 
dos seus respectivos deveres, excepto dos que resultarem da 
sua respectiva propria vontade ou culpa. 

Art. i37. A directoria poderá pagar ao agente, solici
todor ou omcial da cornpnnhi:• vor meio de porcentagem ou 
outra eommissão, quer calculada sobre a totalidade ou sobre 
qualquer parte dos lucros líquidos da companhio, ou sobre 
transacções especiaes. 

Art. 138. Nenhum director, fi!lei-commissario ou officiol, 
$erá responsavel por qualquer outro director, fidei-commis
sario, ou omcial, ou por tel-o acompanhado em qualquer 
recebimento ou outro acto por conformidade ou por qualquer 
prejuízo ou gasto que a companhia ou qualquer pessoa 
tenha, resultantes de actos ou procedimentos da companhia, 
salvo quando esse prejuízo ou gasto tiver Jogar por acto e 
culpa sua voluntaria . 
. A~. 139. As contas de qualquer ftdei-commissario ou 
ome~al, poderão ser reguladas e approvadas ou desapprovadas 
quer total quer parcialmente pela directoria. 

Art. 1%0. Quando algum director, fidei-commissario ou 
outro omcial fõr declarado fallido, ou publicamente se com
pnzer com os seus credores, elle será por esse facto consi
derado inhabililado para agir nessa qualidade e deixará de 
ser omcial da companhia. · 
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Art. Ui. Fica entendido que até que seja lançada nas 
actas da directoria a desqualificação, os actos qne esse omeial 
pralicar no exereieio do seu cargo serão tão válidos como si 
elle procedesse como omcial qualific.ado. 

XXII. ASSE&IBLÊAS GERAES 

Art. H!. A primeira assembléa geral -ordinaria terá 
Jogar em Londres dentro de quatro mezes depois do registro 
do Memorandum de associação e dos es.tatutos da eompanhi~. 

Art. U.3. Convocar-se-ha annualmente uma assemblea 
geral ordinaria no logar em Londres ou em Middlesex e na 
hor11 e no dia de cada anno que a directoria em qualquer 
occasião indicar. 

Art. U~. A directoria poderá por sua livre vontade con
vocar em qualquer occasião uma assembléa geral extraor
dinaria, e essa assembléa geral será convocada pela dire
ctoria todas as vezes que um requerimento de qualquer 
numero de. accionistas nunca inferior a dez, possuindo entre 
si nunca menos de um quinto do capital, e declarando deta
lhada mente o fim da reunião e assignado pelos requerentes, 
fôr entregue ao secretario ou no escrlptorio, dirigido á 
direetoria. 

Art. li5 Quando a directoria deixar por espaço de qua
torz"' dias depois de lhe ser entregue algum desses requeri
mentos, de convocar uma assembléa geral, de conformidade 
com o que lhe fôr pedido, os requerentes ou igual numero 
de accionistas possuidores de igual proporção de capital, 
poderão convocar a assembléa geral. 

Art. U6. As assembléas geraes extraordinarias reunir
se-hão em um Jogar conveniente em Londres ou Middlesex 
que a directori3 ou as pessoas que a convocarem designarem. 

Art. 147. Cinco accionistas, pessoalmente presentes, 
serão quorum p:1ra uma assembléa geral convocada e para 
quaesquer fins, excepto para o adiamento da assembléa geral, 
para o que tres membros pessoalmente presentes serão 
quot·um. 

Art. US. Negocio algum será tratado em qualquer 
assembléa geral sem que o quorum necessario para esse 
negocio esteja presente no começo da sessão e a declaração 
de um dividendo recommendado pela directoria não terá 
Jogar senão decorridos quinze minutos pelo menos depois da 
hor11 marcada para essa assembléa geral. 

Art. U9. Si dentro de uma hora depois da marcada J!llfa 
11 assembléa geral, quer primitiva, quer adiada, não esttver 
presente o quorum para tratar de qualquer negocio, a assem• 
bléa geral será dissolvida. 

Art. 150. O presidente, com o consentimento da asEem
bléa geral, poderá adiar qualquer assembléa geral para outra 
hora e para outro Jogar, e na assembJéa $'eral adiada nio se 
tratará de negocio algum além do negocto interrompido na 
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a8sembléa geral da qual houve adiamento e que podia ter 
sido trntndo naquella as~embtén geral. 

Art. Uil. l't~ssoa nlgumn lerá o direito como portador 
de um garante de acção, de comparecer ou votar ou exercer 
quaesquer dos direitos de accionista em qualquer assembléa 
geral da companhia ou de assign:.~r qualquer requerimento 
pedindo a convocação de uma nssemllléa geral, exceplo si 
tres dias pelo menos antes do dia fixado para a assembléa 

· geral, no primeiro caso, ou si antes da entrega do requeri
mento no escriptorio, nos mais casos, elle tiver depositado o 
dilo garanLe de acções no escriptorio ou em qualquer outro 
Jogar, ou em um dos outros Jogares que a direcLoria em 
qualquer occasião indicar, juntamente com uma declaraçilo 
por escripto do seu nome e endereço, ficando o garante de 
acções assim depositado até que a :.~ssembléa geral se tenha 
realizado. 

Os nomes de mois de uma pessoa como possuidores con
juntos de qualquer garante de aceões, não serão aceitos. 

Art. :1.52. Entregur-sc-ha á pe!lsoa que assim depositar 
um garante de acções, um certificado declarando o seu nome 
e endereço e o numero de acções ou a importancia de capital 
fixo incluído no garante de acções por' elle depositado, cujo 
certificado dar-lhe-ha o direito de comparecer e de ·votar na 
assembléa geral, da mesma fórma como si fosse accionistn a 
respeito das acções ou capital fixo especificado no dito certifi· 
cado. Logo que elle. faça a entrega do dito certificado o 
gnrante de acções que tiver sido pnssado com relação a ellas 
ser-lhe· h a restituído. 

Art. US3. A directoria quando convocar quall)uer as
semlJiéa geral e os accionistas convocando qualquer assem
bléa geral extraordinaria, dar~o aviso respectivo das reuniões 
pelo menos com sete dias e nunea mais de vinte e um dias de 
antecedencia, porém o não recebimento de qualquer aviso 
por qualquer accioni~ta, quer em razão de não ter dle ende
reço registrado nn Inglaterra ou por outra c;msa, não inva
lidará as delibet·nçõBs de qualquer n~se111bhla get·nl. 

Art. :1.5&.. Quando CJUillt)Uei' a~semhléa geral ror nJiada 
por mais de sete dias, a directoria dt•rli aviso pelo menos com 
quatro dias de nntecedencia, da reunião da assemllléa geral 
adiada. 

Art. :1.55. O aviso convocando nm11 assembléa geral será 
contado exclusivo o dia em IJUC fôr feito o aviso, porém in
clusive o dia da reunião. 

Art. t56. Os avisos convocando as nssemhléas geraes ou 
os seus adiamentos ser:io feitos por circulnres aos accionistas, 
declarando o dia e ·o logar da reunião e a directoria ou os 
accionistas quo convocarem uma assembléa gernl farão 
tambem os avisos si existirem garantes de ac~, por meio 
de annuncios. 

Art. Ui7. Não se tratará de negocio algum nas assembléns 
geraes extraordinarias, além do que tiver sido especificado 
no aviso da sua convoca~:ão, com excepção dos casos de as• 
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sembléas geraes ordinari!IS, nas quaes se tratará das materias 
aqui em seguida especialmente mencionadas. · 

Em qualquer caso em qu!3 pelos JJresentes estatutos tiver-se 
de dar aviso de qualquer negocio quo eleva ser tt·ntado em 
ama a~scmbléa geral, a circular e o annuncio (si fizer-se) 
especificarão qual o negocio. 

XXITI. PODERES DAS ASSEI\IDLf;As GERAES 

Art. 158. A companhia poderá com a s:.mcção de uma ns· 
sembléa geral extraordinaria e sujeita a quaesquer condições 
impostas pela assemllléa geral em qualquer occnsião, exer~er 
quaesquer dos poderes conferidos pelas leis ás companhias 
limitadas por acções. 

Art. 15\J. Qualquer assembléa geral, quando o aviso fôr 
feito para esse fim, poderá por uma deliberação approvnda 
por tres quarta!! partes dos votos lindos pessoalmente ou por 
procuração, removet· qualquer director ou fi~cnl por má 
conducta, negligencia ou incapaciJade e poderá por uma 
simples maioria preencher qualquer vaga no cat·go de di· 
rector ou de fi~cal e fixar a rAmuneração dos tiscaes. 

Art. 160. Qualquer assernblén ordinaria sem I)ViSO algum 
para esse fim poderá eleg-er directores e fiscaes e poderá 
approvar e q•1er na totalidade; quer parcialmente, impugnar 
ou ndoptar e confirmar as contas, bal:mços e relatorios da di· 
reetori:1 e dos tlscnes respectiv:•mente, e póde, sujeito ás dis
posições dos presentes estatutos, decidir sobre <1ualquer pro
posta da directoria, sobre ou rel:•tiv:1 a qualquer dividendo. 

Art. lfiL Qu:mdo alg11ma assembl~a geral tiver delibe· 
rado o augmento do eapi111l, essas nssumbléas gnraes ou outra 
qualquer asse111bléa gen1l po1lení, sujeita ás diSJJosições do 
nrt. f.5, determinar qual :1 importnneia a que deverá l'levar-se 
o augmento de capital pela emissão de novas acções e as 
condições sob as quaes o capital dever:í Rer assim augmen· 
tado e a époea, modo o termos nos qunes as novas acções 
deveriio srw Pmittiilas e qna1111o twj;1 premia fflllll a applim•ção 
que se lhe deverá dat·. 

Art. t62. A assembléa geral que determinar as condições 
sob as quaes as novas acções deverão ser emitlidas, poderá 
determinar que as novas ncções St'jtlm emittidas como uma 
classe ou como diversas clas~es e poder:'• Jig:tr ós novns acções 
de todas ou de qu:1esquer das cla~;;es, qual1Juer pt·ivilogio 
especial com referencia :1 }Ualquer dividendo ou juro prefe· 
rencial, garantido, fixo, fltwtn:mtt>, remível ou de outra na· 
tureza ou quae~quer condições ou restricções especiaes. 

Art. 163. Si (.!Ppois dtl td~túna m;semhléil geral tor resol
vido a emissão de novas ::lcções, totl:ts ns novas acções não 
forem emiUidas, nessa conformidade, qualyuer as~embléa 
geral poderá determinar que as novas acções por emittir não 
o sejam, porém que St'jam cancellndas, ou poderá de.~..,...· ....... ...__ 
qualquer altera~ão nas condições d:t emissão das oovflf~~ 

'"'o o~ c~ 1-1 •, v ) . 'f,_..,-~~ ..., 

~~c,DtptJT •f!oY) ·--··· ·-- _ ..... 
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por emittir ou nos privilegios ou restricções ligadas ás novas 
acções por emittir. 

Art. tM. Nenhuma deliberação para o aufl'mento doca
pital nem qualquer deliberação qúe aft'ecte a emtssão de quaes
quer novas aeções será approvada sem prévia proposta da 
directoria. ~ 

Art. 165. A companhia poderá nas assembléas geraes, em 
qualquer oecasião, por deliberação especial, allernr e fazer 
novos regulamentos para a companhia no Jogar de, ou em 
accrescimo, a quaesquer regulameniOs da companhia, quer se 
achem quer não, contidos nestes estatuto.s. 

Art. 166. A autoridade que têm as assembléas geraes para, 
em qualquer oecasião por deliberação especial, alterarem e fa· 
zerem novos regulamentos em substituição ou em accrescimo 
de qoaesquer dos regulamentos da companhia, estender-se-ha 
até autorizar toda e qualquer alteração dos presentes estalo· 
tos com excepção tãosómente dos regulamentos da companhia 
que as leis em vigor não permUtem á companhi!l alterar, 
cujos regulamentos serão exceptuados, e nessa conformidade 
considerados os unicos e inalteraveis regulamentos da com· 
panhia. 

Art.· 167. Qualquer deliberação por escripto que as leis 
não exigirem que seja tomada por qualquer maneira especial, 
si fôr proposta pela directoria e depois de feitos os avisos a 
todos os accionistas, conforme os seus endereços registrados, 
fôr adoptada ou sanceionada por escripto por, pe"'o menos, tres 
quintas partes em valor dos accionistas, será tão válida e em
caz como uma deliberação da assembléa geral. 

XXIV. FÓR}IA DE PROCEDER DAS ASSEMBLÉAS 
GERAES 

Art. 168. Em todas as assembléas geraes o presidente ou 
na sua auseneia o vice· presidente, si o houver, ou na ausen· 
cia dos dous um director eleito pelos directores presentes, ou 
na ausencia de todos os directores um aceionista, eleito pelos 
accionistas presentes, assumirá a presidenr.ia. 

Art. 169. Em todas as assembléas ordinarias, nas quaes 
qoaesquer directores tenham de retirar-se do cargo, elles 
cônservar-se-hiio no cargo até á dissolução da assembléa ge· 
l'al, devendo então retirar·se do cargo. 

Art. i70. A primeira cousa a tratar em qualquer assem• 
bléa geral, depois de occupada a presidencia, sera a leitura da 
acta da ultima assembléa geral, e si a acta não parecer á as· 
sembléa geral ter sido assignad:.t de conrormidade com as leis 
ou com Ol! presentes el!tatutos, ella será, quando julgada 
cxaeta, ou depois de corrigida, assignada pelo presidente da 
assembléa geral, na qual se proceder á sua leitura. 

Art. t71. Sujeitos ao pedido da votação por escrutínio 
secreto, como aqui em seguida mencionado, todos os negocios 
que tiverem de ser decididos por qualctuer assembléa geral, 
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salvo quando forem resolvidos sem dissidencia o no caso que as 
leis não prescrevam outra fórma, serão decididos por simples 
maioria dos accionistas pessoalmente presentes e qualificados 
de conformidade eom estes estatutos, para votarem, sendo a 
votação symbolica. 

Art. !7~. Em qualquer assembléa geral (excepto si a 
votação por escrutínio secreto sobre qualquer deliberação 
tomada, fôr,logo após a declaração do presidente da assem
bléa geral do resultado da votação symbolica, requerida: por 
dons accionistas pelo menos e tambem si o fôr antes da disso
lução ou do adiamento da assembléa geral por um requeri
mento assignado por accionistas que possuam juntos peJo 
menos quinhentas acções e entregue ao presidente ou ao se
cretario) a declaração feita pelo presidente que uma resoluç-ão 
foi approvada e disso se tiver feito o lançamento na acta da 
sessão da assembléa geral, será prova evidente do facto assim 
declarado, sem prova do numero ou proporção dos votos dados 
pró ou contra a resolução. 

Art. t73. Si fôr pedida uma votação por escrutínio se
creto, a ella se procederá pela fórma, no Jogar e quer imme
diatamente, quer na oceasião dentro de sete dias, que o pre
sidente da assembléa geral indicar e a resolução determinada 
pelo resultado da votação por escrutínio secreto será conside
rada como resolução da assembléa geral em que a votação por 
escrutínio secreto tiver sido pedida. 

Art. tn. Em todas as questões que tiverem de ser de
cididas por votação por escrutínio secreto, cada accionista 
pessoalmente presente ou por .procuração com o direito do 
votar, terá um voto por cada acçâo quo possuir. 

Art. t75. Si mais de uma pessoa tiver conjuntamente 
direito a uma 11cção, a pessoa cujo nome estiver em primeiro 
Jogar no registro dos accionistas, como um dos possuidores 
dessa acção, e ninguem mais, terá o direito de votar. 

Art. t76. Todas as vezes que qualquer pai, tutor, com
missão, marido, testamenteiro ou administrador respectiva
mente do um accionista menor, lunatico, idiota, mulher ou 
fallecido desejar votar com relação ás acções do 11ccionista in
capacitado ou fallecido, elle póde tornar-se, como o dispoem 
os presentes estatutos, accionista relativamente a essas acções 
o poderá votar nes~a conformidade. 

Art. t77. Um accionista pessoalmente presente a qual
quer 11ssembléa geral póde recusar-se a votar sobro qualquer 
questão nella tratada, mas pelo facto dessa recusa não será 
considerado como ausente da assembléa geral nem a sua pre
sença invalidará qualquer procuração devidamente conferida 
por elle, excot•to com relação a qualquer questão na fJUal cllo 
possa votar pessoalmente. 

Art. t78. Um accionista com direito a votar póde em 
qualquer occasiiio nomear qualquer outro aecionista seu pro
curador para votar em qualquer votação por esct ntinio se
creto. 

PODEfl EXEC[TI\"0 :1&83 - r. H. 3 
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Art. 179. Todos os instrumentos de procuração serão 
passados JM)r escriplo pela ou de conformidade com a seguinte 
formula, ou tão approximadamente a ella quanto as circum
stancias o admiUirem e sará assignado pelo outorgante e de
positado no escriptorio 6.8 horas pelo menos antes da hora 
marcada para a assembléa geral, na qual tiver de servir: 
• Eu (A. B.) accioniRta da Southern BrtUiliam Rio Grande do Sul 
RailWtJy Company Limited, pelo presente instrumento nomeio 
(C. D.}ou na sua :msencia (E. F.), ambos accionistas da com
panhia, para proceder como meu procurador na assembléa 
geral da companhia convocada para o dia ... de •.....•. de 
18 .. e em qualquer adiamento da mesma. Em fé do que o 
assigno no dia .•. de ... de i8 ... (assignado) • 

Art. 180. A pessoa que presidir a assembléa geral lerá 
em todos os casos de empate na votação por escrutínio secreto 
ou por outra fórma, um voto addicional ou voto de qualidade. 

XXVI. ACTAS DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 181. Todos os lançamentos feitos no livro das actas 
das assembléas geraes, que deverão estar lançadas e assigna
das de conformidade com as leis ou com os presentes estatu
tos, serão na falta de prova em contrario, considerados como 
um registro fiel e nessa conformidade um acto original da 
companhia e em todos os casos o encargo de provar os erros 
perteneerá inteiramente á pessoa que fizer ·qualquer objecção 
ao seu lançamento. 

XXVII. FU~DO DE RESERVA 

Art. 18!. A direetoria poderá em qualquer occasião (su· 
jeitn ás exigencias de quaesquer concessões que tenha a com
panhia, e em accrescimo a quaesquer fundos de reserva · 
nella preseriptos) fazer reserva ou pôr de par\e dos dinheiros 
da companh1a, as quantias que, no seu entender, sejam na
cessarias ou convenientes para serem á discrição da dire
etor·ia applieadas a igualar dividendos ou para prover-se 
contra prejuízos ou para novas obras, edificações, material 
rodante, ma\erial fix.o, machinismo e outra propriedade su
jeita á depreciação ou a uso e deterioração ou para fazer face 
a reclamações contra a companhia ou responsabilidades da 
mesma ou para ser empregado como fundo de amorlização 
para pagamento dos títulos de prelação, bypothecas, obri· 
gações ou onus ~a companhia ou para outro qualquer dos 
fins da companh•a. 

XXVIII. EMPREGO DE CAPITAES 

Art. 183. Todos os dinheiros levados ao fundo de reserva 
e todos O!l mais dinheiros da companhia sem uvplicação im-
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mcdiata para qualquer pagamento que a companhia tenha de 
fazer, poderão ser applicados ,pela directoria á compra de tí
tulos ou fundos do governo ou estado Britannico ou estran
geiro ou empregados em bens moveis ou immoveis, em 
outros títulos ou garantias conforme a dircctoria em quolquer 
oecasião julg:•r conveniente, comt:mto que em circumstancia 
alguma sejam os dinheims da eomp11nhia apJllicados á compra 
ou empt·estados sob garantia de aeções da eomp11nhia. 

Art. !84,. Em todos os casos em quo a directoria julgar 
conveniente, os empregos de capitaes poderão ser feitos nos 
nomes dos fidei-eommiEsarios. 

XXIX. DIVIDENDOS 

At·t. 185. Os lucros Iiquidos da companhia em cndn anno 
consistirão da somma decl:uadn como tal pela directoria, 
depois de deduzidas as quantias que ella possa julg:H' nrces
sario levar ao fundo de reserva c desses lucros líquidos nos 
quaes poderiio ser incluídas quaeSIJUer somrnas pag:1s á eom
panhia, de juros garantidos ele conformidade com qm,Jquer 
concessão, a companhia na assembléa geral ordinaria de 
cada anuo poderá, sujeita ás cxigencias de quaesquer con
cessões que possuir, ou de contratos que fizer, declarar 
um dividendo sobr11 a importancia em qualquer occasião 
realizada por conta das acções da companhia e de accôrdo com 
a prioridade ou os respectivos direitos e attributos (qu•mdo 
os hajam) das differ~tes partes de;:se ca,lital: ou esses lucros 
li•JUidos terão a:> outras applicações que forem determinadas 
pela assemblén geral da companhia. 

Art. 186. Não se declarará di~idcndo algum superior ao 
proposto pela directoria. 

Art. 187. A directoria poderá declarar divi.dendos parciaes 
sobre totJo ou sobro qunlqucr parte do capital da comp:mhia 
em relação a qualquer parte do anno quando, na sua opinião, 
os lucros liqmdos da compannia o permittirem. 

Art. t88. Todo o dividendo logo tlepois de declarado~ será 
pago :ís pessoa!\ com direito n clle, pela mnncira que a di
rectoria em qualquer occnsião o detm·minar, e si mais de uma 
pessoa estiverem registradas como possuidores de umtl acção, 
será bastante que o pagamento seja feito á pessoa cujo nome 
estiver em primeiro Jogar no registro dos· accionistas. 

Art. 189. Quando qualquer accionista estiver em debito 
para com a companhia, todos os dividendos que tiverem de 
ser-lhe pagos, ou uma parte sufficiente delles, poderá ser 
applicada pela companhia para o pagamento da divida. 

Art. 190. Todos os dividendos sobre qualquer acção re
gistrada serão pagos unicamente á pessoa registrada como 
possuidora dessa acção no dia em que a deliberação decla
rando es5o dividendo tiver sido approvada, ao representante 
JegaJ dessa pessoa. 

Art. 191. Os dividendos não pagos nunca vencerão juros 
em prejuízo da companhia. 
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XXX. AVISOS 

·Art. 19!. Todos os :~visos quo pelos presentes estatnlos ou 
as leis devnm ser feitós aos accionistas o serão, excepto 
quando feitos pessoalmente por meio de cartas envlndas aos 
aceionistns registrados ou que tiverem endereço registrado 
no Reino Unido, enviando-lhes cartas a es~es endereços e no 
caso de existirem em circulação alguns garantes de acções na 
época de se fazer o aviso, este será nesse caso feito aos pos
suidores desses garantes por meio de annuncios publicados 
pelo menos em um jornal de Londres. 

Todas as cartas e annuncios (si se fizerem) mandados ou 
publicados de conformidade com este artigo, serão assignados 
pelo secretario ou levarão o seu nome impresso no fim, ou 
de qualquer outra pessoa no seu lognr, que a directoria de· 
signar., excepto no caso díl uma assombléa geral convocnda 
por aecionistas, de conformidade cGm os presentes estatutos, 
o nesse caso serão assignados pelos acclonistas que a convo
carem ou levarão impressos no fim os nomes desses accio
nistas. 

Art. 193. Qualquer desses avisos assim enviados pelo 
Correio ao endereço no registro de accionistas, de qualquer 
accionista registrado, será considerado como tendo-lhe sido 
entregue na occasião em que a carta contendo o aviso foi 
lançada ao Correio e para provar essa entrega será sumciente 
provar que essa carta foi convenicntem'lmte dirigida e lan
çada ao Correio. 

Os avisos aos portadores de garantes de acções serão con • 
siderados como entregues no dia em quo o annuncio tiver 
appareci~o nos periodicos indica1los nestes estatutos. 

Art. I!Ji. Todos os avisos feitos a accionistas registrados 
serão relativamente a qualquer ncção a que tenham direito 

· mais de uma pessoa conjuntamente, dados a qualquer dessas 
pessoas que estiver lançada em primeiro logar no registro 
e o aviso assim dado será aviso sufficiente para todos os pos· 
suidores dessa ncçlio. 

Art. 195- O testamenteiro, administrador, pai, tutor, 
commissão, ou curador de fallcncia de 9ualquer accionista 
registrado, fallecido, menor, lunatico, idiota ou fallido e o 
marido de qualquer mulher casada quo fôr accionista regis
trada e qualquer outra pessoa tendo ou reclamando qualquer 
interesse equitativo ou de outra natureza sobre as acções 
de qualquer accionista registrado, estará absolutamente obri
gado por qualg_uer aviso que assim lhe fôr dado1 como acima 
dito, si elle for dirigido ao endereço por nltimó registrado 
desse aecionista, não obstante a companhia poder por qual
quer fórma ter noticia da morto, menoridade, loucura, Idio· 
tismo, fallencia ou casamento dessetl accionist.'ls registrados 
ou desse interesse equitativo ou de outra especie. · . 
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XXXI. DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. t96. A dissolução da compnnhin pó de ser determinada 
por qualquer motivo e quo o fim seja n absoluta dissolução 
da companhia ou a reconstituição ou a modificação da com
panhia ou a fusão da companhia com qualquer outra compa
nllia ou quniCJUOr outro Um e quando tenha Jogar essa rll· 
constituição, modificação ou fus:io, será licito á directoria ou 
aos liquidantes receberem acções ele qualquer outra compa
nhia então constituída ou que seja depoi::; constituída, em 
pagamento do negocio e haveres desta companhia ou qmil
quer p:.lfte delles, e distribuil-as entro os accionistas desta 
coffi(lllllhia em troca das suas acçõcs nesta companhia, e os 
aceionistas desta companhia serão obrigados a nceitar nessa 
troca as acções dessa outra companhia ou o producto liquido 
da sua venda. 

Art. 197. A dissolução da companhia terá Jogar logo que 
fôr resolvida cotilo dispoem as leis o de conformidade com os 
termos e condições que assim se resolver. 

Art. 198. Excepto quando a assembléa geral por outra 
fórma determinar, a directoria liquidará os negocios da com
panhi~ como a propria directoria entender melhor. 

Art. 199. Fica entendido que nenhuma dissolução abso
luta da companhia, não sendo uma liquidação judicial de 
conformidade com a lei, terá Jogar, si na ou antes da assem
bléa geral na qual a deliberação de dissolver-se a companhia 
fôr confirmada, qualquer accionista fizer um contrato garan
tido, para a compra ao par ou nos termos que forem con
vencionados, das acções de todos os accionistas que desejarem 
retirar-se da c:ompanhia c fizer bons os meios de garantir 
esstls aecionistas conti·a as responsabilidades da companhia. 

Nomes, endereços e descripÇlio dos subscriptores 

•f:onlP:~gnic Impori:~lc dn Chemin de Fer de Rio Grande 
do Sul (Brésil)• pelo sou proem·adnr l'iCITtl Leonnée M:~btm, 
dircctor gerente da companhia acima (38 Avenida de !'Opor:• 
Paris). 

Max Lyon, Engenheiro, i Praça Wagram, Paris. 
David Jéan Frederic Sosthene Banderali, Engenheiro de 

minas, 7 rua de la Bruyere, Paris . 
. Marie Alam François Geoffroy, Conde de Kergorlay, pro
prietario, 6.3 rue de la Université, Paris. 

Harry Edgard Lourence, 'fhe Lodge, Eliot Vale, Black
heatb, Kent, solicitador. 

William Augustus Simpson, Bnrtholomew Houso, Darlho
lomew L:lne, cidade de Londres, gerente de casa commorcial. 

ErMst Cbaplin, Bartholomew House, Dartbolomow Lane, 
cidade de Londres, negociante. 
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William Cbamberlain, 7! Herne Hill Road, Surrey, secre
tario privado. 

Datado aos violo o dous dias de Dezembro de mil oi!o-
eenlos oitenta e dous. · 

Testemunha das assignaturas supr:t de William Augustus 
Simpson e Eroest Chaplin- Thos W. Bischo!T, ~ Great Win
chester Street, Londres, solicitador. 

Testem,lnha das assignaturas supra da • Compagnie Imré
riale du Chemin de Fer de Rio Grande do Sul (Brésil} • pelo 
seu procurador Pierre Leonée Mahôn,'Max Lyon e Harry 
Edgârd Ltmrence. -EdwardJGarthwaith Wenving, lU. Coleman 
Street, Londres, solicitador, Escrevente de Norton, Rose, 
Norton & Brewer, solicitadores, Londres. 

Testemunha das nssignaturas supra de Davirl Jéan Frederiê 
Sostbêne Banderali e Marie Alam François Geoffroy, Conde 
de Kergorlay .- Charles Kermerlcy Hall, 3 ruo des Moulins, 
Paris, advogado. 

Testemunha da assignatura supra de WiJliam Chatnberlain
Aifred Georg Hilldrup, escrevente dos Srs. Norton, Rose, 
Norton .& Brewer, solicitadores, !~ Coleman Street, C!ty. 
-E' cópia âuthentica- (Assignado) W. H. Cousins, regis
trador de companhias de capital associado. 

Eu Wllliam Eustace Venn, da llidade de Londres; notario 
publieo pela real autoridade, devidamente adrnittldo e jura
mentado, ilbaixu assign11do, pelo presente eerlllleo e 11ttes&O 
a todos 1 quantos possa interessar: Que a assl~n.alura • w. ti. 
Couslns• exÍiradn e subseripta no IIm da cópia do Jlemo· 
randum do assoeiaçiío e tambem no fim da cópin dos P.sta
tntos da Sot.U~ern Brasiliam Rio Grande do Sul Railwsy Com
pány, limited, umbas aqui jnntas sob o meu sello offieial,. 
são as verdadeiras assignaturas e do proprio fltlnho de Wil· 
liam Henry Cousins, eavalleiro, registrador do companhias de 
fundos associados e !-fUO ampla fé e credito póde e deve 
ser-lhe dado as suas dttas ltssignaturas em Juizo e fóra delle. 

Em testemunho do que assignei o ~resente e o sellei eom 
· o meu sello omeial em J~ondres aos vmte e oito dias de De· 
zembro no anno do Senhor de mil oitocentos nitenta e dons. 
- Vsritas - (Assignado) W. E. Venn, nota rio publico. 

Reconheço verda(leira a assignatura retro fle Willinm Eus
laee Veon, tllbcllião publico desta cidade, e pnra ,constar onde 
convier, a pedido do mesmo passei o presente que assignei e 
fiz sellar com o sello das imperiaes armas deste Consulado 
geral do Imperio do Brazil em Londres aos vinte e nove de 
Dezembro de mil oitocentos oitenta e dons- (Assignado) 
- J. L. c. de S11lles, Consul Geral. (S. S.) 

Seguia-se o reconhecimento da firma supra do Sr. J. L. C. 
de Salles pelo Sr. Director Geral do Mlnisterio dos .Estran
geir~ nesta Côrte aos quatorze de Fevereiro éorrente, innti
lisllndo quatro estampilhas no valor de nove mil e duzentos 
réis. 
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Nada mai$ continham ou declaravam o dito M1mortJttdum de 
associação e os estatutos da Companhia Soulhern Brasiliar& 
Rio Grande do Sul Railway Company, limil6d, os qnaes bem 
e fielmente traduzi do proprio original eseripio em inglez, ao 
qual me reporto. 

Em fé do que passei o presente que assignei e sellei com 
o sello do meu omcio nesta muito leal e heroiea cidade de 
s. Sebastião do Rio de Janeiro aos i5 dias do mez de Feve
reiro d.o anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cbristo 
de mil oitocentos oitenta e tres. -Rio de Jueiro, i5 de 
Fevereiro de !883.- Carlos João Kunhardt, traductor publico 
e interprete commercial juramentndo. 

DECRETO N. 8972 - DE 7 DE .JULHO DE t883 

Tranaroro a D. Maria Ribeiro de Lei.lo o seus filhos a eoneesslo feita por 
Decreto n. 80!8 de S6 de Fevereiro de !88l a aea falloc:ido marido Canas· 
lholro Polycarpo Lopes dojLoão, para lavrar cobro na rilla da Chapada, 
da Província do Maranhão. 

Attendendo ao que Me requereram D. Maria Ribeiro de 
Leio e seus filhos JOio Lopes de Leio, Antonio Lopes de Leio 
e D. Francisca Leio Na varro de Siqueira, representada por aeu 
marido Antonio Nava.rro de Siqueira, Hei por bom Transferir
lhes a coneesslo feita por Decreto n. 8018 de 26 de Fevereiro de 
i88t a seu falleeido marido e pai, Conselheiro Polycarpo Lopes 
de Leão, para lavrar cobre na villa da Chapada, da Provincia 
do Maranhlo, mediante as clausulas que ba.ixaram com o refe-
rido decreto. · 

Atronso Augasto Moreira Pênna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos N egoeios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha. entendido e faça executar. 
Palaeio de Rio de Janeiro em 7 de Julho de 1883, 62o da 
Independencia e do lmperio·. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. · 

Affonso Auguato Moreira Penna. 
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DECRETO N. 8973 -DE 14 DJl JULHO Dll 1883 

Altera algumas disposições _rolativas nos cumes geraos de proparatorlos no 
mnnicipio da ·côrte. · · - -- -

Hei por bem que as disposições por que se regulam os exames 
geraes de preparatorios no município da Córte sejam obser
vadas com as seguintes alterações: 

Art. f.o O Inspector Get·al da Instrucç~ primaria e secun
daria do município da Córte terá nos exámes geraes de prepa
ratorios tantos Delegados quantas. forem as mesas de exames. 

Art. 2. o A estes Delegados incumbirá a presideooia das mesas. 
Art. 3.o A nomeação dos Delegados e examinadores será 

feita Jlelo Inspector Geral e submettida á approvação do Mi
nisteno do lmperio. 

Nos casos de falta ou -impedimento repentino de qualquer dos 
membros da mesa o Inspector Geral providenciará sobre a sub
stituição para que não deixe de haver exame. 

Art. 4. 0 Os Delegados serão escolhidos d'entre os membros 
do Conselho Director, exceptuado o que fôr Professor particular; 
assim como d'entre os Directores de estabelecimentos publicos 
de instrucçio secuadaria ou profissional, membros do magia
teria superior, delegados litterarios, e, na falta destes, 
quaes1uer peaaoas de reconhecida idoneidade que não exerçam 
o maglBteno particular. 

Art. 5. 0 Os examinadores serão escolhidos d'entre os Pro
fessores publicos. 

Art. 6.0 O lnspector Geral, attendendo ás necessidades do 
serviço, designará os logares onde devam funccionar as mesas 
de exaJDe. 

Art. 7. 0 Nenhum exame realizar-se-ha, sob pena de nulli
dade, sem que tenha sido préviamcnte annunciado no Diario 
Oflicial. 

Art. 8. 0 Os requerimentos para a inscripção serão sempre 
dirigidos ao Inspector Geral, e recebidos durante o mez ante
rior ao começo dos exames. O Inspector Geral fará classificar 
os dos candidatos admittidos, e, finda a inscripçiio, mandará 
publicar a relaçio destes no Diario Olficial. . 

Art. 9.• Finda a inscripção, ninguem mais serll admittido, 
salvo o caso de molestia, provada dentro dos 30 dias poste
riores ao encerramento da mesma inscripçiio. 

Art. tO. Ine.umbe aos DelegadGs, na qualidade de Presi
dentes das mesas de exame : 

§ t. ° Fixar o numero de candidatos que será examinado dia
riam«!nte, comtanto que não passe de 12, nem fique aquem 
de se••· 

§ 2.° Fazer annunciar a chamada, na fórma do art. 7 .o 
§ 3.• Arguir cada candidato 1mbrG n. prova eseripta. 
§ 4. 0 Marear a hora em que devem começar os exames. 
Art. H. Findos os trabalhos do dia, o Delegado ofHeiará ao 

Inspector Geral, dando conta não só do resultado dos exames, 
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mas iambem de qualquer oecurrencia que tenha havido. Por 
essa oceasião remettera1 as provas escriptas para serem archi· 
vadas na Secretaria da lnspectoria. 

Art. 12. Naquella repartição serão feitos os assentamentos 
sobre os referidos exames, e por ella. passadas as respectivas 
certidões. 

Art. 13. Os exames continuarão a ser feitos em duas épocas, 
como até agora, devendo entretanto a 2• começar no 1° de 
Agosto e terminar no ultimo de Outubro. 

Art. 14. Os prazos das referidas épocas poderão ser proro
gados na conformidade do art. 1• para.grapho unico da Por
taria n. 291 de 23 de Julho de f877. 

Art. 15. Ficam revogadas as dispo3ições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se

cretario de Estado dos Negocies do lmperio, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 14 de 
Julho de 1883, 62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes MacieZ . 

DECRETO N. 8974- DE 14 Dl!l JULHO DE 1883 

Altora o prazo mareado na elaosula !a tio Doercto n. 7006 .do !G do Outubro 
do 1878 para couelosão do todas as obras da ostra da •lo ferro do Rio r.rando 
a Bagé. 

A\tendendo ao que· Me requereu a C ompanlue I mperiaZe du 
rh.emin de fer de Rio Grande do Sul, Hei por bem Alterar o 
prazo mal'Cado na clausula 2a das annexas ao Decreto n. 7056 
de 26 de Outubro de 1878 para a conclusllo de todas as obras 
da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé, fixando em tres 
annos e meio o mesmo prazo a contar do Z7 de Novembro de 
1881 em que tiveram começo os trabalhos de construcção da 
referida estrada. . 

Atronao Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pa.lacio do Rio de Janeiro em 14 de Julho de 1883, 62• da 
Independencia e do lmperio. 

Com n rubrica de Sua Magosta-.Io o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 8975 - nm 14 DJI mt&o n• 1883 

Appron a pla.n\a da obra qno tem de aor o:rocn&ada pola Companhia Rio de 
.?!'.~'!~ .(]11!1 .ImJl.rDvements na rua Assumpo'fõ:·· , ·· 

Hei por .bem Approvar a planta da obra que a Companhia 
Rio de Janeiro City Impro1Jements tem de executar na rua 
Assumpção, em virtude da sentença j1tdicial pela qual foi 
condemnada a demolir a canalização existente nos terrenos da 
rua Bambina n. 38; a qual planta com este baixa rubricada 
pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas. 

Afi"oll80 Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Sooretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 1 14 de Julho de 1883, 
62o da lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso AH.fJUsto Moreira Pcnna. 

DECRETO N. 8976 -DE 2i DE JULHO DB 1883 

E!ova o nl1ntoro de Çor~otores da Praça Gommerei;1l d~ BoM!P e fixa a. res· 
poetiva fiança. 

Hei por bem, sobre pr•oposta da Junb Commercial de Belém, 
Decretar o seguinte : 

Art. f.o O numero de Corretore3 da Praça de Belém é ele· 
vado a doze, sendo : 

De fundos publicas, quatro. 
De mercadorial!, quatro. 
De navios, quatro. · 
Art. 2, o Prestarão fiança em apolices da divida publica ou 

em dinheiro, sendo de 6:000$ a dos de f1111dos publicos, e 
de 4:000$ a doa outros. . 

Art. 3.o Fica nesta parte alterado o Decreto n. 8580 de 10 
de Junho de 1882. . 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meo Conselho, Mi· 
nistro e .Secretario de Estado dos Negocios da Juü,ça, &1!8ini 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do R'o de Janeiro 
em 21 de Julho do 1883, 62• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Pri1co tÜ Sousa Parcbo. 

~ 
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DECRETO N. 8fJ77 -DE 21 Dl!l JULHO DE 1883 

i:loelara eadnca a concessão feita pelo Docroto n. 7830 do :tt do Setembro 
ue tsso. 

Considerondo q_ue Pedro Betim Paes Leme, Antonio Diaa 
Paes Leme, Jose Alves Paes Leme e Fernão Paes L~me, 
conce83ionarios, pelo Decreto n. 7830 de 21 de Setembro 
de 1880, de garantia dejn.ros de 7 °/o ao anuo sobre o capital 
de 400:UOO$, pãí'a ·o ·estabelecimento d 1 um engenho central 
e suas depenclencias, destinado ao fabrico de aSâucár de canna 
na fazenda denominada « Sant' Anna», municip1õ ilê Vássoiirãã, 
Província do Rio de Janeiro, não celebraram o respectivo 
contrato dentro do prazo fixado na clausula 31• das que 
baixaram com o mencionado decreto, Hei por bem Declarar 
caduca a mesm:t concessão. 

Affonso Augusto Moreira Penna, 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 21 do Julho do 1883, 62• da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8978 - DE 21 DE JULHO DE 1883 

Approva a planta da obra aoldieional nccessaria para o esgoto do vnrios 
prodiós d3 roa dó S. Luiz Gonzaga. - . 

Attendondo ao qtto requereu a Cornpnnhia Rio rle Janeil'o 
City Impl·ovements, Hei por bem Approvar a planta da obra 
addicional necessa!'ia no prolongamento do 4• districto para. o 
esgoto de varios predios da rua de S. Lui:t Gonzaga, a qual 
planta com este baixa rubricada pelo ChGfe da Directoria das 
Obras Publicas. · 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obraa Publicas, assim o tenha. entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Julho de 1883, 
62" da lndependeneia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

~ 
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DECRETO N. 8979- DE 21 Dl!l JULHO Dl!l 1883. 

Cr6a um corpo do c1nallaria do g~_rdas n~~~~~aos, na comarca de San&a 
Maria Magdalona, da Provincia do Rio do Janeiro, o olen a oito compa· 
nbias o 190 batalhão de infantaria da mosma comarca. 

Attendendo ao que representou o Presidente dd Provincia do 
Rio de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.o Fica creado na. comarca de Santa Maria Magda
lena, da Província do Rio de Janeiro, um corpo de cavallaria 
com tres esquadrões e a. designação de 18.0 

Art. 2.o E' elevado a oito companhias o 19o ba.to.lhão de in
fantaria, já organizado na. referida comarca. 

Art. 3.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro o Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entend'ido e faça executar. Pala.cio do Rio de Janeiro 
em 21 de Julho de 1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta.de o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Parais o. 

DECRETO N. 8980- DE 21 DJ: JULHO DE f883 

Desliga do 33o corpo do cavallaria e da 17" soeção do batalhão da roJorra 
da Guarda l'!.aoi.o.nal da comarca do Piratiny, na Provincia do Rio Grande 
do Soi, a força qualificada na frogucda do Nossa Sonhora da Luz do 
Cacimbinbas, o crêa novos corpos nesta froguczia. 

Attendendo ao que representou o Presidente da Província 
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Doorotar o seguinte: 

Art. {.o E' desligada do 33o corpo de cavallaria e da. 17• 
secção de batalhão da reserva da Guarda Nacional da comarca 
de Piratiny, na Província do Rio Grande do Sul, a força 
qualificada na freguezia de Nossa Senhora da Luz de 
Caeimbinhas. 

Art. 2.o Com os guardas naciona.ee do serviço activo alis
tados na dita freguezia, é creado um corpo do cavallaria. com 
tres esquadrões e a designaçio de 69- ; e com os da resena uma 
eecçio ae batalhio deste serviço com a designação de 19.• 

Art. 3.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francieco Prisco de Souza Paraizo, do Meu C'..onselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça. executar. Palaeio do Rio de Janeiro em 
21 de Julho de 1883, 62° da lndependeucia e do Imperio. 

Com a rubrica: do Sull. Magcatade o Imperador. 

Francisco Prisco de SouMa Paraiso. 
~.;f\:!'I:A/" 
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DECRETO N. 8981 -DE 21 DE JULHO Dl!l 1883 

Proroga por do11s mc20s o prazo concedido á Companhia National_ do nue• 
caÇ,~o a npor para a apresentação dos dons vapores notos, a que so o1m
gou; 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Nacional de 
navegação a vapor, Hei por bem Prorogar por dons mezes o 
prazo marcado na clausula 1.2• do contrato que celebrou com 
o Governo Imperial, nos termos dr> Decreto n. 8468 de 24 
de Março do anuo proximo findo, para a apresentação dos dons 
vapores novos destinados ao serviço da linha do sul. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
o Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Julho do 1.883, 62o da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8982 -DE 28 DE JULHO DE 1883 

Autoriza a incorporação da soeiodado nnonyma Caixa d11 eapila-
lisação social •, o approva os ros!Joclivos oslalutos. 

Attendendo ao que Me requereram Fernando Rohe o outro, 
c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, 
Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial Reso
lução de 21 do corrente, Autorizar a incorporação, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, da sociedade anonyma sob a denominação 
de c Caixa de capitalisação social », o Approvar os respectivos 
estatutos, que este acompanham. 

Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha entendido e o 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Julho de 
1883, 620 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 
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DECRETO N. 8983 - DE 4 DE AGOSTO DE 1883 

}>ro!"lga o prazo concedido a Antonio Lopes Cardoso, para o processo do soa 
invenção, destinado a tornar o kcrosono ou p~~roloo .inoxplosivo. 

Attendendo ao que Me requereu Antonio Lopes Cardoso, 
concessionario da patente de invençio do processo destinado 
a tornar o kerosene ou petroleo inexplosivo, desinfectado e 
colorido, e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Hei por 
bem Prorogar por inais cinco annos o prazo que lhe foi eonce• 
dido por Decreto n. 8416 de i 1 de Fevereiro de 1882, para uso e 
gozo da mesma invenção. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do ~eu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negooios da AgricUltura, 
Com!Jlercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Agosto de t883, 
62o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8984- DE 4 DE AGOSTO DE !883 

Proroga o pr;azo concedido á Companhia M~o-S.ros~nao para explorar cuu:g 
o outros mlneraos na Provinda do Mato Grosso. 

· Attendendo ao que Me requereu a Companhia Mato-Grossense, 
Hei por bem Prorogar por dons annos o prazo que lhe foi con
cedido por Decreto n. 7489 de 13 de Setembro de i879~ par:a 
explorar ouro e outros minerae" ao Norte d1 Província de 
Mato Grosso, entre o Serro Azul o o l'io Arinos até ·á foz do rio 
S. Manoel, de conformidade com as clausulas que com este 
baixam asaignadas por Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da 
Agricultura, Commereio e Obras Publicas, que assim o ttnha 
enteadido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 4 da 
Agosto de i883, 62° da lndependoncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Su1 Magestade o lmperarlor. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 8985 - DE H DE AGOSTO DE 1883 

ltcfula provisoriamonlo o(provlmonlo. das cadeira; publicas de)instrncçlo 
primar13, do to grau, do municlpio da Córto. 

Attendendo ao que representou o Inspector Geral da in
strucçio primaria e secundaria do munictpio da Côrte sobre a 
impoBBibilidade de observar-se o art. 117 do Decreto n. 8025 de 
16 de Março de 1881, emquanto pela Escola Normal do Rio de 
Janeiro não forem conferidos diplomas de profeuor aos in
dividuas approvados em todas as matarias do respectivo curso 
de estudos, Hei por bem Determinar : 

Art. f. o As cadei~ publicas de instrucção primaria do 1• 
gr.1u que se acham vagas e vierem a vagar no município da 
Côrte serão providas mediante concurso, na fórma deste do
ereto. 

Art. 2.• Será de 30 dias o prazo para a inscripção e ha
bilitação dos candidatos. 

Art. 3.0 Para a inscripção de que \rata o artigo antece
dente o candidato deve ter pelo menos a idade exigida no 
art. 17 do Regulamento de 18 de Janeiro de 1877, de 18 annos 
sendo do sexo feminino, e de 19 sendo do masculino. 

Não poderão, porém, os que forem nomeados professores, ser 
declarados etrectivos sem que tenham attingido á idade deter
minada nos arts. 12 e 16 do Regulamento de 17 de Fevereiro 
de 1854. 

Art. 4.• As materlas do concurso serão as designadas para. 
as escolas do• 1• grau pelo art. 4° do Decreto .n. 7247 de 19 
de Abril de 1879, excluída a musica, o desenho e a gymnas
tica, que servirão apenas para melhor classificação dos candi
datos que quizerem prestar os respectivos exames, 

Art. 5.• Os candidatos deverilo tambem exhibir prova do 
habilitação em principias de legislação escolar. 

Art. 6. o Os concurrentos serão julgados por uma commissão 
composta do Inspeetor Geral, como presidente, do Director da 
Escola Normal, de um membro d-1 conselho director, eleito pelo 
mesmo conselho, e de dous examina !ores propostos pelo dito 
Inspector e nomeados pelo Ministro c Secretat•io de Estarlo dos 
Negocies do lmperio d'entre os professores da referida Escola. 

Art. 7. o Para aquilatar as habilitações dos candidatos sobre 
musico., gymnasLica e eostura, a commissão ouvirá préviamente 
o parecer de pessoas competentes. 

Art. 8.0 O concurso comprehenderá tres provas: cscripta, 
01·al e pratica. 

Art. 9.0 A prova escripta consistirá em uma composi~~ão 
livre sobre assumpto tirado á sorte d'entre seis designados pela 
commissão. · 

Art. 10. O ponto para esta prova, o qual p _ · 
candidato inscripto em primflito Jogar, ~\t~ ~~ 041; · 

rod... 't~~ .,~~J 

\,?os DEPUT'O~ 
~ 
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Art. U. O candidato inhabilitado na prova escripta, não será 
admittido á oral. 

Art. 12. A prova oral consistirá em arguiçlo eobre as mate· 
rias do ensino primario do 1 o grau, devendo cada examinador 
interrogar pelo menos 20 minutos cada candidato. 

Art. 13. Só será admi\tido á prova pratica o candidato ap
provado na prova oral. 

Art. 14. A prova pratica consistirá na direeçlo de uma 
classe durante meia hora, na escola publica escolhida pelo 
Inapeetor Geral. 

Art. 15. A' prova oral e á prova pratica nio poderio ser 
admittidoa no mesmo dia. mais de cinco candidatos. 

Art. 16. Nu votações sobre as provas cada membro da com
miaslo manifestará a sua opinião por meio de pontos : um, 
dous e tres conforme julgar a prova sotrrivel, boa ou optima. 

Art. 17. O candidato que não reunir cinco pontos, pelo 
menos, será inhabilitado .. 

Art. 18. A commissão classificará por ordem de mereci
mento os candidatos approvados em todas as provas, e re
metterá a relação destes, com as provas escriptas, ao Governo 
Imperial, que fará a nomeação d'entre oa trea que obtiverem 
melhor claSsificação. 

Art. 19. Nenhum professor, mesmo vitalício, será removido 
a seu pedido de uma cadeira para outra, ainda &- pretexto de 
permuta, sem sujeitar-se antes a exame, perante o lnspector 
Geral e dous examinadores nomeados na conformidade do art. 6o 
deste decreto, sobre as matarias do ensino primario, que se"em 
de base ao concurso regulado pelo presente decreto. 

Art. 20. O professor que fôr nomeado deverá no prazo impro
rogavel de quatro annos exhibir diploma de professor pela Es· 
cola Normal do Rio de Janeiro, sob pena de perdet a cadeira. 

Art. 21. O professor, que satisfizer a exigencia do artigo 
antecedente, será declarado etrectivo si tiver a idade de que 
trata a segunda parte do art. 3° ou logo que completar a mesma 
idade. · 

Art. 22. O individuo que incorrer na pena do art. 20 fica 
inhibido de concorrer novamente, emquanto não satisfizer a 
exigencia a que se refere o mesmo arti~. 

Art. 23. Ficam revogadas as dispoSições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em H de 
Agosto de 1883, f32o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Ft<ancisco Antuttes Maciel. 
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DECRETO N. 8986 - DE 1 t DE AGOSTO DE 1883 

Proroga ató ao dia 7 de Setembro do eorrento aono o prazo marcado na 
clausula 3~ do Decreto n. 775.6 do 7 de Julho do I~ para a eonelusio 
das obras da estrada do forro Condo d'Eu, entro a capital e a povoação dll 
&folnor;ú, da Provióéla da Parahyba. 

Attendendo ao que Me requerau a Compa11hia da e"trada de 
ÍJM'O Conde d'Eu, Hei por bem Pro;"ogar até ao dia 7 de Setem
bro do corrente anno o prazo marcado m. clausula 3& do Decreto 
n. 7754 de 7 de Julho do 1880, para a conclusão das obras da 
mesma estrada, entre a capital e a povoação de Molungú, da 
Província ds Para.hyba., sujeitando a referida companhia ao pa
gamento da multa de 5:000$ pela falh de cumprimento da 
mesma clausula. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario do J<jstado dos Nagocios da Agricultura, Commer
cio e Obras PubliC.lS, aa~im o tenha entendido e faça execu
tar. Palacio do Rio de Janeiro em H de Agosto de 1883, 62• da 
Independencia e do lmperh. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto ltf orei1·a Penna. 

DECRETO N. 8987 - DE i1 DE AGOSTO DE 1883 

Declara quo a prorogo~.ção do prazo do priYilegio para fabricar m.anteip, con
cedido por Decreto o. 8940 do 5 do Yaio ultimo, aproveita sómontc á firma 
social Cotrim Sá & Comp., cossionaria de João Lourenço de Seixas. 

Attendendo ao 9-ue Me re1.aereu a firma social Cotrim Sã & 
Comp., cessionar:ta do privilegio de invenção de . um processo 
para· fabricar manteiga concedido a Joio Lourenço de Seixas, 
Hei por bem Declarar que a prorogaçio de prazo do privilegio 
constante do Decreto n. 8940 de 5 de Maio ultimo é concedida 
em favor da dita firma cessionaria. 

Affonso Augusto Moreira Penn:1, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultara, Commcr-

I'Ona IUCOUYO 1883-T, 11. 4 
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cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e~ executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em H de Agosto do 1883, 6~ da 
lndependeneia o do lmperio. 

Com a rubrica do Sua Magestadeo Imperador. 

Affonso .riugusto Mo1·ei1·a Penna. 

nEcRETo N. 898o n- DF. ts DE AGosTo DJ!l 1883 

Proroga até 30 de Junho do 188l o prazo mareado para eoncluaio de lodas 
as obras da ~trada do ferro do Paranaguá a Corilib.a, da Provineia do 
Paramt. 

Attendendo ao que Me requereu a Oompankie Generale 
de Chemins de (er Bresiliens, Hei por bem Prorogar até 30 
de Junhe de 1884 o prazo marcado na clausula segunda das 
que baixaram com o Decreto n. 7420 de 12 de Agosto de 
f8i9 para conclusão de todas as obras da estrada de ferro 
de Paranaguá a Coritiba, sob as condições abaixo menciona
das e assignadas por Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretal'io de Estado dos Negoeios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 
de Agosto de 1883, 62• da Indopcndencia e do lmperio. 

Com a rubrica ele Sua Magestade o lmperaddr. 

Affonso .Augusto :!.[ oreira Penna. 

Condições a que se ret"ere(o Deereto n. 8880, 
desta data 

I 

Fica explicitamente obrigada a compallhia a c:OD&truir e 
manter, sem augmento do capital garantido oa afiançado, 

("l Com (• n. sns nã? hou•e a'.\'' alpm. 
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uma estação p3ra pa~sageiros e cargas destinada a servir aos 
interesses do municipio de S. José dos Pinhaes, no Jogar que 
fõr julgado mais conveniente o que poder:i. sor designado 
pelo Governo. 

11 

Igualmente ser& obrig-ada a companhia a completar as 
obras da fa secção da estrada, comprehendida entre as cida
des de Paranaguá e Morretes, e a inaugurar o trafego dessa 
secção no prazo de tres mezos contados da data da publicação 
do presente decreto. 

Ill 

Findo o prazo estipulado na condição precedente, cessarão 
os juros garantidos ou afiançado~ do capital correspondente á 
i• secção da. estra1a, si não estiver a mesma secção abert:l. ao 
trafe.~o; ficando entendido que, depois do inaugurado este, 
os juros alludidos só poderão ser pagos na fôrma do dispósto 
no§ 4° da clausuh 2• das que baixaram com o Decreto n. 6995 
de 10 do Agosto de i878. 

IV 

A presente concessão será considerada sem effeitJ si no 
prazo de 30 dias, contados da publicação deste decreto, nã? 
houver declaraç:1o da companhia no sentido de ncoit.1r as con
dições acima estabelecidas. 

·Palacio do Rio .ds Janeiro em 18 de AgostJ de 1883. -
Affonso Augusto M orci1·a l'enne&. 

DECRETO N. 8900 ...:.. DE 18 DE AG03TO DE 1883 
"'f''!' c<! l t. .. : c..C.. t.,. lf_.-. 

Doclara caduca a concessão feita po!o Docreto n. 8416 do f8 de Fevereiro 
do 188'!. 

Hei por bem Declarar caduca a concessão feita pelo I'ecreto 
n. 8436 de 18 de Fevereiro de 1882 á A,_erican Telrgra~h 
anã Cable. Company para o estabelecimento de commuiu..:. 
cãÇlíe!itelegrapMcàà entre a cidade da Fortaleza, na Prnvineia 
do ceará, e os Estados-Unidos, visto não ter dado começo â 
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immerslo do cabo no prazo mareado no Decreto n. 8733 de ti 
de Novembro do mesmo anno. 

Atronso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commereio 
e Obras Publicas e interino dos da Guerra, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 de 
Agosto de 1883, 62° da. Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Suà Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto M oreim Penna. 

DECRETO N. 8991- DE 18 DE AGOSTO DJI 1883 

Autoriza a Companhia de S. Christov!io a prolongar a linha da ma d0 
Barão de Uap~gipo a \é i frcnLo da !li atriz da froguozia do Engenho Velho. 

Hei por bem Autorizar a Companhia ele S. Cbristovio a. 
prolongar a linha de carris estabelecida na. rua do Barlo de 
ltapagipe até á frente da Igreja Matriz da. freguesia do En
genho Velho, na rua de S. Francisco Xavier, ~ndo pela 
rua de S. Salvador; sendo ext~nsivaa a eass prolongamento, 
que deverá ser executado dentro do prazo de seis mezee, con· 
h doa desta data, as disposições em vigor quanto ás anteriores 
concessões feitas á mesma companhia. 

Atronso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e SecretariJ de Estado dos Negoeioa d:l A~cultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entend1do e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 18 ·de Agosto de 1883, 
12o da lndependencia e do lmperio. · 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8992- DE 18 DE .AGOSTO DE 1883 

Concedo au\orlzaçio a Henry Cnnnins, George D. Roberts e George S. Co:r 
para ostaheleeerem eommunieaçõos telegraphlcas entre a cidade da For• 
taleza, na Província do Ceará, e os Estados-Unidos • 

. Hei por bem Conceder aos cida.dloa americanos Henry Can• 
mns, George D. Rob~rts e George S. Cox permisslo para es-
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tabelecerem communicações telegraphicas entre a cidade da 
Fortaleza, na Província do Ceará, e o ponto mais conveniente 
do litoral dos Estados-Unidos, ligando-os por meio do um 
ou mais cabos submarinos, de conformidade com as clausulas 
que com este baixam assignadas por Affonso Augusto Moreira 
Penna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e inte
rino dos da Guerra, !JUe assim o tenh'l. entendido e faça executar. 
PaJaeio do Rio de Janeiro em :18 de Agosto de :1883, 62° da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

A,fonso Augusto 11Io1·eira Penna. 

Clausulas a. que se ref"ere o Decreto 
n. S9D.2, desta data 

I 

O Governo Imperial concede a Henry Cunnins, George D. 
Roberts e George S. Cox permissão para commnnicarem te
legraphicamente, por meio de um ou mais cabos submarinos, 
a. cidade da Fortaleza, na Província do Ceará, com qualquer 
ponto do llitoral dos Estados-Unidos da America do Norte, 
;podendo a mesma eommunicação telegraphica s~r direêta. ou 
Indirecta. 

li 

No ponto do emerllão, na ·cidade da Fortaleza, os referidos 
cabos serão ligados 's linhas terrestres do Esta i o, garantindo 
o Governo Imperial aos concessionarios o direito exclusivo de 
transmittir todos os telegramrnas entJ·<'gues nas estações das 
linhas telegraphicas do Estado, destinadas aos Estados-Unidos, 
ou provenientes deste paiz. 

lii 

Será de 20 annos a duração da pres·~nte concessão, compro
mettendo-se o Governo Imperial a não fazer, durante este 
prazo, .outra qualquer concessão para. lançamentJs d ~ cabos 
telegrophico1 entre quaesquer pontos do Brazil, com destino 
aos Estados-Unidos da America do Norte. 



54 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

IV 

A immersão do primeiro dos cabos de que trata esta con
cessão, deverá estar concluída dentro de dons annos, da publi
caçi> do decreto. 

v 

As interrupções das communicações telegr.1phicas garantidas 
pela presente concessão, que excederem de seis mezos, em 
qualquer tempo, importarão em abandono da concessão, salvo 
caso do força máior devidamente justificado. 

Vl 

Os concessionarios sujeitam-se ás disposições telegraphicas 
das convenções internacionaes a que o Brazil adherir, mas 
unicamente em relação ao serviço que tiver de ser feito com o 
concurso das linhas telegraphicas do lmperio. 

VII 

Os concessionarios obrigam-se a não fazer ajustes, ou con
tratos, com qualquer individuo ou emprezll., pelos quaes possa 
ser prejudicado o serviço l'clegraphico, ou altera:la a tarifa 
além do maxim:) estabelr;cido. 

Vlll 

A tarifa será estabelecida de accôrdo com o Governo Im
perial. ficando fixado como rnaximo de taxa entre o Brazil e os 
Estados- Unidos o valor act tal da taxa do cabo entre o Brazil e 
a Europa, podendo dentro deste limite variar, com aviso prévio 
de um mez pelo menos, conforme as circi,lmstancias o exigirem; 
devendo-s!l ter sempre em vista favorecer as communicações 
para os pontos mais remotos da America do Sul. 

IX 

Os concessionarios deverão entrar em accôrdo com a admi
nistl"ação dos telegraphos do Brazil para regularizar o se!"viço, 
remov•;r quaes'1uer obstaculos para ajuste de contas, attender 
ás reclamações mediant() a approvação do Governo Imperial. 

O Governo tornará extensivos aos conees,iona.rios todos os 
favores concedidos a outras emprezas dil aesma natureza. 
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X 

O Governo Imperial coml?romette-se a estender as linhas 
telegraphicas do Estado ate a cidade de Belém, no Pará., 
pedindo o necessario credito ao Poder Legislativo, afim de que 
os concessionarios possam transmittir para essa cidade os seus 
telegrammas e d'ahi recebei-os, mediante a taxa que for esta
belecida pelo Governo. 

XI 

O Governo Imperial procurará garantir, por accórdos in
ternacionaes, a neutralidade do cabo submarino. 

XII 

As questões que se suscitarem entre o Governo e a em preza, 
a respeito dos seus direitos e obrigações, serão decididas por 
arbitros. 

Si as partes contratantes não concordarem em um mesmo 
arbitro cada uma nomeará o seu, e estes começarão os seus 
trabalhos por designar um terceiro cujo voto será definitivo. 

Si 11ão houver accôrdo sobre o terceiro, cada arbitro esco
lherá um Conl!Jelheiro de Estado e entre estes decidirá a sorte. 

Fica entendido que ~odas as questões da empreza, quer com 
o Governo, quer com particulares, assim como tolos os seus 
actos praticados no Brazil, serão julgados e decididos, de con
formidade com a legislação do Imperio e nos Juizos e Tribunaes 
brazileiros. 

Palacio do Rio de Janeiro em :1.8 de Agosto de 1883.
Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8993 - DE 18 DE AGOSTO DE 1883 

Proroga o prazo ostabelecido no art. 87 do Regulamento n. 88!0 de 30 de 
Dezombro de 188! para o( registro das )patentes eoncedid~s em Tirtudc da 
Lei do ~3 do Agosto de 1830. · ·· 

Attendendo a que algumas das patentes concedidas no re
gimen da. Lei de 28 de Agosto de 1830 podem achar-se fóra do 
Imperio ou em provincias longínquas, Hei por bem Prorogar 
por sete mezes o prr.zo estabelecido no art. 87 do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. 8820 de 30 de Dezembro tle i882 
para o registro complementar das referidas pa.ten~te;:::s:.: • ._..=--

--·-----~ 

///~\\)1\\ECh D~ Oii>' . 
I ~\.· ll'f4A 

~·~ ~) 
·:::.~!._ O'EPUT~~ 
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Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura; Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palaeio do Rio do Janeiro em 18 de Agosto de 1883, 
62<> da lndependcncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Ma.gestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. !ID04 -DE 18 DE AGOSTO DE 1883 

Approva provisoriarnento o regulamento o tar!ras dos transportes o sorvicos 
do tolegrapho eloctrico da estrada <ie ferro Central da Bahia. 

Atte11dendo ao que Me representou a B1·asilian Imperial 
Central Bahia Railway Gompany, limitetl, Héi por bem 
Approvar provisoriamente o regulamento e tarifas de trans
portes e sarviços do telegrapho elcctrico da estrada de ferro 
Central da Bahia, que com este baixam, assignados por Affonso 
Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 18 de Agosto de 1883, 62° da 
Independeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso A.ttgusto Moreira Penna. 

Tarlf'as e lnstrucções regulaJDentarea a que se 
ref'ere o Decreto n. ffOD4, desta data 

PASSAGEIROS 

Art. f. e Os passageiros pagam os preços das tabellas ns. i e 
2, correspondentes á classe de suas passagens. 

Art. 2. 0 Os preços dos bilhetes de ida e volta alo designados 
nas tabellas ns. 3 e 4, e dão direito a uma só viagem em cada 
110ntido, entre as estações mencionadas no bilhete, devendo, 
para o ramal e linha principal até á Tapera, ser a volta no to ou 
2o trem regul11r depois do da ida, e para as outras estações 
além da Tapéra, no 1°, 2• ou 3• trem regular. 
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Fóra. do prazo concedido para ida e volta pode.rá o mesmo 
bilhete servir por quatro dias no ramal e na linha principal 
até á Tapera, e por seis dias p:1.r,\ as outras estações, si o 
viajante restituir a differença de preço de modo a fica.t·em os 
bilhetes, quer de i:la, quer de volta, considerados como simples, 
sem o direito de transferil-os a outro. 

Art. 3.0 Os menores de 8 annos, accommodando-Stl dous em 
cada assento, si neeessario fôr, pagarão meia pas-;agem, e os 
menóres de 3 annos trazidos ao collo terão passagem, gratuita. 

Os menores de i2 annos não podem viajar sós, facultando-a~, 
porém, passagens aos de 8 até 12, si trou:s:ercm para isso auto
rização escripta de seus pais ou tutores. 

Art. 4.o A venda dos bilhetes nas estações deverá prin
cipiar 30 minutos, e cessar 5 minutos antes da partida dos 
trens. 

Art. 5.o Nas estações terminaes os passageiros só poderão 
entrar nos respectivos carros depois do toque da campa, que 
ter:i logar iO minutos, pelo menos, antes da pat•tidn. do trem. 

Art. 6.o Nas disposiçõos dos quatro ultimes paragraphos do 
art. 102 do Regulamento geral de 26 de Abril de 1857 ficam 
autorizadas as seguintes interpretações: 

i.o Á prohibiçlio de saltar do trem fóra dos pontos marcados 
ou quando ainda esteja aquelle em movimonto é extensiva ao 
embarque em identiéas circumstancias, ficando todavia a. pro
hibição na primeira hypothese sujeita aos casos de força maior 
ou de prévia licença. 

2.0 E' licito passar dos carrosde2" classe par.:1 fa, pagando 
a dürerença da passagem correspondente ao bilhete comprado. 

3.0 Será. tolerado fumar-se nos carros si não houver reela
maçlio por parte dos viaj::mtes, subsistindo, porém, S''m e'lsa 
condiçlio, a faculdade de fumar-se nas varandas fechadas dos . 
carros de i a classe. 

4.0 Poder-se-ha trazer ao collo cães pequenos e mansos, pa
gando-se o respectivo frete, si não houver reclamação por 
parte dos companheiros do carro. 

5.° Ficam e:xceptuados das disposições relativas ás armas de 
fogo, os guardas conduzindo presos ou fim diligencias officiaes. 

Art. 7.0 Não poderão os passageiros estacionar nas varandas 
dos carros em movimento quando não forem ellas fechadas. 

Art. S.o Todas as vezes que os empregados da companhia 
requisitarem dos passageiros seus bilhetes ou pa<ses, deverão 
apresentar ou entregar si assim fór exigido. 

Art. 9. 0 Os bilhetes só dão direito a passagem no trem do 
dia, classe, e até a estação nellas indicada, perdendo o via
jante o direito a qualquer restituição si saltar em uma estação 
anterior; isto quer se trate dos bilhetes simples, qu0r de ida e 
volta. 

Art. 10. Os passes são intransferíveis. 
Art. H. Cada passageiro sem bilhete, portador de bilhete 

nlo carimbado pela administração ou que tenha carimbo de 
outro dia ou trem, cada passageiro encontrado em classe 
superior á do bilhete comprado, sal\'o os casos prev-ist::~a, pagará 
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o preço da sua viagem contado do ponto de partida do trem, 
si não estiver provada a estação do stta procedencia. 

Alóm disto cohr;tr-so-lu~ um oxcndonto de tO 0 /o conforme 
a chts3e em que se vel"ificar a supradib1 infracçllo do art. t02 do 
regulamento geral, a qual, no caso do dó lo flagrante, ficará 
sujeit:i ás comminações do art. 104 do mesmo regulamento. 

Art. i2. O passageiN qucJ ficar em qualquer ponto aquem 
do designado em seu bilhete, d<JV•l fazer entrega desLe ao agente 
da estação. 

Art. t3. O passageiro que infl"ingir as presentes instruc
ções, e depois de advertido peb empregado da companhia 
per8istir na infracção, serã posto fóra da estação, restituindo
se-lhe o valor do bilhet() comprado, si não tiver começado a 
viagem. 

Si a inft•acção fôr commottida durante a viagem, o passageiro 
incorrerá na multa de 5$ a 25$ e no c as) de recusar-a~ a pa
gai-a, ou si depois desta satisfeit:t não corrigir-se, o chefe do 
trem o entregará ao chefo da e>taç!o maii proxima para 
remettel-o á autoridade polida!, d" conformidade com o Regu
lamento geral d·l 26 de Abril de i857. 

Art. t4. Será permittido a cada viajante levar comsigo, livre 
de fr11te, um bahú, uma mala do viagem e uma chapelleira con
tendo exclusivamente objeetos de uso pessoal, não excedendo 
a 50 kilogrammas. O excedente se;·à taxado como encommenda. 

Em todo o caso as bagngens, quer estejam ou nio dentro dos 
limites acima, são enjeitas á taxa ad 'Oalorem si contiverem 
dinheiro ou objectos precioso.;:, o às regras estabelecidas para 
as encommendas em geral. · 

Art. i5. As meias p~tssagcns só dão direito ao transporte 
gratuito da bagagem até metade do qu1 corresponder a uma 
passagem inteira. 

Art. i5. Ficam sujeitas ás regras acima as bagagens dos 
que viajam gratuitamente. 

Art. 17. A recepção da bag.tgem começatá 45 minutos e 
cessuá. 15 minutos antes da partid!l de cadc1. trem. 

Art. 18. A responsabilidad 1 da companhia pela bagagem 
corrunurn, 'fll'l n:io tonlm pa!j"o t.:.xa "cl 'Otllorem, não se es
tendo ulóm d'J iO$ a :,0/;000. 

Art. i9. A companhia póde conceder trens especiaea, 
conforme a tabella n. 16. 

Art. 20. Os cadavoros snrão transportados om trens espe-
ciaes me•lianto o frete da tauella n. 16. , 

Art. 21. Os doentes que viajarem deitados e os alienados, 
devem ser acompanhados por pessoas que os vigiem e serio 
transport·1dos em carros separados, cobrando-Pe taxa dupla 
por passageiro, nunca menos, porém, da metade da lotação 
completa do carro. 

Art. 22. As importancias das passagens, tanto or.linariaa 
como espeeiaes, serão arrecadadas sem excepçio nas estaçGes 
de procedeneia no acto da emissão dos bilhetes ou conheci
mentos. 
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Art. 23. Quem pedir um trem especial ou carro alugado 
fica obrigado a 25 o/o do respectivo frete, no caso de rojeital-o 
antos rlo ter prind[liado a viagem, ou 50 o{ o si tiver a machina 
ou carro s:thido tio respectivo deposito. 

Art. 24. Ao viajante em estado de embriaguez é vedaila a 
permanencia nas estações ou nos trens, devendo no i 0 caso 
ser p~sto fóra da estação e no 2° ser desembarcado na 
primeira estação, restituindo~se~lhe o preço de seu bilhete, 
si não houver ainda encetado 11. viagem. 

Art. 25. E' abs:>lutamente prohibido nas estações, nos trens 
ou em qualquer estabelecimento da companhia, a pratica de 
aeto~ ou expressões deshonostas; em caso tal praticar~se-ha 
conforme o art. 23. 

Art. 26. O passageiro que comprar bilhete de 1• classe e 
depois de estar no carro reconhecer-se não estar decentemente 
vestido, passará para a 2• classe, restituindo-se-lhe a difforenga 
do bilhete comprado. 

ENCO~ÍMENDAS E DAGAGEXS 

Art. 27. A carga remettida como encommenda é recebida 
nas estações de p,"ssagoiros de 45 minutos a 20 antes da pal·ti
da de cada 'trem, sem o q110 só seguira pelo trem immeúiato. 

Cobrar-se-ha conforme a t 1 be1Ia n. 5. 
Art. 28. Não serão aceitas como encommendns: 
1. Quaesquer substancias de conJucgio perigosa. 
2. G •neros que incommodem aos passageiros. 
3. J\s massas inilivisivois de peso superior a QO kilogrammas, 

cujo volume denmn-Je d3mora. no embarque ou deserub:Jr<JU'l. 
Art. 29. Taxam-f'le as encommcndas excedent3s da bagagem 

por peso segundo a tabella n. 5. 
Art. 30. Si as encommendas ou bagagens contiverem 

clinhe:ro, papeis de valor ou obje~tos preciosos, além da taxa 
de p:1so, cobrar-se-h a por estes a taxa de i/4 °/0 ad '!lalorem e 
serão pagos no caso de extravio, pelos seus respectivos val01·es, 
tendo em vista o que dispõe o art. 58. 

Art. 31. Quando o frote calcul:H!o da bagngom ou encom
menda fór inferior a iOO ou 2UO réis, cobrar-ac-ha estas ultimru~ 
quantias. 

Art. 32. As bagagens que não forem reclamadas dentro 
do prazo elo 4:i minutos contados depois da chcga•la do trem, 
ficam suj •i tas a um imposto de estada na razão de 10 róis por 
kilogramma e por dia de dPmora. 

Art. 33. A companhia não se responsabilisa pela avaria ou 
troca de volume de bagagem qu13 não fôr reclama la dentro 
do prazo de 45 minutos depoi;; da chegada do respectivo trem. 

Art. 34. As 8agagen~ devem ~er bem acondicionadas o em 
volumes quP- não se prestrm facilmente a ser violados. 

Na falta dessa condição o transporte se fará. a int~iro risco do 
viajante ou remettente, e sem a menor responsabilidade da 
estrada. 
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MERCADORIAS 

Art. 35. As mercadorias e cargas em geral seguirio pelo 
primeiro trem apropriado, cuja pa1·tida fôr poatoriol" ao d81-
pacbo da mercadoria ou entrega do vagão carregado de quatro 
ou mais horas uteis (6 da manhã ás 6 da tarde), o que nilo tira 
i administração o àireito de fazer seguir a mercadoria, etc., 
antes de esgotado aquelle prazo minimo. 

Art. 36. Ficam exceptuados da precedente disposição: 
1. o Os generos que por sua natureza, a juizo .da adminis

tração, não puderem sar demorados nas ost!loões, os quaes, 
sendo apresentados até uma hora antes dt\ p!\rtida de cada trem 
mb.to ou de carga, nelle serão transportados ; 

2.0 A polvora, vitriolo, agila-raz, phosphoros, e em geral as 
substancias de condição perigosa. Para remessa desses generos 
deveri o carregador se entcndor préviamente com o superin
tendente, ou quem suas vezes fizer, para fixação dos dias e horas 
da respectiva recepção e entrega, visto quo não poderão ser 
embarcados esses generos nos trens mixtos de passageiros e 
cargas. 

Os que escon<:lercm as substancias em qualquer volume, 
incorrerão na multa de 50$ e ficarão snjeitos á responsabilidade 
judicial, si convier á companhia proceder c?ntra elles, ficando 
os volumes sujeitos á apprehensão e as matarias inflammaveis 
inutilizadas. 

Art. tr7. Mobilias (vide tabella n. 15), mobilia de luxo e 
outros objectos, envernizados ou contendo vidros ou vidl'aça.s, 
pagam frete duplo. 

Mobilia muito usada e de pouco valor terà abatimento 
de 25 °/o. 

Art. 38. Para mobilia não engradada a companhia nlo 
at~sume, por avaria qu0 po~~a ha>or, responsabilidade alguma. 

Art. 3'J. Madeira (vid'l tabolla n. 14). 
Art. 40. A companhia consider;\ effectuadas a recepção e 

entrega dos generos, quando d,,positados elles nos Jogares para 
taes fins designados, os quaes serão, conforme aquelles o per
mittirem, ou a plataforma da estação ou o proprio vagão de 
transporte ou outro qualquer ponto que offereça melhor com
modo ao embarque ou desembarque da carga. 

Art. 41. A responsabilidade da companhia pelo transporte 
dos generos vai do acto da recepçlo da carga na eataçio da 
procedencia até ao da entrega na do destino. 

ARMAZEM, ESTADIA, ETC. 

Art. 42. As mercadorias e cargas, transportadas pela via 
ferrea, podem permanecer nos armazena e depositas livres de 
armazenagem ou estadia por 48 horas contadas da chegada do 
trem, quando diversamente não disponha este regulamento. 
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Além desse prazo e até 90 dias ficam ellas sujeitas lls se
guintes taxas de armazenagem ou estadia applieada a cada. 
10 kilogrammas : 

iO réis por cada um dos iO primeiros. 
20 :t :t :t :t :. 20 segundos. 
60 :t :t :t :t » 60 ultimos. 

Passados os 90 dias p1·oceder-se-ha de conformidade com o5 
arta. 63 e 65 do regulamento geral, qualquer que ~ja a na
tureza e claas~. do genero depositado. 

Os objectos de facil d~terioração, não sendo de prompto recla
mados, serão vendidos antes de se damnifiea.rem, proeeJendo a 
administração, depois dl3 deduzir a importaneia que lhe fór 
devida, como nos artigos acima mencionados do regulamento 
geral. 

Os prazos marcados neste artigo não se entende para as 
materms inflammaveis: estas ficam sujeitas ás disposições 
adiante fixadas. 

Art. 43. A companhia não é obrigada em caso algum a 
aceitar e conservar nos seus aumazens a carga enviada fóra 
das horas marcadas para a respectiva recepção ou que não 
esteja em bom estado de acondicionamento e preparada para 
seguir viagem. 

Si, porém, a companhia. consentir em receber a carga nas 
· condições acima, se1·á sômente sobre a responsabilidade do 
remettente e terá o carregador 24 horas para effectuar a 
remessa, pagando pelos dias e:s:cedentes a taxa de armazenagem 
respectiva conforme o art. 41. 

Art. 44. As encommendas não reclamadas ató ao dia im
mediato ao da respectiva chegada, pagar® por cada dia exce
dente taxa dupla da estipulada no art. 42. 

Art. 4-5. Para os generos que permanecerem nos pateos das 
estações por não carecerem de abrigo, não cobrará a companhia 
tua alguma durante iO dias e, findos estes, apenas a decima 

· parte da. taxa ordi naria até completar o prazo de 90 dias. 
Art. 46. A entrega dM mercadorias, pagando o frete por 

. vagão, será feita denti·o do mesmo vagão. 
Si não fõr effectuada dentro do prazo de 24 horas depois da 

chegada, cobrar-se-ha por cada dia excedente uma estada de 
2$ por vagio, podendo a companhia, si precisar do carro, 
maniar fazer a descarga, cobrando-a do conaignatario, inde
pendente da taxa de armazenagem. Exc~ptuam-ae da regra 
acima os que forem com concessão da superintendencia. 

Art. 47. Na determinação dos prazos citados para armaze
nagens, estadas, etc., serão contados 01 dias feriados, salvo 
o quo seguir á recepção, sondo esta feita na vespera. 

Art. 48. As mercadorias, encommendas ou b:lgagcns que 
forem deixadas nas estações sem despacho, flcario sem respon· 
SBbilidade algum!\ da companhia, porém sujeitas ató ao dia 
immediato á respectiva armazena{pm da classe a que p3r
tence~em o ás regras p~escriptas no art. 42. 
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DISPOSIÇÕES tREGULAMl!lNTARES . 

Art. 49. O volume de qualquer objecto transportado é o dl) 
espaço por elle occupado no vagão, devendo ser sempre cal
culado por suas tres maiores dimensões, seja. elle redondo ou 
11rismatico, <·stcja cheio ou va:do. 

Art. 50. O volume ott poso total de diversos objeetos pouco 
mais ou menos iguaes póde ser calculado na. propOI·ção de 
tres ou quatro dos maiores da rem~>ssa. 

Art. 51. A importancia total de qualquer frete ou taxa de 
mercadoria«, encomm•mdas ou excedentes de bagagem deve 
ser arl·edonda.da orn multiplos de 20 l'Cis. 

Art. 52. As mercadorias apresentadas a despacho doverãoser 
acompanhadas de uma nota de expedição, declarando a data da 
apresentação, estação de procedencia e a do destino, nome do 
remettente e do consigna ta rio, numeraf(ão, marcas,. quantidade 
e designação dos volumes, peso em kilogrammas e natureza da 
mercadoria. 

Art. 53. Estas notas devem ser assig-nadas pelo remettente 
ou seu pr!!posto e serã:o r~cusadas sem:,re quo contiverem 
emendas, rasuras e entrelinhas, pai .vras illegiveis ou indi
cações inexact1s. 

Art. 54. Q:l'muo houver suspeita d~ ter sido despachado 
q!J.alqu'lr volume com declaração fal•a, poderã a eomp'lnhia 
abril-o e, verificado o dolo, applicar-lhe as penas do art. 118 do 
regulamento geral. 

Art. 53. Os volumes qu'l tiverem dinheiro e objectos pre
ciosos só podem s"guir como encommenda, e a omissão dessa 
circumstancia no despacho de qualquer mercadoria constitue 
igualmrmte dólo sujeito :is consequencias do supracitado artigo. 

Art. 56. As porcelanas, crystarH o outros objcctos preciosos 
de valor oxeessivo relativ:>mcnte ao peR<>, a eompanhia póde 
considerar objoctos pt·eciosos e neste caso só serão aceitos como 
eneommendas. 

Art. 57. As mobilias de luxo, pagando o frete das eneom
mendas, podem seguir pelo pr·imciro trem depois da entrega, si 
isso não occasionar demor·a. 

Art. 58. No caso do extravio, falta ou damno de qualquer 
volume de mercadorias ou cncommendas por culpa provada do 
pessoal ou do serviço da egtrada, terá o dono direib a ser in
demnizado do prejnizo que sotfrer, provando satisfactoriamente. 

Quando nlo puder demomtral-o perderá todo direito. 
Art. 59. Qualquer recbmRção por perda ou avaria deve pre~ 

ceder á sahid·1 do genero do recinto da estrada. 
Art. 60. Qualquer ditferença. para menos entre o peso decla

rado na factura ou guia e o accusado na recepçio só será con
siderada real, quando a natureza. da carga e cs envoltorios della 
permittirem a e:s:plicação do facto : de outra fórma será rrove· 
niente de um erro na primeira pesada. 

Art. 6i •. A carga mal acondicionada nos respectivos envol
torios, ou sendo estes defeituosos e inauffi.cientes, só ser i 
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recebida, eximindo-se n comp:mhia da respons:tbilida:lo pelas 
aval'ias on diminuição de peso e poderá ser recusada no caso om 
que do sou mau estado de acondicionamento possa resultar 
damno :is outras roei·cauorias. 

Art. 62. Tambem não responderá a companhia pela dimi
nuição de pe~o proveniente de eifervoscenc;a, evaporação, ou 
esgotamento, como succedo com o fumo em folha, assuca1· 
humido, liquidos, etc. 

Não se responsabilisa igualmente pelas avarias, nos seguintes 
casos: 

f. o Quando os generos forem do natureza tal que não se possa 
conservar em perfoi.to estado entre as horas da recop~ão e en
trega (•alvo si a demora desta for por culpa da administração) 
nem tão pouco pelo estado em quo chegarem ao seu destino os 
de facil deterioração. 

2.o Quando os volumes não mostrarem exteriormente que a 
avaria teve logar durante a perrnanencia da c,1rga em poder 
da companhia. 

3." Qu:mdo foram os objoctcs <linlv~iro, jo:as, onr·o o ontrcs 
ohjectos preciosos, quadros, mobilia de luxo, cJ•ystaes e louça 
fina, porcelanas, etc:, etc.; slllvo si fór po,sivel verifieur-sc no 
acto da recep~ão o perfeito esta:: o •los m9smos, o o carrPgador 
se sujeitar a pagar uma taxa adclicional de seguro igual 
a 2 °/0 ad valorem. 

.\~Y:\1.\.SS 

Art. 63. Os animnes serão t:-anspnrtados pelos trens mixt.os 
de carga c passag-•:iro.>, pa•;ando os fret·cs conforme as tabnllas 
ns. 6, 7 o 8. 

Art. 64. Deverão os animar·s ser apres8nlados a despacho, 
30 minutos nntns <b pnrtirla :los tr·r•ns. 

Art. 65. O trem não pód·J ~er· demorado em consequcncia do 
difficuldades offereci las ao cmbar'}UC pelos animaes. 

Art. 66. Os animacs deverão ser recebidos por seus con
signnt:uios á cher-:adt\ dos tr;-ns ; caso não o s!'jam, scr:io re
mettidos para Jogar convonientc, por conta de quem perten
cerem, S~'m responsabilidade da companhia. 

Art. 67. As capoeira.s do gallinhas e as de pequenos animaes 
ou aves em gaiolas ou caixõeg engradados, estão sujflit••s :ís 
mesmas condições de desracho e recehimcnto, conformt;~ o 
art. 66. 

Os animaes o aves de que trata este artigo, quando vivos e 
soltos, são aceitos s ·mente por conta e risco do dono. 

Art. 68. A expedição de gallinhas e outras aves ignaes, será 
feita com toda regularidade, não podendo o carregador em
barcar quantidade maior do quo aquclh que !iver pago o frete. 

Para isto effectuar-se-ha a contagc>m no acto da entro~. 
Art. 69. Os animacs não domesticado ~leee 

em condições tae~ que offereçam a mai ~~ ~~~~~ ~~J1,; ·: por taxa convenciOnal. , ~\.\'U"' ''~lrt4: , 
'~ ~' 

~ ~ ~ l 
~ ' ' .. D -:, /' 
'<,~,Os 0EPU1~t'~-~ 

-.:;;;~~·· 
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Art. 70. A companhia não responderá pela má qualidade das 
capoeiras que não se prestarem à bo:\ arrumaçlo nos carros, 
correndo neste caso o risco por conh do carregador. 

Art. 71. A companhia só responde llelos extravios d) &.ni
mae'l, quando houver culp'\ provacla. do pessoal da estrada, 
corr'lnc1o os mais ri>cos por conta do expedidor. 

Art. 72. O expedidor que desejar etrectuar o transporte de 
grande numero de animae~. deveri prevenir a administraçito 
com anteeedencia. de 24 horas. 

Art. 73. O carr3gador que fretal' um vagão só terá direito 
de embarcar o numero de animaes que for determinado, con
forme a lotaçllo do mesmo va~ão . 

OBJECTOS DE LA. VOURA. 

Art. 74. Sementes, estrumes e outras substaneias de utili
dade á lavoura e de valor insignificante em relaçio ao volume, 
serão cobrados pela ta.bella. n. 14, com 50 °/o de abatimento. 

TELEGRAPHO 

Art. 75. Pela transmissão de telegrammas particulares para 
qualquer das estações telegraphicas da estrada de ferro, cobrar• 
se-hão as seguintes ta;x:as: 

De 1 a 20 palavras ....•..•.....•... 
Cada palavra mais ..........•.•..... 

Art. 76. O teln.grapho electrico fica franqueado ao publico 
nas respectivas estações todos os dias, inclusive os feriados, daa 
7 horas ás H da manhã, e das 12 horas e 30 minutos até 5 
horas da tarde. 

Art. 77. Os telegrammas dividem-se nas seguintes classes, 
que representam a ordem da transmissão : 

1.• Telegramma urgente em serviço da estrada. 
2.a Telegramma urgente em serviço do Governo. 
3.• Telegra.mma ordinario particular. 
4.• Telegramma ordinario em serviço na estrada. 
Art. 78. O original de cada despac!lo deverá ser escripto com 

tinta, legivelmente, de modo que se po'!sa entender distincta
mente lettra por lettra, e em caracteres que os apparelhos tele
grJ.phicos possam reproduzir, não sendo admisa1veis abrevia
turas, .nem numeros e-xpressos por algarismos, e não devendo 
conter razuras ou palavras emendadas ou inutilisadas. 

O endereço indicará o destinatario e a sua residencia, de 
maneira que não otrereça duvida alguma. 
~ ~pedidor soffrerá as consequencias do endereço ine:s:acto 

ou mcompleto. 
Art. 79. Serã prohibido o uso de cifra secreta, menos ao Go

verno e :i administração da estrada. 
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Art. 80. Rejeitar-se-ha o telegramma que fôr contrario ás leis, 
oft'ensivo da moral e dos bons costumes, ou prejudicial á segu
rança publica . 
. As estações tolegraphicas não exercerão censura sobre os 

telegramma':l officiaes. 
Art. 81. Todas as taxas sem distincção, scrãe~ pagas pelo 

expedidor antes da transmissão. 
Art. 82. Os telegra.mmas de mais de fOO palavras podem 

srJr recusados ou retardados, para se transmittir outros mais 
breves. 

Art. 83. Muitos telegrammas rle um mesmo expedidor para 
o mesmo ou diversos destinatarios, só podem ser aceitos quando 
não houver outros telegra.mmas mais breves a transmittir. 

Art. 84. So,ra comprehendido no numero de palavras sujeitas 
á taxa, tudo que o expedidor tiver escripto no original para ser 
transmittido, como tambem as indicações sobre o modo de 
transporte além do alcanre da. linha telegrapbica. 

Exceptna-se o nome do destinatario e rua em que resida, 
assim como a assignatura do e:s:pedidor. 

Art. 85. Se~ão comprehendidod no numero dJ p:~lavras sujei
tas á taxa os titulos honoríficos. 

Art. 86. Não se contarão IJS signaes da pontu·tçfio, os dG 
paragraphos, os apostroph1s, traços de união, virgulas do
bradas e parenthosis ; as palavra~, numeros ou signaes 
acrescentados pelo telegraphista a bem do serviço, a data, 
hurct e minuto, da entrada do telegramma, c a estação da 
partida, si o expedidor não tiver lançado estas indicações no 
original. 

Art. 87. Os de>pachos serão remettidol'! fechados aos desti
natarios ; no caso do ausencia delles, poderão S'lr entregues 
aos membros a1nltos de suas familia<, aos seus empregados, 
inquilinos ou hospedeiros, excepto quando fl~ declarar por es
cripto nos despachos, que SG faça a entrega ao proprio destina
tario ou a algum delGgado seu. 

Nada restituirá a estação, não se encontrando a quem entre
gar o despacho. 

Art. 88. Qnem recob()r um desp:1cho rloverá p:1ss'lr recibo 
indicando a data, hora o minutos da recepção. 

Art. 89. A administração da estrada não se responsabilisará 
pelos damnos resoltanted da percla, alteração ou t•etardamento 
dos despachos. 

Art. 90. Qualquer expedidor terá a faculdade de pagar ante
cipadamente a re~posta ao telegramma que apresentar, fixando 
a seu arbítrio o numero de palavras. Em tal caso o telegramm& 
terá immediatamente, antes da assignatura, a indicação-Res
posta paga de ....•• palavras. 

Art. 91. A resposta para ser transmittida deve sor apres.eJi
tada dentro das z,t horas que se segoirGm á da entrega do 
telegramma primitivo ao destinatario. 

A resposta apresentada depois de findo este prazo, fie:~- sujeita' 
ao pagamento da taxa. 

PODBR EXECU riYO f883 - V • 11 • 5 
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Art. 92. O pedido de que um telegramma ji transmittido:nlo 
seja. enviado ao destinatario, caso seja ainda tempo, far-se-ha 
por novo telegramma enjeito â taxa. 

A estação nada restituirá, si fór retirado um telegramma no 
decurso da transmissão. 

Art. 93. Restituir-se-ha integralmente a taxa: 
i. o Reconhecendo-se a necessidade de· retardar consideravel

mente a transmissão do despacho, salvo querendo a parte 
sujeitar-se á demora. 

2.o Nllo càegando o despacho ao destino, sendo por falta do 
serviço telegraphico. 

3. 0 Provando-se que o despacho ou cópia remettida ao desti
natario, foi alterada a ponto de não preencher o eeu fim. 

Art. 94. Os dospachos do serviço do Engenheiro fiscal do 
Governo e seus ajudantes serão considerados a todos os respeitos 
como os da companhia. . 

Art. 95. Só poderá ser interrompida a transmissão de um 
despacho para fazer-se a de outro, q,uando este fôr de ordem 
superior, e houver extrema urgencxa em expedil-o. 

Estando duas estações em communieação e tratando-se de 
despacho.~ da mesma ordem, ellas alternadamente os trans
mittirão. 

Art. 96. Despachos YrgentJs para segurança dos trens têm 
prefereneia sobre qualquer outro . 

. \.rt. <J7. Os empregados da estrada são obrigados a guardar 
o mais rigoroso segredo sobre os teleg1·ammas de todas as 
classes, sob pena de demissão immeiia.ta ou de multa, conforme 
a gravidade do caso. · 

Art. 98. A companhia não se responsabilisa. pela entrega 
do telegrammas dirigidos para logare~ além das r.ovoaçlSes 
e cidades annexas ás suas estações, em limite maximo de am 
kilometro. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 99. Os fretes de mercadorias deverão ser pagos nas 
estações expedicionarias, afim de prevenir a prompta entrega, 
ficando, porêm, o direito salvo ao càrregador de pagar o respe
ctivo frete na estação recebedora, isto no acto da. entrega da 
mercadoria. 

Art. iOO. Os fretes de encommandas excedentes de bagagens, 
e bom assim os do ca.vallos, cães e outros animaes, serllo pagos 
adiantados. 

Art. iOi. 03 transportes por conta do Governo geral ou dos 
Governos provinciaes ficam sujeitCis ás mesmas condições que os 
transportes ordinarios. 

Art. i02. Todo o carregador que precisar de vagões para 
mercadorias, gado, ou cavallos. deverá pedil-os ao chefe da 
estação com antecedencia. de 24 horas. A companhia não 
se obriga sempre a satisfazer o pedido dentro do referido prazo, 
mas se esforçará em tornar o menos possível qualquer demora 
excedente. 
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Art. 103. Os genoros e outros objectos não design1dos nas 
tarifas serão taxados segundo as tabellas feitas para aqt~elles 
com os qm•es tiverem mais analogia.. 

Art. :1.0!. Na contagem do excesso sobro os prazos de dias, 
on horas estipuladas neste regulamento para demoras, arma
zenagens e estadas, eomo tambem no calculo de dist.'\ncias toma
das por kilometros e os pesos por kilogrammas, a fracção que 
houver deverá. ser tomada como unidade. 

Art. :1.05. Serão gratuitamente transportados, porém Eem 
responsabilidade da companhia : 

As s~mentes de cannas para os proprietarios do engenhos 
que rem,tterem seus productos habitualmente pela estrada de 
fet>ro, assim como aniagem ou pannos para enfarJamento de 
fomo, isto aos qae S3 dBdicam á cultura do mesmo ou á compra, 
remettendo-o pela estrada, saccos vazios para. cereaes que 
sejam transportados pela mesma e pipas vazias, estas que 1-i
vessem sido transportadas com aguardente. 

Art. :1.06. As pessoas que estragarem os carros, estações ou 
apparelhos da companhia serão responsaveis p~Io damno 
causado, e si fôr este intencional, proceder-so-ha judicialmente 
contra os deli~quentes. 

Art. :1.07. Em casos muito especiaes de legitimo impedimento 
do remettente ou destinatario, quando se prove não poderem 
elles encarregar a outrem de fazer as suas vezes, poderá a 
estrad:l conceder abatimento até 50 °/o sobre a taxa de ar
mazenagem ou estadia. 

Art. :1.08. Os objectos embargados ou penhorados não podem 
ser retirados das estaç.õlls o depositas da estrada som quiJ osta. 
seja indomnizada do que lhe fôr dllvitlo p1r freto, armazenagens 
e toda'! as mais despezas. 

Art. :1.09. Quando o embargo ou penhora rccahir em g'Oneros 
de facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão esses 
generos ficar depositados nas estações. 

Art. HO. Nas estações ou paradas onde não houver desvio 
poderá a estrada recusar o estacionamento de vagões para 
carga ou descarga. . 

Art. :1:1.:1.. Far-se-ha um abatimento de 25 °/0 em favor dos 
c'arregadores do sertio além da Feira de Sant' Anna nas tabellas 
ns. 9, :1.0, :li e :1.2. 

Palacio do Rio de Janeiro em :18 de Agosto de 1883.
Affonso Augusto Moreira Penna. 
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Classiacaçio das mercador las em ordem alphabetica 

A. 

Classe Tarifa 

Abacate. . . • • • . . • . • . • . • • . • . . . . . . • • . . . . . • .(• t2 
Abacaxis............................... 4• t2 
Abanos................................ 4• t2 
Aboboras. • . . . • • • . . • • . • . • . • . . • . • . • • . • . • 4• {2 
Açafroa. . • . . . . • • . . . . . . . • • . • • . . • • • . • • . • • 4• t2 
.Aéidos mineraes........................ t• 9 
Aço................................... t• 9 
Aduelas. . • . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . • . . . . • . . • 4• t~ 
Agua em barris, etc.................... 4• t2 
Agua.de Cologne........................ t• 9 
Aguas medicinaes................ . . . • • • t• 9 
Agua-raz. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . • • • . . t• 9 
Aguardente do paiz. . . . . . . . • . • • . • . • . • . • • 5" t3 
Agulhas.................. . • . . . • • . . • • . • t• 9 
Alabastro em bruto..................... t• 9 
Alabastro em obras. • . . . . . • • • . . . . • . . • . • • i• 9 
Alcool....... .•. . . .•. . . • . . • . . . •• . •• • • • • t• 9 
Alambiques............................ 1• 9 
Alcatrão, pixe, etc. . • . . . . . • . . • . • . . • • . • • . .(• t2 
Aletria. • . . . • • . • . . • • . . . • . • . • • . • • . . • • • • • t • 9 
Alfazema.............................. i• 9 
Algodão em rama. . . • . • . . . • • . . • . . . . . • . . • 4• t2 
Alhos.................................. 4• t2 
Almofadas. . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • . • . . . . • • • i • 9 
Almofarizes de pedra, cobre ou metal seme-

lhante..... •• •• • . . . •• • . . • ... •• • • . • • . • • • ta 9 
A!mofarizes de ferro ou madeira........... i• 9 
Alpiste • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . • . • t • 9 
Alvaiade • • . . • • . . . . . . . • . . . . . • . • . . • • • • • • • i• 9 
Ameixas............................... t• 9 
Amend~······························. t• 9 
AmendOlDl. • . • • . . . . • . . . . . • . . . • . • . • • . • • • 4• t2 
Ananazea •...•.••••......•...•..••.••• ~ 4" {2 
Aneoretas vazias........................ 4• 12 Anil................................... 4• t2 
Animaes pequenos (presos) .•....• ; • . • . • • 8 
Animaes empalhados ou embalsamados • • . • I• 9 
Animaes ferozes (frete convencional). 
Angico, rezina, gomma ou folhas.. . . • • • • • 4• 12 
Apparelhos de mesa, de porcelana, louça e 

vidro •••••••.•..•..... "'............. t• 9 
Aparadores.. . . . . . . . . • . • • • • . • . . . . . • • • . • • t5 
Arados e instrumentos uteis á lavoura..... f.( 
Arame de latão ou metal semelhante.... t• 9 
Arame de zinco, ferro ou cobre......... i• 9 
Arandelas. . • . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . • . • • • . • t • 9 
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Classe Tarifa 

Araras................................. 8 
Araruta. . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 4" 12 
Archotes. .. • .. • .. .. .. • • .. • . .. • . • . .. .. .. 1• 9 
Arcos de ferro ou madeira............... 1• 9 
Arções para sellina •....• ;.............. l• 9· 

.Areia.................................. 14 
Arg!)laa de metal, cobre, ferro, etc..... i• 9 
Armações para chapéoa de sol.. . . • . . . . • • . ta 9 
Armações para igrejas ................. , i• 9 
Armações ordinarias para lojas.......... 1• 9 
.Armamento............................ i• 9 
Armarioa.. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . 1• 9 
Armarias ordinarios sem vidros.......... i• 9 
Arreios................................ i• 9 
Arroz ••....•.••.•.•..•••.• ,............. 4" 12 
Artigos de folha de Flandres não classi-

ficados. .. .. • . • . .. .. .. .. • .. . • . .. .. .. .. i• 9 
Artigos de pacotilha não classificados. . . • i a 9 
Arvores e arbustos vivos. .. . • . • .. . . . .. .. 4a 12 
Asphalto ......... , .. .. . .. • . • . .. . . .. . .. . i a 9 
Assuear . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4• 12 
Assucareiros de prata, etc., 1/2 °/0 ad ,a-

~Of'6m....... ... . . .. .•• .......... .• . •• 1• 9 
Assucareiros de louç:t, etc............... i• 9 
Assucareiros de folha de Flandres, etc... i"' 9 
Aves engaioladM....................... 8 
Azeite doce . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . i" 9 
Azeite de mamona, peb::e, e outros não clas-

sificados.. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .• . . • .. 3" f i 
Azeitonas.. .. .. .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. . 1"' 9 
Azulejos .... · ..••.•..• ·................... i• 9 
Alfafa • . . • . . •. . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . i• 9 
Alavancas de ferro ou aço............... H 
Alcatifas. . . .. . . • • .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . i • 9 
Aniagem. . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4• 12 
Ardozias............................... i• 9 
Argilla................................ 2• 14 
Artigos de desenho e eseriptorio......... i• 9 
Aipim •..•.••••.••••.....•.•........... · 4"' 12 

B 

Bacalhau ••.•••••.••••.•.••.•.•..••..•. 
Bacamartes .......................... , .. 
Bacias de arame ou metal semelhante .•.. 
Bacias de porcelana. ou vidro .•.•.....•.. 
Bacias de prata, etc., 1/2 °f,. ad tJalorem .. 
Baeta. ................................ . 
Bahús vazios •••.•.••••••.. · ••••.•..•.••. 
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Classo Tarifa 

Balaios vazios .•.........•.. ·. . . • . . • . . . • . 4• :12 
Balaio com, etc......................... 4• :12 
Balanças de latão ou meta] semelhante.... :1.• g 
Balanças de ferro ou madeira .•..• ~ . . . • . .. :1. a 9 
Balas ........................... :...... :1.• 9 
Baldes de madeira. .. .. .. .. . . .. . • . . .. .. • :1.• 9 
Baldes zincados. . .. . • . .. .. . . .. .. . . . .. . . . :1.• 9 
Bambinellas...... ... . .. .. . . . . .. . . .. . .. . l• 9 
Bambú ....••....• , • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4~ :12 
Bananas............................... 4• :1.2 
Bancas envernizadas.................... :1.• 9 
Bancos enverniz:~dos.................... :1.• 9 
Bancos de ruadoim. ou forro ordin:uios..... :1.• 9 
Bandeiras .. . . • . . .. . • .. . . .. . . . . .. . . . .. .. :1.• .9 
Bandejas de prah, etc., f/2 •/o ad 11alorem. :1. • 9 
Bandejas diversas. .. • . .. . . . . . .. . . . • . .. • :1. • S 
Banha pau cabello. . . . . . . . • . . . . .. . . .. . . . :1. • 9 
Banha de porco... • . . . .. .. . . .. .. . . .. .. • . 4• :1.2 
Banheiros. • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . :1. • 9 
Barbante............................... :1.• g 
Barbatanas de baleia.................... f a 9 
Barricas e barris vazios................. 4• :1.:1. 
Bart·o .....•.• ~ ...•... : . . . . . . . . . . . . • . . . • 4• :1.2 
Barrote.> . . • . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 4• :1.2 
Batatns alimentícias . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 4• :1.2 
Baunilha • . • • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 4• 12 
Bayonetas............................. :1.• 9 
Be?~?as espirituosas, não classificadas.... :1.• 9 
BelJus.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4• :1.2 

·Bengalas finas......................... f a. 9 
Bengalas ordinariag. .. .. . . . . .. .. .. .. . . • :1. a 9 
Berços................................. :1.• 9 
Bigorn~•s..... .. .... . .. . .. .. . .. .. . .. . .. :1.• 9 
Bilhares ou bagatellas .... ., . .. . . . . . .. • . :1.• 9 
Bilros . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 4• :1.2 
Biscoutos. . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . · 4• :1.2 
Boiões vazios................ . . . . . . . . . . . 4• i2 
Bolacha ordinaria. ,.. . . . . . . . . . . . . . • .. . .. 4• :1.2 
Bolsas de viagem, vazias................. i• 9 
Bombas................................ i• 9 
Bonecos................................ :1.• 9 
Bonets........... .............. ......... :1.• 9 
Borra de azeite, gaz, vinho, vinagre, etc.. 4• :1.2 
Borracha em bruto..................... 4• 9 
Bol!!lcha e~ obras.. . .. .. . .. . .. • . . .. . . • . :1.• :1.2 
BohJas vaz1as ..•..•...••......... ,..... 4• 9 
Botinas.. . . • • . . • . . • . . . . . . • • • . . • . . . . . • . • :1. • :1.2 
Botões de ouro, prata, etc., 1/2 •/0 ad 'lla-

lorem................................ :1.• 9 
Botões diversos •.••.••.•......•. ·....•..• i• 9 
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Breu •••.•..•.•.•...............•...... 
Bridas •••... : ...•.•.••..•..••......•••. 
Brinquedos .•..........•••...•.......... 
Brochas para pintor, eLe •............... 
Bronze em object.os de arte .............. . 
Bronze em bruto ....•..•....•.......... 
Bules de prata, etc., i/2 °{0 ad valorem .. 
Bulea de louça ou metal fino .......•.. 
Bules .ie rolha de Flandres ......•.....•.. 
Barras de ferro ou madeira ..•........... 
Bustos ................................ · 
Bestas, etc .....•...................•... 
Bezerros ......•......•.............. ··· 
Batêa ................................ .. 
Ba.nguês e liteiras •....•...•.........•.. 
Barracas desarmadas .......•..•....•...• 
Barriguda imprenaada ................. . 
Barriguda não imprensada .............. . 

o 

Classo Tarifa 

f a. 

i2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
6 
9 

15 
9 

H 
i O 

Cabeçadas .. .• • • • .. • . • . .. . . .. . . . .. . .. .. . i• 9 
Ca~eções para animaea..... . . . . . . . • . . . . fa 9 
Cabello ............................... ; i" 9 
Cabides envernizados................... f a 9 
Cabides de ferro ou madeira.......... f a 9 
Cabos................................. i" 9 
Cabriolets. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 4"' i2 
Caça.................................. 4"' 12 
Cacau................................... 4• i2 
Cachimbos de barro or.iinario do paiz..... 4• 12 
Cadeados dG latão ou metal semelhante. . . . i"' 9 
Cadeados de ferTO..... .• . .. . . .. .. . .. . . . . i"' 9 
Cadei~as ~u t:lmboretes de ferro ou madeira, 

ordrnan.os............................ i5 
Cadernaes.. .. • .. .. • . .. . .. .. .. • • . .. . .. . • i"' 9 
Café em grão. . . . . . • . • . . . • • • . . • • . • . . . . • . 4"' i2 
Café moido............ . . . . . . . . . . . . . • . . . 2• i O 
Cafeteiras de prata, etc., i/2 ofo ad valorem i• 9 
Cafeteiras de louça, etc.................. i• 9 
Cafeteir1s de folha de Flandres........... i• 9 
Caibros • , • . .. . . • . .. • • . • • • . • . . . . . . . . . . . . i! 
Caixas de guerra. • • . . • . . . • . • • . • . . • . . • . . i• 9 
Caixas vazias, de madeira, rolha ou pa-

pelão •.••... t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4• i2 
Caixões funebres tOrrados................ i"' 9 
Caixões funebres ordinarios.............. 2• i O 
Caixõea vazios. .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . 4• i2 
Caixilhos com vidraça. . . .. . • .. . . . . .. .. • . 2"' i O 
CaixilhOs sem vidros..................... 4" 12 
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Classe Tarifa 

Cajús •........ :.... ... • . . . • . . . . . . . • . . ..•. 4" f2 
Cal de Lisboa........................... f• 9 
Cal do paiz....... .... . . .. . .. .. . . . . . . .. • 14 
Calçado ..... ,........................... i• 9 
Caldeiras de cobre ou metal semelhante... i• 9 
CaHeiras de ferro....................... i• 9 
Caldeirarias (artigos não classificados)... f a 9 
Càlllas envernizadas. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . f5 
Camas de ferro ou de madeira ordinaria.. 15 
Camas de lona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . f5 
Camarões . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . 4a 12 
Cambotas.............................. f a 9 
Camphora • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • f• 9 
Campainhas de luxo..................... i" 9 
Campainhas ordinarias.................. i" 9 
Canna da lndia......................... i• 9 
Canna de assucar. . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . 4" i2 
Candieiros.... . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i• 9 
Candieiros ordinarios,de folha de Flandres 

e sem vidros.......................... i• 9 
Canivetes.............................. i" 9 
Canella. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • i" 9 
Canetas de ouro ·OU prata, etc., f/2 ofo 

ad -oalorem.......................... i• 9 · 
Canetas de madreperola, marfim, etc... i• 9 
Canetas ordinarias...................... ta. · 9 
Cangalhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • 4"' i2 
Canôas (preço convencional) ........ , . . . . 4• 12 
Canos de cobre......................... i• 9 
Canos de barro......................... 2a. iO 
Canos de chumbo, ferro ou zinco ...... , . • i• 9 
Capac~os ... ·:......................... ta 9 
Capoe1ras vazias. . . . . . . .. . . . .. . . • .. . . . . . 4• 12 
CapoLes . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . • . • i• 9 
Capim................................. 4a. i2 
Carangueijos e semelhantes .•.• ,......... 4& 12 
Carnaúba.............................. 2• 10 
Carne salgada, secca ou fresca. . . . . . . . 4a. 12 
Caroços de algodão...................... 4• 12 
Carros funebrPs......................... ia. 9 
Carros de mio....... . . • . . • . . . . . . . . . • . . . 2& i O 
Carros de passeio. . . . . . . . . . . . . • . . . . .. .. . i • 9 
C!Jl'l'Ol:aS .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . • .. . i.. 9 
Carteiras............................... ta. 9 
Carvio animal, mineral ou vegetal....... i• 9 
Cascas de arvores para atanar couros ••... : 4• i2 
Cascas de coco. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 4• f2 
Cassarolaa de cobre, ferro ou semelhantes. i• 9 
Cassarolaa de ferro, orJinarias. . . • . . • . . . . • i• 9 
Casauás vazios. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . • 4• 12 
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Classe Tarifa 

Castanhas dl\ Europa.................... 1• 9 
Castanhas do paiz... .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 4" 12 
Cebolas................................ i" 9 
Cera em bruto.......................... i• 9 
Cera em obras nio classificadas .. - . . • . . • . i• 9 
Centeio................................ i" 9 
Cerveja..... . . . . . . . . • . . . • • . • • . . . . • . . • . . ta 9 
Cevada................................. i• 9 
Chá .................................... i• 9 
Chales de seda ou renda................. ta 9 
Chales ordinarios. . .. • .. • • . .. • .. .. . . • .. . i a 9 
Chaleiras de ferro, ordinarias. . . . . . . . • . . i a 9 
Chaleiras de metal, esmaltadas........... i• 9 
Chaleiras de prata, 1/2 °/o ad 11alorem... 1• 9 
Cbampagne. • . • • . . • • . . • • . .. . • . . .. .. • . . . • i" 9 
Chapas de ferro, zinco, etc., para cobrir 

casas................................ 1• 9 
Chapas de fogão........................ ta. 9 
Chapéos............................... fa 9 
Chapéos de carnaúba, couro e outros do 
~................................. i• 9 

Chapéos de sol......................... i• 9 
Chapelaria (artigos não classificadoR).... i• :9 
Charutos.. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• 1 O 
Cigarros.. . .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 2" 1 o 
Chícaras de louça, etc.................. ta 9 
Chiearas de folha de Flandres ou madeira. i• 9 
Chifres em bruto....................... 4" 12 
Chifres em obras nilo classificadas........ 2& 10 
Chocolate.. • .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 a 9 
Chouriças.............. . . . . . . . . . . . . . . . . f a. 9 
Chumbo em bruto....................... i• 9 
Chumbo de munição.................... :1• 9 
Chumbo em obra...................... :1• 9 
Cimento... • • • • • • . • . • . • . . . . . . . . • . • . . . • . . 2• :10 
Cobertores............................. 1• 9 
Cobre velho ou em barras............... 1• 9 
Cobre em folhas.. . .. • .. .. . . • .. • . . • .. .. .. f a. 9 
Cobre em obras.......... .. • .. .. . • .. .. .. 1• 9 
Cocos seccos ou verdes.................. 4• 12 
Cocos de tirar agua. • . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 4• 12 
Cofres de ferro ou madeira............... i• 9 
Cognac...................... .......... 1• 9 
Coke............................ . . . .. .. 4• 12 
Colchões e pertences de cama......... 1• 9 
Colheres de prata,ete., 1j2o/o ad 'VaZarem.. 1• 9 
Colheres de metal e outras. . . . . . . . . .. . . . . :1. • 9 
Colheres de madeira do paiz.. . . • . • . • • • . 2• :lO 
Colla....... .• . . • • • • . • . . . . . . . .. . • . . . . . . . 4• 12 
Caminhos.. .. • .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. . . .. .. :I• 9 
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Classe Tarifa 

Confeitaria ( artigos nito classificados). . • 1~ 9 
Consolos. . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • :15 
Conservas.............................. f• 9 
Copos de ouro, prata, etc., 1/2 "/o ad valorem: t• 9 
'Copcs de vidro, etc ...•.. , . . . . . . . . . . . . . . • 1• 9 
Copos de folha, madeira ou barro. . . . • . . . . 2• 12 
Coqueiros para plantar.................. 4" :12 
CQrdas de embira, piassava e outras do paiz. 4'" 12 
Cordas diversas ... ·. . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • i • 9 
Correiame para tropa................... f a 9 
C..orrentes dfl latão ou metal semelhante.... f• 9 
Correntes de ferro.·..................... i• 9 
Cortiç·1 em bruto....................... 4• :12 
Cortiça em obras........................ 2& :lO 
Couçoeiras. . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 4" :12 
Couros seccos, f;·e>Cos ou salgados. • . . . . 4"' :12 
ConroJ trabalhados, envernizados, etc.... i" 9 
Couves ..............•.•..•..•.. ·. . . . . . • 4a :12 
Cravo da lndia......................... i• 9 
Cró........ •. .. . . . .• . . .• . . . . . . . . . . . .• .. i• 9 
Crivas Je fert·o......................... :ta 9 
Crina.................................. :ta 9· 
Crinolina . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . :1 • 9 
Crystaes .. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 1• 9 
Cubas para distill~ções, engenhos, etc.... :t• 9 
Cubos, pinos e raios para rodas......... 1• 9 
Cutelaria (artigo~ não classificadoJ),...... i• 9 
Cylindros ,'e ferro...................... i• 9 
Cavallos............................... 6 
Cabritos............................... 7 
CarneirJs .............•......... : . . . . . . 7 
Cada veres (vide art. n. 20). 
Columnas de ferro fundido.............. 4• :12 
Cabos de ferramentas, vassouras, etc... . . . i i. 
Carros e vagões para. estrad,t de ferro, 

rnbocados. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . i 1 
Carros e vagõe• desmontados........... 4• 14 
Cestos de junco, etc..................... 3a i2 
Chapchiras vazias...................... i• 9 
Coadores de mandioca................... H 
Combustíveis· nio classificados........... 4• 12 
Coquilho.............................. ti 
Cordas pau instrumentos de masica... i• 9 

D 

Dedaes de ouro, prata, etc., f/2 ojo ad 
valorem ••••••..•••...•••.••....••..• 

Dcdaes do matireporola, osso, marfim, otc., 
9 
9 
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Classe Ta riCa 

De:laes de latão, ferro, aço, etc •...•.....• 
Diamantes e mais pedras preciosas, i/2.0 {0 

ad 'Oa,orem • .•.••••••..•.•....••..•.. 

f a 9 

f a 9 
Dinheiro, f/2 °/0 idem .................. . f a. 9 

f a. 9 
f a. 9 
f a 9 

Dobradiças de latio ou metal s3melhante .. 
Dobradiças de ferro ..••.•............•.. 
Doces estrangeiros ...•..•............... 
Doces do paiz •....•.................... 4"' f2 
Dormentes de madeira ou forro ........ . 4" f2 
Drogas ....•....•..... · ..... •·.········ f o. 9 

E 

.Eixos.................................. f a 9 
Embira................................ 2"' 10 
Encerados para tapeteJ.................. f" 9 
Encerados ordinarios. . . . . . . . . . . . . . . . . .. f a 9 
Enxadas............................... (a. 12 
Enxofre . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f a 9 
Escadas de mão......................... f a. 9 
Escadas para casa...................... f a 9 
Espeeiaria.s não classificadas............ f a 9 
Es,Jelhos......................... .. • . • . f a. 9 
Esperma.cete........................... f a. 9 
Espingarda'!........................... f a. 9 
Espírito; não elaBSificados............... f a. 9 
Espoletas.............................. f a. 9 
Esponjas............................... f• 9 
Esporas de ouro ou prata, 1/2 "/o ad 

'tlalorem •..•••..••••• .;. . . • . • . . • . . • • . • f a. 9 
Esporas de metal, etc.................... f a 9 
Essencias não classificadas. . . . . . . • . . . . . . i"' 9 
Estaca.. para cerca...................... 4"' 12 
Estampas ....••............. :. . . . . . . . . f a. 9 
Estanho em bruto .. , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . f a 9 
Estanho em obras...................... 1"' 9 
Eiltantes............................... f" 9 
Esta tuas ....•... · ..•...•.•..•......••. ;. i" 9 
Esteiras da India....................... f a. 9 
Esteiras do paiz........................ 4a i2 
Esteiras para cangalhas................. 4• 12 
Estojos cirurgicos e mathematicos, etc.... i• 9 
Estopa bruta............................ 4"" 12 
Estopa em obras....................... 4o. 12 
Estrume............................... 6 
Extractos............................... f• 9 
Ervilhas em latas....................... :1• 9 

75 

Ervilhas do paiz.................... . . . • 4• ---· ~ 
Esguiioempeças ....................... ~,(\1HE~ n~ c40~. 

• ~~I ,...,../} ' 

I ('j~ ''V . 

\ ., *') 
, .. lt.,.,. o,S A 

···,_ :'" 0EPU1tl-P ~ 
<-ii.,-::--.. ..____.--::;;;. 
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Espingardas ••••.•.•.••.•.•..•.. · •.•••••. 
Escriva.nias de prata .ou ouro, 1/2 °/o ad 

NIM"em •••••••••••••• .••••.••.•••••• 
Escrivanias de metal ou madeira ...... . 
Estopim para minas ...•.••..•......••..• 
Escalares (convencional). 
Escoras •...•••.....•..•..•....•...•.•• 
Espadas., •••...•.•.....•...••.•.. • · •• · 

F 

Farinha do araruta, mandioca, milho, 
trigo, etc ........................... . 

Farello ...•••......•................•.. 
Favas .•........•..•.•.......•••.••••.• 
Fazendas di versas ..•...•...•.....•••• , • 
Fechaduras de latão ou metal semelhante. 
Fechaduras de ferro, ordinarias •....•..•.• 
Feijão .....•••...........•.....•....... 
Filtro ................................ . 
Feno .................................. . 
Ferragens ............................. . 
Ferraduras ....•.•.•..•...•.•......•••.• 
Ferramentas de carapinas, carpinteiros, 

ferreiros , marcineiros , torneiros , 
sapateiros, etc ...•....•...•........•• 

Ferrolhos .....••..•........•.......•... 
Ferros de engommar, encrespar, frisar, 

etc ••..••.••••.....•..••...•••.....•. 
Ferro velho ou em arco, chapa, barra 

ou verga, etc ....................... . 
Figos seccos ..•....•.•.........•••..••.• 
Figos frescos ..•..•...••.....•....••...• 
Fios •.......•........••..•.•. • ·• · •· ••• 
Fitas d~ seda ...... ; ................... . 
Fitas diversas .••••....•..•..•......•.•• 
Flores artificiaes ....•.....•......••••.•. 
Flores naturaea .....• ~ ................. . 
Fogareiros ............................ . 
Fogos artificiaes •...................•... 
Fogõ~• de ferro ..•...........•.•.....•• 
Folhas medicina e a ..................... . 
Folhas do cobre •....•..•.......•........ 
Folhas de chumbo, estanho, Flandres, 

ferro ou zinco ...••..........•...•... 
Folles .•.•...•..••••.••••..•.......•..• 
Forj~_portateia •.••.•••.••.•...........• 
Fórmu para asaucar ..••...•........•... 
Fôrmas diversas. , .•• , •••..............• 

Classe 

i• 

i• 
i• 

i• 

4• 
4• 
i• 
i• 
i• 
ta. 
4• 
i• 
i& 
i• 
1& 

1• 
i• 

i• 

:1.• 
{a 
4& 
4• 
i• 
ta. 
f a. 
4• 
i• 
:1.• 
i• 
i• 
f a. 

i• 
:1.• 
i• 
i• 
{& 

Tarifa 

9 

9 
9 
5 

9 
5 

12 
12 
9 
9 
9 
9 

12 
9 
9 
9-
9 

9 
9-

9 

9 
9 

12 
12 
9 
9 
9 

:1.2 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
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Fornalhas e fornos de ferro .•...........• 
Fornalhas para engenho ..•....•........ 
Fouces ...•••.•......•.•.. ·· · .... · ..... · 
Frangos •.•.••....••.••.•.............. 
Frecha ......•••.....•.. ··············• 
Frigideiras de cobre, ferro, estanho ou 

Flandres .••......•.•.......... ·· .... • 
Frigideiras de barro ou ferro ordinario .. 
Frutas confeitadas ...................... . 
Frutas seccas ...••..•.•.•............. · 
Fumo de qualquer qualidade ..........• 
Feltro .............•................... 
Ferro-goza ....•••...................... 
Fibras vegeta.es pa.ra cordoaria ..•...•... 
Fios telegra.phicos ..................... . 
Formicidas .•...••...............••..... 
Frutas frescas ..•••........•...•...••... 
Fubá ........••.•....••.•••.•.......••. 

G 

Classe Tarifa 

3& 
3" 

9 
9 
9 
8 
9 

9 
10 
9 
9 

u 
9 

14 
12 
H 
5 

H 
H 

Gaiolas. . • • . . • • • • • . • . • . . • . . . • . . • . . . . . • • 1 a 9 
Galheteiros. . . . . . • . • . .. . • • . . . . • . . . . . . • . • f" 9 
Gallinhas. . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Gamellas.............. .... . .. . . .. . .. .. .. 2& 12 
Gansos................................. 8 
Garfos e facas de prata, i/2 °/o ad 11alorem. i" 9 
Garfos e facas de metal e outros........ ta. 9 
Garra:fas de crystal, vidros finos.. . . .. .. • i a. 9 
Garrafas ordinarias. .. . • . • .. . . . . . • .. . . .. i a 9 
Garrafões va.zios. . . • . • . . . . . . . • . . . • . . • . . • i a. 9 
Gatos................................... 7 
Gaz liquido............. .. .. .. .. • .. .. . • .. ta 9 
Gelatinas.............................. ta 9 
Geléas.... .... ....... .......... .... .... ta. 9 
Gelo................................... ta. 9 
Genebra................ . • . . • • .. . .. .. . . . i• 9 
Gengibre....................... . . .. . . . • 4"' 2 
Geemins.... ............. ... . . .. . . .. . .. .. 4a. 12 
Gererés. • • • • • • • . • • . • . . • . . . . . . • • • • . . . • . • 4• 12 
~0................................... 4• 12 
Gigos e cascos vaz1os ...•...•.•••• ,...... 4• 12 
Giz..................................... 4• f.2 
Globos de vidro ou louça.. .. .. • .. .. .. .. .. ta. 9 
Globos geographicos.................... i• 9 
Goiabas..................... • . . • . • . • • • • 4• 12 
Gomma arabiea e outras nlo classificadas.·~· 
Gomma de mandioca e 01;1tras do paiz...... 1\ \l-f~ (}A~ 
Grades de ferro ou made1ra .............. • 

1 
~\~''' t DA C4,fi . 

t'~ ~~ 
~~ ~ 

"'-':" l>o~ c;, _,j 
"':' DEPIJT~OO __ ~ 

·-- -~-::-.·: .. -~.:: _,;;-.;;; _;..;., . 
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Grades para lavoura ..•...•.•.•..••••.•. 
Granadas ......................... ; ••••• 
Granadeiras ........ ; .................. . 
Graxa animal ...••.••......•••••.•••••• 
Graxa para calçado .•....••.....•••••.•• 
Glicerina ............................... . 
Grelhas de ferro ..••..•......... ;, •.•••• 
Guano .................................. . 
Guarda-roupa, musicas, papeis, etc •••..•• 
Guaraná. .............................. . 
Guindastes ............................ .. 
Guitarras ••.••..•.•..•.•.••.•.•..••••••• 
Guarda-chuva ..•.•....•.•......•.•...•• 
Grelhas para engenho ou locomotivas •..•• 

:n: 

Harpas ••.•••.....•.......•.• ·· .. •· ··• • 
Herva doce .•••..•..••...•.•.••••••••••• 
Herva-mate ............................ . 
Hervas medicinaes e outras não classificadas 
Hortaliças em conservas ................. . 
Hortaliças frescas ...................... . 

I 

Imagens .•..•.••••••..••...•...••..••.• 
Impressos ••••••••.••...••••••.•••••.••• 
Incenso ................................ . 
Inhames e outras raizes semelhantes .•••.• 
Instrumentos de cirurgia, engenharia, me-

dicina, etc .••••••••••••••••••.••••••• 
Instrumentos de musica, de optica e seme-

lhantes ••.•••••••••••••.•••.••••••••• 

J 

Jacas ••••••••••••••..••••.••.••••.••••... 
Jardineiras ••••••.••..••.••.••.••..••... 
Jarras de prata, etc., f/2 °/o ad valorem ••. 
Jarras de barro do paiz ................ .. 
Jogos .de damas, dominó, gamlo, xadrez e 

outros •••.•••••••...••••...•••••••••• 
Joias; 1/2 °/0 ad valorem . .•.• , ......... . 
Junco da lndia ••.••.•.•.••••••.•••••••• 
Junco do paiz ........................ .. 

Classe 

4a 
ta 
i• 
4& 
1a 
f a 
{a 
4a 

aa 
ta 
f a 
i• 
4a 

f a 

f• 

f a 
{a 
{a 
{a 

Tarifa 

12 
9 
9 

f2 
9 
9 
9 

12 
15 
H 
9 
9 
9 

12 

9 
9 

to 
9 
9 

12 

9 
9 
9 

12 

9 

9 

12 
9 
9 

to 

9 
9 
9 
9 
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Jumentos ............................... . 
Jarros de p<)rcelana ou louça fina ••....... 
Jaspe .••..••.•.•..•..•..•.•..••........ 
Jacás vazios .•.••...•.•.••••••.....•.... 

K. 

Kagados ...•........•.. o .. o• o .. o o .• o o. o 
Kerozeneoo ..... o ... •o ....... o o 000 ...... 

KaleidOscopio o . o ••• o .. o •..••••. o .•. o •••. 
Kirsch. o o• o• o o. o ...... o. o .....• o •.••... 

L 

Lii em ·bruto •..• o ...................... . 
Lã em obras não classificadas. o •.. o ..... . 
Lacre •..•.•.....•.••...•...........•... 
Ladrilho, azulejo ou marmore .•..•......• 
Ladrilho de louça, etc .................. . 
Lages .••••••.•.••.•..•..•.••••.....•... 
Lambazes .•••••••••••.•.•.•..•••...•.... 
Lamparinas .•.••• o ••••....•••.......... 
Lampeões ••••••••.••.•.••......•......• 
Lanternas ............................. . 
Lapis .••••.•.•...••••••.....•.....•.••. 
Laranjas .•...•..•.••••••...•.....•••.. 
Latão em obras .••.•.•..••.••.•.•....... 
Latão velho ou bruto .................... . 
Lavatorios de madeira, envernizados ...... . 
Lavatorios de madeira, ordinarios ou f•~rro. 
Legumes em conservas •.........••......• 
Legumes frescos ..•..•...•.••..••....... 
Lebres ............................. o •• o. 
Leite em conservas. o ... o o .. o . o o o .. o o o • o 
Leite fresco •• o. o o. o. o. o o o •. o •••• o o o. o .• 
Leitões •• o .•. o •..••••••. o. o o• o o •••• o o •. 
Lenha ••. ·••o•o• o ••• 0 o o. o•· ..•.•....••. 
Lentilhas •••.•..••••.••..••...••••••.•••• 

· Leques ••••••••••.••••••.••..••.•• ~ •••.• 
Licores ............. o ................. . 
Limalha de ferro, la\lo, etc ••••••.•.•.••.. 
Limas de aço ••••..••••••..•....• o •••••• 

Limas (fn:.tas) •.••••••••••••••••....••• 
Limões ••••••.••••••••.••••..•• o •••••••• 

L!ngu!ças frescas, salgadas ou seccas .•••. 
Ltngu1ças ............................. . 
Linha para costura ..................... . 
Linhaça ............................... . 
Liteiras ou banguês ••••••••.•••••••••.•• 

C I asso 

1• 
1• 
4• 

1• 
i• 
ia 

ia 
ta. 
{a 
ia 
i" 
i• 
ia 
1"' 
ia 
1" 
i• 
4"' 
1& 
i• 

f a 

4" 

4• 
4• 

4• 
4• 
i• 
f a. 

1• 
i• 
4• 
4• 
4• 
4• 
4• 
4• 
4• 
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Tarifa 

6 
9 
g 

i2 

8 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

12 
9 
9 

15 
15 
9 

12 
7 

f2 
12 
7 

12 
12 
9 
9 
9 
9 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
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Livros ••..•••••..•.••• •··•··•·•• .. ·•••• 
Lixa .......•........................... 
Lombo de porco, salgado ................ . 
Lona •••.••••••••..•.••.•••.••...•.•.•• 
Lóros .................... · · · ·• · •·•••• .. 
Louça de luxo ••••.••••.....•..••..•...•. 
Louça eommum •••••.••••...••.•.•• : . .. 
Louça do paiz ••••.••••.••..•••...••...• 
Louza préparada •.•.•••••.•••.•••••••.• 
Louza para escrever .................... . 
Luvas ................................. . 
Locomotivas rebocadas •....•......• triplo 
Locomotivas desmontadas ...••.•••..•.•••• 
Luneta ................................ . 
Litros (medidas) ........................ . 
Lambrequins ou enfeites de madeira e 

metal para edificio ••••.•••.••.••••••• 
Lustres com vidros ou crystaes ....• · .•• 
L'OStres sem vidros .•••...•.••.• , : . •.••• 

M 

Macacos ..............................• 
Macacos de ferro ...................... . 
Macarrão e outras massas alimentícias •.. 
Machados •..••.•.•.•..•••••.•....•••.•. 
Machinas de copiar cartas •.•.....•.••.•• 
Machinas de costura .•....••.•••.•.•.••• 
:Maehinaa photographic!I.S ...•••.•.•.•.•• 
Machinas diversas não classificadas ...... . 
Machinas de fazer f,uinha ..••...•.•.•••• 
:Machinas de descaroçar algodão .•..••••. 
:Machinas de engenho (preço convencional). 
Madeira em bruto, lavrada ou em taboado. 
Madeira curta até quatro metros de com-

primento ............................ . 
Madeira para tinturaria •••••..•••.•••.•• 
Madreperola ..................... : . ••..• 
Malas de viagem, vazias ••.•..•.••••••• , • 
Mall;l.oa para ferreiros .••••.••••.••••••• ·• 
Mamona ..........•....•.......•.•.•.•• 
Mangas (frutas) ....................... . 
Mangas de vidro •••••••..••.•.•.•••• ; • • 
Ma.11iva e maniçoba .••..•••.•••.•••••••• 
Mandioca •••••••••••.••••.•••..•••••••• 

~=~~~;ri;~ d~· p~ia', 'i ti'~~~ 'dri ~~~~~;; 
Manteigueiras de metal, louça, vidrot, etc. 
Mappaa manuseriptos ••••...•••••••••••• 

Clasae Tarlf a 

:l• 

:12 
:12 
t2 
12 
9 

tO 
to 
tO 
9 
9 
9 

t4 
12 
9 
9 

9 
5 
9 

7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

t2 
t2 
:12 
t2 
t4 

t4 
to 
9 
9 
9 

t2 
f! 
9 

t2 
t2 
9 
9 
9 
5 
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MarisOC)I ••••••• ••••••• •. • •• • ••••• • ••••• 
Marftm ...•........•.•.... , •..•..•..•.. 
:Marmore ••..•..••••••.•.••...••••..... 
Mar<tneza ................ · • · ....•••..••• 
Marro<{nim •..•..•• , , ...•. ' .•...•.•.••. 
Martelos . .....•... • •.........•..•... , .. 
Mascaras ..•....•• , ................... . 
Maxixes •••••.•••.•...•.. · .•.•.......•.. 
:Medicamentos nlo elaasi:ficiidod .•.•• , .•• 
Medidas diveraaa •.•.••.•.•.•...........••• 
Mel de abelluf. .......................... . 
Mel do paiz ••••••.••••..•.•....•.••••.. 
Melancias ...••.••••.•..............•.• , 
Melões ................................ . 
Mesas envernizadas •••.•..•........•••. 
Mesas de ferro on madeira, ordinarias ..•• 
Milho ••.•••.•....•••••...............• 
Mochos envetnizados .•..•.•••.•..•....• 
Mochos ordinarios •••..••... • ..•...•..• : 
Mobilia envernizada (50 o{o para mais) .. 
Mobilia ordin•ria, usada e em matt estado 

25 °/o de abatimento ............ , •...•. 
Modelos .. .................. , , .. , •.....• 
Moendas para engenho e seus pertences. 
Moinhos para café, pimenta, etc ........ . 
Moinhos para lavoura ................ .. 
Moitões e cadernaes ••.••••............. 
Molas ................................ . 
Moldaras ••..•••...•••.•.....•......... 
Moringaes dd barro .................... . 
Musicas ..•..••......•.................. 
Musicas •••••.•..•.••••..•....•...•.. ··. 
Maizena •. •..•.•...••..•....•...••••..• 
:Masaaa alimenticiaa .•••.•..•...•.••• ; •.. 
Matte ......•..•••..•..•.•....••..••••• 

N 

Navalhas .••....•....•..............•... 
Nozes .......•••••••••••.•.•••.....•.... 
Noz-moscada ........................... . 
Naphta ou naphtallna em latas ou en. 

eaixotadas ........................... . 

o 

Objeetos espeeiaes •.•.••.••......••..... 
Objeetos preciOBOS d'arte ••••.••.....••... 

PODBR IIXIICtlt'IVO {883- V. 11; 

Claue Tarifa 

i• 

i2 
g 
g. 

t5 
9 
9 
9 

12 
9 
9 

t2 
i2 
t2 
12 
t5 
t5 
12 
15 
i5 
15 

t5 
12 
12 
12 
12 
12 
9 
9 

tO 
12 
5 
9 

H 
9 

9 
g 
9 

9 

9 
ó 

6 
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Objectoa de luxo, de ferro, cobre, bronze ou 
IJn&lquer outra qu~idade ..•..•.••.•.•• 

ObJecto8 de grande responsabilidade ou 
perigo ••.•••..•••.........•...•...•.. 

O~ectosmanufacturados, nio classificados. 
ObJeetos de marcenaria, carpintaria, des-

montados ...•..•.......••.....•.•.... 
Obrêaa ................................ . 
Obras de cabelleireiro, não classificadas •.. 
Oleados ..•.••.•.••••.•.•.......•.•..... 
Oleo de amendoas doces ..•.............. 
Oleo de linhaça .....•........•......... 
Oleo de qualquer qualidade, não classiftcado 
Oratorios ..•....••...................... 
Orgias ...•............•............... 
Ornamentos para igreja ................ . 
Ossos •..••••••.........••..•..•........ 
Ostras freacas ..........•..............• 
Ouro em bruto ou em obras, t/2 °/o ad 

'Datorem ••.••••• ••••.•..•••.•...••••• 
Ovas frescas, seceas ou salgadas •......... 
Ovos ••.....•.••••............•....•.... 
Objectos de sirgueiro ................... . 
Os~em conserva ................•.... 

p 

Prateieiras envernizadas .........•....•. 
Prateleiras de ferro ou madeira ordinaria. 
Pires de louça, etc •.••........•.....••... 
Pires de estanho, madeira ou Flandres ... 
Pratos de prata, etc., t/2 •/o ad valorem. 
Pratos de louça ou vidro ............... . 
Pratos de madeira, folha, estanho, etc .. 
Pregos de cobre ou metal semelhante ... . 
Pregos do ferro ....................... . 
Prelos .••.•..............•......•...... 
Prensas para algodio e outras .•.......••. 
Presuntos ...............•..........•... 
Productos chimicos e preparações phar-

maeeuticas ........................•.. 
Puças .............•........•.•......•.• 
Punhaes .............................. . 
Puxadores para gavetas, etc ...........• 
Puearos de louça ou barro ............. .. 
Padiolas •........................•....• 
Palanquins .•..•................•...•..• 
Paus para tamancos ..............••...• 
Papel e papello ...................••••. 

Claue Tarifa 

{a 9 

5 
ta 9 

2• to 
i• 9 

5 
i• 9 
i• 9 
4• 12 
{a 9 
i• 9 
t• 9 
i• 9 
i• 9 
4• t2 

5 
4• i2 
4• 12 

5 
{a 9 

1• 9 
1• 9 
i• 9 
i• 9 

5 
i• 9 
i• 9 
i• 9 
{a 9 
i• 9 
4• 12 
i• 9 

f• 9 
i• 9 
t• 9 
i• 9 
4• f2 

f5 
i5 

2& 10 
i• 9 
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Classe Tarira 

Parallelipipedoa para calçamento......... 14 
Paina................................... ta 9 
Paus para tinturaria. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • 2a 10 
Pás ...... :............................. fi 
Paramentos ecclesiasticos................ 5 
Passas.................................. ta. 9 
Peixes frescos, sálgados ou seccos. . . . . . . H 
Peixes em latas.......................... fa \:1 
Pedras de afiar ou de amolar.... . . . . . . .• . . .. f a 9 
Pedras de . cantaria apparclbadas ( com 

25 °/o) . • •. •. •. • · · · · · • · · · · · · · · · · · ·• · · · 14 
Pedras para alvenaria ou calçamento....... f4· 
Pedras para :fi.l~r ................... •... ta 9 
Pelles preparadas........................ 10 
Pelles em bruto ...•..•........•... • . . • . • 12 
Peneiras................................ 10 
Perfumarias •.. ·• . • . . • • • • . • . . • . . • . . . . . . . . 5 
Petrechos de caça, niio explosivos........ 1a 9 
Petroleo em latas encaixotado .•. .'....... f a 9 
Phosphoros, em latas cheias d'o.gua . . . . . . • 5 
Phoaphoros encaixotados................. fa 9 
Piassava................... . • . . . . . . . . . . . 14 
Picaretas ou alviões.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . H 
Pineeia . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. . .. .. {a 9 
Pistolas • . • • . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . i a 9 
Pixe.............. ....... .. . ... ......... ti 
Plantas medicinaes...................... • 2& 10 
Polvilho................................ 2a tO 
Polvora e todos os artigos inflamma.veia. 5 
Porcellana. . • . . . • . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . . . • . 5 
Portas, portaes, portadas e janellas....... 2& fO 
Postes ielegra.pliieos.. ... . . . . .. . . .. . . . . . . 12 
Potes................................... fi 
Pranchões . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 14 

Q 

Qua~_ros ...• , ••.•.•..•....•....•...•.... 
Que1pa ••......•....•....•.•.•.......... 
QueiJOS do paiz •••.......•...•........... 
Quiabos ................................ .. 
Quilhas (jogo, etc.) ..................... . 
Qu?-~~;quilharias ...••.......•.........•... 
QUJrlS •• ,,.,,,. ••,,.,,.,,,., ••. , •• ,, •• ,, 

Ra.beeas ..••••.••.••.•••••••••••••••..•. 
Rabecões .••• •• , ......................... . 

{a 
{a 

\:1 
9 

12 
12 
9 
9 
9 
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Glasao Tarifa 

Rabichos •••• ; • . • . • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • . • t• O 
Raioa. pinos e cubos para. rodas •.•••••• , t• 9 
.Ra~uraa ...•... " . . . . . • • • . . . • . . . • • . • • • • 4~ t2 
RaPé.................................... 2• tO 
Ratoeiras •••.•...•..•.•••••..••.....••. • t• 9 
Realejos................................. t• 9 
Re€1ea • ••••••••••• , • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • 2& tO 
Redomas de 'fidro. . . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . t • 9 
:RegttaB. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • t. 9 
Relogios •••.• • •••. • • • •, • • .. • •. · • •. • • • •,, f a 9 
Relogios de ouro ou prata, f/2 •/o ad ,alarem ta 9 &mos.................................. t• 9 
Rendas................................. t• 9 
Rendas do paiz ..................... , , .. • t• 9 
Repolhos •.............•.•.........•••• , 4• t2 
Reposteiros. . .. .. . .. . .. .. • . . .. • .. • . . . .. .. t• 9 
Reiinaa nlo claaaificadaa.................. 1• 9 
Retortaa de vidro ou louça................ t• 9 
Retortaa de cobre........................ t• 9 
Retratos ••......•••••••.•......•.••...• , :f• 9 
Retretea. • . • . • . • • • . . • . . . . • . • . . . • . . . • . . . . :f• 9 
Raizes alimenticias . • • . . • • . . • . . • . • . . • • • . • f t 
Retro:&.................................. fa 9 
Ripaa .. .....•.. ··•••·• .•.•. .. . . . .•...•.• i4 
ROilu para carros ou carroças............ :ta 9 
Rod.- e rodetes para machinas. . . . . . . • • . 2• tO 
Rolhsa.. ..••...••..•. .. . .•. .•.•. •. ••••• t• 9 
Roupas. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • • . . . . . :I• 9 

Sabio ordinario ...........•.....••••.•..• 
Sablo sabonete ..•.......••...•.•.•.•.... 
Saca-rolhas •..•.........•...•..•.•..•... 
Saccos . de algodio e outros do paiz ...... .. 
Sagú .................................. . 
Salmlo ....•.•...•......••...••••.•.••.• 
Salame ..•.............................. 
Sal ordinario. , ....•..•...•.•......•..•.• 
Sal refinado .•••......•.•.•...•.•.....•.. 
Sapotis .••.•.••...••.....•........•••.•. 
Sal inglaz ....•..........••.•....•.•..•. 
Salitre, •...••.....•................•.•.. 
Salsa •••.••.•.•••.••..•••••••••.•••••••• 
Sinos .................................. . 
Serras .•..•.........•.....•.....•.....•• 
Sarrafos ................................ . 
Sapatos ..••.•.••...•.•...•.....•.•••.•.• 
SaiJé ....••.••••••••.•••.•......•.....•. 

t2 
9 
9 

:1.2 
t2 
t2 
9 

:1.2 
9 
9 

t2 
9 
9 
9 
9 

t2 
t2 
t2 
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Sebo .•.....•..•..........•..••.•...••.• 
Sedas .••.....•••••.....•••.•...•••..•.• 
Sellins e pertencea ......•.•.••••...••.. 
Semeatea ........•....•....•• · • · ...•. •. 
Serpentinas de vidro, crystal, bronze, etc. 
Serpentinas para alambique .•. , ......•.. 
Si pós •..•...••.••.•...•..••••...•.••••. 
Sóda •.•.•••.•.••••.....••••••••••••••• 
Sofás envernizad.oll ...........•..••..•... 
Sof~ de ferro ou correia, madeira ordina-

na .....•. ........ • ' ..•.............•. 
Sola do paiz. • . . . • . ................. , .. 
Sonlas e instrumentos de sapateiro ..... . 
Suadorea para sellins ...........•......•. 
Suspensorios .......••.•..•..•..•....•• · 
Sanguesugas .••..•.•.....•....• · .••. · .. 
Solas •.•...•..•.••.. ' •.................. 

T 

Classe Tarifa 

i2 
9 
g 
i~ 
9 
9 

to 
i O 
15 

g 
12 
12 
i2 
12 
9 

H 

Tapioca.... . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . • . . • . • 4• 12 
Tabaco. • . • • • . • . • . . .. . . • . . . . . . • . . . . . . . • . 3• i i 
Taboado............................... 14 
Tabocas • . • • . • • • • . • . • .. • • • . • • . . . • • . • .. . 4• 12 
Taboleiros ennrnizados ou envidraçados.. f a 9 
Taboleiros envernizados ordinarios •• ,..... 4• 12 
Taboleiros de engenho., •• ,............. i" 9 
Ta})oletas . .•.•.•.••.••.•..... , .. ,. . . . . . . f a 9 
Tabulas de gamio •••• , ••• , , •• , , . , • , • , , , i• 9 
Tachas de cobre ou metal semelhante.... 1• 9 
Tr.chos de ferro ou cobre •••••. ,,,,.,.... i• 9 
TaCOB para bilhar, ew •••• ,,,,.,.,...... . 1" 9 
Talabartes. • •••••••. , , , , , •••..• , .• , • • . . 1" 9 
Talhas de barro para agut' .......... , .. , . 2& 10 
Tamancos............ .. . .. . • • • • . .. . .. . . 2& 10 
Tambores de mwrica. , • . • . • • . . . . . . • . • • • • 1" 9 
Tambores para engenho. ,', ...•.••. , • . • . . 1" 9 
Tambores envernizados ..... , ......... ,.. fa 9 
Tambores de ferro ou madeira ordinaria.. i• 9 
Tanques de cobre para alambiques........ i• 9 
Tanques de ferro, zinco ou madeira para 

engenho. .. . . . . .. .. .. . • . • • • .. . . . . . .. . 1" 9 
Tapetes................................ fa 9 
Tartarugas •...•••. , •..... ,,............ i• 9 
Tartarugas em obraJJ não classificadas;.. i• 9 
Tatus.................................. i" 9 
Tr.chos de cobre ou metal semelhante... i• 9 
Tachas de ferro, zinco, etc. • . • • . . • • . • . . . . i• 9 
Tecidos diversos........................ f a 9 
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Classo Tarifa 

Tela metallica...... .•. . • . .. . . • . . • . • . .. • 4• 9 
Telhas de barro.. . . . . . . . . • . • . . • • . . • • • . . • 1• i! 
Telhas de vidro..... . . . . . • . . • . . • • . . • . • • • 1• 9 
Tentos para jogos ..... ,................. 14 
Tesouras.......... . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . • 1• 9 
Ticans.. .. . • • .. . .. . . . .. . • . .. . . .. . . .. . . 4• 12 
Ti~elaa de louça......................... 14 
TiJelas de folha ou estanho. . . . . . . . • . . . • . . • 14 
Tijelas de barro ou louça. .. . .. • . . . .. . . .. . 4• 12 
TiJelas de marmore.. . . .. .. .. . . .. .. • .. .. . i• 9 
Ti~olos de barro ou louça, etc............ H 
Tijolos de limpar facas. . .. . .. . . . . . .. . .. .. ia 9 
Tijolos de marmoro ..................... ,, i• 9 
Tinas.................................. i• 9 
Tinta de qualquer qualidade........... i• 9 
Tinteiros de vidro, louça, etc........... i• 9 
Tinteiros de osso, chifre ou metal ordinario i• 9 
T~nt~iros de prata, 1f2 •fo ad 11alorem.... i• 9 
T~p~n.as................................ 4" 12 
TJpltlS....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4• 12 
Ti tara................................. i• 9 
Toalhas................................ 1• 9 
Tomates em conserva................... i• 9 
Tomates frescos. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. 4& i2 
Torcidas.. . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . 1• 9 
Torneiras de cobre ou metal semelhante... 1• 9 
Torneiras de ferro ou madeira ....... ;.. i• 9 
Toucadores............................. 4• 12 
Toucadores para senhoras............... i• 9 
Toucinho............................... 4• i2 
Transparentes par:~. janellas............ i• 9 
Trapos ••..•. , .•. ,...................... 4& i2 
Traves e t!'avetas...... .. .. . . . . . . . . . . . . .. :I• 9 
Travesseiros............... . . . . . .. • . .. • • i• 9 
Trens de cozinha...... .. .. .. .. .. . .. . .. . i• 9 
Trens de coziaha, de cobre ou ferro. .. . . , i• 9 
Trens de cozinha usados em mau estado... 4• :1.2 
Trens de cozinha, de barro. . . . • . . .. • . . . . • i• 9 
Trincos... . • . • . • . • • . • . . • . . • . • . . . . • • . . . . i• 9 
Tucanos.... • . . .. . • • .. .. . . .. . .. . . . .. .. . .. i• 9 
Tumulos........................ . • . • . • • :ta 9 
Typos ...•....•..••.•.......•.. , . . . . . • . :I• 9 
Tabatinga. . . . . . . . . . . • • . .. . • . . . . . . • . . • . . :I&. 
Talheres e objectos de cutelaria.......... 4• :1.2 
Tecidos de fabricas nacionaes........... 4• :1.2 
Trilhos, agulhas e seus accessorios....... H rbOa de barro......................... i4 

ubos de metal. .. . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . .. 4• :1.2 
Turfa.................................. 4• :1.4 
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u 

Unguentos .•.•••..•••..•..•.•.•••....•. 
Unhas de animaes ...•......•••..•...••• 
Urucú ....•.•...•.....•..•.•...•....... 
Urnas ••.......•.........•.•.•.••..•..• 
Urupemas .•....• , ...•.....•.•.•...•.•• 
Utencilios de casa, de pouco valor e em mau 

estado .......•..•.•.•........••...... 
Uvas aeccas e frescas ............•. ; .•... 

v 
Varas .•..•..•...•.•..•...•.......•.•.. 
Varandas de fJrro .••......•............ 
Vassouras de cabello ou crina ......... . 
Vassouras de piasaaYa, palha e outras do 

paiz ..•..•....•.................•.... 
Velas •........••..•..•...•......... •··· 
Velludo .........•.•....•......•••.•.... 
Venezianas ..•......••...•..••.......... 
Verniz .•.•.•..••.•.•••.•.•............. 
Vidro& •••••..•••••..•...•..•....•...... 
Vigas .•......•..............•.......•. 
Vinagre em pipas ou barris e garrafões ... 
Vinho •.•.....••••••.••..•...•..•.•.•.. 
Verduras .•..•.•.....•..............•.• 
Vitriolo ..........••..•.•......••.••.... 

X. 

Xaropes .•.•••••...•....•....•.......•• 
Xergas para animaes .•••.••.....•••..•• 

z 

Zabumba .......•...........•.•.•...... 
Zinco em bruto ou em obras ............ .. 
Zarclo ....••...••..••...•.... · ..• · · · · · 

Classe 

1" 
4'-
1" 
1" 
1" 

2t. 
1" 

i• 
1• 
i• 

4• 
1• 
1" 
i" 
1• 
4" 

Tarifa 

9 
12 
9 
9 
9 

10 
9 

9 
9 
9 

i2 
9 
9 
9 
9 

12 
i4 
13 
13 
u 
5 

9 
9 

9 
9 

H 
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CACBOEIBA A FEIRA DE BUfAIIA 
TABELLA N,1 

·········· 11100 8800 18000 18300 11700 ,000 t8300 ...., 3JOOO 

-- -- -- -- -- ---- --.. 7 kll. p)O 8500 ~ ID*JO 18500 qiiOO ,.., tpOO .. -- --~ -- -- -- -- -- -- --
• s Ukil. ~00 1$500 lfJOO 18300 f,t!iOO 1/1700 18400 c .... o; 

IQ -- -- -- ---- -- --1-
• 14 kil. ~ 6700 IPJO 18300 ISSOO qiOO r: 
.! -- -- --- -- -- --

o 
18 kil. 8400 1100 fiMIO l,ptJO ti!IOO ~ 

o; --., -- -- -- -- ~ .. o 8 .. ~u tu . IJ300 IJilOO .9800 1,61100 ·a 
.oi .. -- -- - ...._,...- --g;; M 

!9 kil. ·IJOO 11100 lji(IO e c --· -- -·-· ___,.. .., 
~tU, -.. ,.., 

~ • ... --~ .. -.. 118 kU . 

~ -- --
~ .. 

~kll • .. .... ... .. I --;o .. 
i 

Nou.,- A• erlanoas menores de 8 annos, accoauaodando-se dou em cada 
uaenlo, si a-rio fór, pagario meia passagem, e u meuorea de 3 aunos, 
lraddaí ao collo, &erlo paeagom gratuita. 

Aa •-res de lt aunoa nlo podem viajar sÓI, facultando pon!m pa...,.m 
Aa de 8 a 11 auno1 ai trouxerom para isso autorizaçlo eaerlpta do aeu p&11 
oa &alorea. 
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CACIIIDA A FBIRA DB S!lfAOA 

.......... 1300 J'A'IJ 1100 /Jfl)O 18100 .,,~ 18000 f./POO ~ 

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

j 7kil. lfJOO 8300 8500 IJ,f!OO !8000 11!00 18400 18800 
.... -- -- -- -- -- -- -- -- --
:i .!! <;.") Ukil. /jtOO 

õ 
8300 /)600 IPlOO 18000 f,IIOO 18000 

1111 -- -- -- -- -- -- -- --
I! f4 1\il. 8!00 8500 8700 GJOO 18000 18400 .. 
rZ -- -- -- -- -- -- --

o 18 kil. 8300 8500 8700 /Jfl)O l8300 ... .,. 
"S 
" -- -- -- -- -- --.. 
o o t.:l 

• !:: Ukil . ~ 8\00 {1100 1/J)OO 
., .... .. -- -- -- -- --
i:i: .. 

S9 kil • IJfhJ 8300 8700 .. ... 
<;.") 

-- -- -- --
"f 33 kil. /1100 lfiOO ... 
" ... ... -- -- --

:l 36!dl • 1'00 ... .... 
:. ----.. ... ::a .. fllldl ... 

"'" ~ --... .. 
~ 

NOYA.- As crianças menores de 8 annos, aécommodando-se duas em cada 
assenw, 1i neceBI&rio f4r, paprão meia passagem, e as menores de~ annos, 
trazidas ao collo, wrlo pa~~a~em gratllita. 

As menores de ti annoa nlo podem Tiajar sós, facultando porém pasaagem 
ia de 8 até llsi trouxerem para Isso autorhaçio eacripta de aeus pais ou 
tutores. 
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CACHOEIRA Á FEIRA DB Sllfilll 
TABELLAN.3 

Preços de passagens de 1• classe, ida e volta 

IJfiOO 18!00 ~~ 2,)000 '8800 3IJOO ~ 3,88110 48500 .......... 
---- -- ---------- -

e .7 til. /1500 8800 1$~ ~~ ii300 18100 3J)OO ·'6100 
Cl -- ------ --- -o ----... .. 8300 /l800 fD35(1 'IJOOO t$100 ,_ a,a .. a Util. c,;) "O 

-;; -- -- --. --1- ---- --
= 

f f4 kil. &iOO ISOOO 18500 !1100 1,1300 38300 .. -·-- ---- -., -- ----cn 
o f8 kil. 8600 ... f,piXJ 1,85011 '-'000 !Jj!IOO 

"' -Cl ------ -- --.., 
,~, kil • .. 

2 ~ IJ'lOO JI100 18300 o 
c,;) ·a ... 

D~: 
.. 

15:: .. !9til • lfl700 
"' .:; 

... t,s!OO .. . .. .. ... 
'e 36 til . 8900 .. ... 1- ---1 I! 411 kil • 
:I! .... ... 

;! --.s .. 
"" 

NoT.&.- As criaa~as menoreJ do 8 anoos, accommodaodo-se dou em cada 
a888nto, si neceasario fór, pagarão meia pasaacom, o as menores de 3 annoa, 
lrazldaa ao eollo, &orlo pauagem gratnit."l. 

A• menores •lo tt nnnos nllo podem viajar sós, facultando porém pQUiilm 
As de 8 aló tt sllrousorem para isso auloriznçio oscripla de sooa pais ou 
toleres, 
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CACHOEIRA A FEIRA DE 8ABT' AliA 
TABELLA N. 4 

Preços de passagens de ~ classe, ida e volta 

····· ..... ·~50 IJ150 16050 tsm 18650 :18100 !8250 f,j5iiCl 3,ooo 

-- -- -- -- -- -- -- ----
:! 7kll . 8300 8450 {j750 ... l,tlOO 18500 101100 faiOO th700 

.8 -- -- -- -- -- -- -- -- --.. .. e c .., u kil. 8300 IJ450 8900 ·~ l8500 ISSOO !,~ ... 
I:Q -- -- -- -- -- -- ----.. 

14 kil. j-300 {fi 50 t~o 1~50 f/J500 2$100 t 
,j3 -- -- -- -- -- ----

o 
18 kil. ~~50 ~ f.8SlO 18\)50 ... 11750 "' 'õ 

" -- -- -- -- ----" o e B900 <..> :!4 kil. 8300 /1600 IJJ500 .. 
.c: 

" -- -- -- ----ii: 
N 

" !9 kil. 8300 8&00 18050 
~ 

-- -- -- --· 
. ., 

33 kil . 8301 CJOO .. 
" " ~ -- ----

~ 36 kll. -... .a 
;; ... ----.. .. ::s .. 45 kil., .., ., .. 

E-< 

-~I ... 
r.. 

NorA.- As crianças menores do 8 annos, accommodaud)·Se duas em ~ada 
assento, si necessarlo f4r, pagario meia passagem, o as menorea de 3 annoa, 
trazidas ao collo, terlo panagem gratuita . 

.u monorea de IS a unos nlo podem viajar sós, farultando porém passasem 
ú do 8 at6 tt; si trouxerem para isso autorização oscripta do sons pais on 
tutores. 
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RWL DA FEIRA DE SAI!'.AIIA 
TABELLA N. 5 

Eloolllà e nctllentes de mga e • dliOitl a o 
numero desta tatm 

Por cada 10 k.ilograDUD&S 

o . .. 
ESTAÇÕES '1!. 2 .. 

,.Q e s .. ·a ·a -:: ;; .. 
~ t: " .<:1 N .. .. ~ .. 

" c 2 "" .. "' '; "' "' o .. .. 
11:1 rn <.J i:i: <.J .... ::1! E-

""' - -
Cachoeira ••.•••• ~35 IJ55 fl070 E 811!0 8145 8165 81~ r.; Bofdm ........... 80".!0 /1035 = ;;tiO 

··~ 
IUll 

S.rra ............ .... 8015 8090 8110 ,,. 1170 
COoeeiçlo ........ .... .... /)000 -~~ (J»5 = 1m Pinheiro ........ .... .... .... . ... bOlO j01ll 
Cruz ............. .... .... . ... .... ······ IJYJ5 = = = laearé ........... .... .... . ... . ... ...... . ..... 
Ma,alhãos ....... .... .... .... . ... ······ ...... . ..... = TaJI'ra .......... .... .... .... .... ······ ...... ...... ······ 

TABELLAN.6 

Cavallos; bestas, jumentos e bois, por cabeça 

o : 
ESTAÇÕES 

.. o .. 
"' ·S .., 

~ 
.. s ~ 

·o; .. .., ., ,.Q .. ~ .., f 
'õ " "' .. "' 

.. "' OI o o ii:: o .. .. .. 
111 rn <.J .... ::1! E-

""' 
Caehooira •.•• 

,soo 8800 ·= 1M3& i = tB300 

i E Belém ...... •••• 8300 = Serra ........ •••• .... §!UO Jj500 
COaeeiçio ••• ::::g.:::: Tr! i Piahelro ..... 'E Crus ........ .... .... ······ ······ ······ Jaearé ....... .............. ······ ...... = Ma,alhãos ••• .... .... ...... ······ ······ ...... 
TaJI'ra ...... .............. ······ ...... ······ lfiOO 

Nou.- Quando a expedição eomplotnr a lotação do um carro far·se-ha 
um abatimoo&o do :15 %, o si fôr de mais do 50 eaboçu, sori o aba&lmoato 
do 50%· 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 93 

RAIAL DA FEIRA DE Wf AliA 
TABELLA N. 7 

o : 
ESTAÇÕES 

... o .. 
"' .; .. ... 

i s ·s .. õl e ... ~ .. ... .. .. .. .. <l .s <l "' .. ;:; 
rZ o .. .. ~ cto ""' "'"' ""' .... ::11 ~ 

Cuboeira •••.••• ~ 8100 = 8180 8!60 ;; = i I Belém •.•••••••••• .... IJ40 = "::8 Serra ••••...•••.• /PW 

~ 
JltiO 

Coaeel~o •••••••• .... .... . ... BOW ~:: r.:: Pinheiro •••..•••• .... . .... . ... . ... 
era .............. .... .... .... . ... . ..... /j060 8100 E Jacaré ••••.•••••• .... .... .... . ... . ..... ······ 80~0 
Jlqalblea ••••••• .... .... ... . ... ······ ...... ······ s~· Tapéra ••.•••••••• .... .... .... . ... ...... ...... ...... . ..... 100 

~~~~"·-Quando a 8Ipecll~o completar a lotação dO:um cârro fàr·IIO·ha um 
abat1men&o de !5 %. 

TABELLA N. 8 

Por cada 10 kilogrammas 

~ o : 
ESTAÇÕES !l" ... .. 

"<D ~ :! s .. .. ·;; ... ! "' ... .. :; .., .. .. <l <l E: "' :f "'" ·S o it .. ::11 
.. 

111 ""' ""' ... ~ ~ 

I 

E fi fMg flg& r.~ i = Cuboeira. ••••••• fP!O 1150 
Belém....... . • • • • ••• 11110 
Serra ••••.••.••.. ••...... = = iltOO !r Coneelçlo ••.•••••.••••••• 

--~ 
() 

Pinheiro ••••.••••..•••••• 8030 = 3 
Crua ••••••••••••• .... . ... .... . ... ······ ~ Jacaré ••••••••••• .... .... .... .... ······ . ..... llqalbies ••••••• .... . ... .... . ... ······ . ..... /J)30 
Tapéra •••••••••• .... .... .... .... ······ . ..... . ..... . ..... /.11M() 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

RIDL DA FEIRA DH SAif!BIA 

I" CLA88E 

ESTAÇÕES 

Cachoeira ••••..• 
Belém ........... 
Serra. ........... 
Conceição ....... 
Pinboiro ......... 
Crn1 ............. 
Jacaré ........... 
Magalhães ....... 
Tapcira .......... 

TABELLA N. 9 

Gen de imoortac*l em ml 
Por cada 10 kilogrammas 

o .. ., ... o ... 
"' .. .., 

~ E! .. OI ·c; .. .. -= .. .., :: .. .. ... 
OI c 2 .. .. o o ;;: .. ::=. lXI 00 u t.> .. 

/1)30 ,~14' 8~56 m7t lj(l96 = 8131 .... ;)JI6 ,~1):!8 8'144 8~ 11114 
!,;flUI BOiS 113! Jj(l7!1 = .... .... .... C.016 .sow li060 

,'JII!' 8144 $i .... ······ lf/!0 ...... . ...... . ..... ······ .... ······ ...... ······ 

:! ... e ... 
~ .. 

""' 
8144 lfiiO 
8U6 815!1 

~ 15 
m = = ...... 

Nou.- Com !5 % do abatimento para o que fôr dcs&inado ao sorlio além 
da Feira de Sant'Anna. 

ESTAÇÕES 

TABELLA N. 10 

Genn de exoort• em mal 
Por cada 10 kilogrammas 

o ... e "" ·g E! 
~ 

·a ... .., .. -= M :; 
OI .. .. .. o o 

it 1':3 .. lXI rn t.> .. 
! 
A .. =. .. .... 

"' .. .. 
::=. ""' 

Cachoeira ....... S0~4 0.~38 8149 80631 ,so&i BIOf IU5 11!16 
Delfim.. • • .. . .. .. ~!lf4 50!4 ~38 ({lli'IJ: 11J77 11091 llOf 
Serra._... .. • .. • • . ~OfO 60!14 fJil ~ 1#)77 11J87 
Coneelçio. • • • • • • /i0l4 - .JI66 e 
Pinheiro........ .. .. . .. . .. .. ... • 1

1
• 8fl38 .tOOI ,.,.... 

Gnu:.... • .. • . .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. /1)17 6131 IIMI 
Jacare ................................. 1...... 8014 #)14 
Magalhães. • • • • .. . • • • .. .. • .. • .. .. . • • • • • • .. .. .. • ... 11010 
Tapéra. ................................................ . 

.. 
~ 
"" 

8150 
,133 

= E .. 
NorA.- Com !5 °;0 do ahatimonto pam o que f6r destinado ao sertlo além da 

Feira de Sant'Annn, · 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

RWL DA FEIRA DE MlJJA 
TABELLA N. 11 

IJellenB de exoort-
Por cada 10 kilogrammas 

a•CLAIIIIE 

o .. 
-~ ESTAÇÕES 

.,. 
s .. ·c; 

'GI .. " -= .... .. " " ., o ;;: ÇQ "' '-' 

Cachoeira.. . . . .. • #)18 11!8 /J)36 8046 
Belém.... .. . .. .. • ... ,filO 81JI8 IJO!S 
Serra............ .. .. .. .. !JOü7 /ll)tS 
Coneeiçio........ .. .. .. .. 6010 
Pinheiro ........ . 
Cruz ............ . 
Jacaré .......... . 
Magalbies •.•••.• 
Tapéra ........ .. 

-~ 

" .. 
"' ., 
~ .. ... 

.. 
<;> ... 

..<:1 
õj ... .. 
::1! 

95 

.. 
·-t .. .. ... ·a .. 
E-< r.. 

Nou.- Com !5 % de abatimento para o que fôr destinado para o sertão 
além da Feira de Sant' Anna. 

TABE:t.LA N. 12 

Por cada 10 kilogrammas 

o .. .. 
ESTAÇÕES "" e "" .,. .., A f! s .. -~ ·a .. õj .. 

""' -= .. .. ... ... .. .... ::: " "' "' ., .. ... ·s ., o a:; .. " ::1! 
.. = <ll '-' '-' ... E-< r.. 

Cachoeira ....... ,auu = E ,:136 ~~ ": e .. ~7:1 ,1090 
Belém ........... ~ ~6 = m Serra ........... ~H8 8'1!6 
Coneeiçio ••••••• 6010 

'~ 
1138 ,,~ 

Pinheiro ......... .... .... .... .... 8011 /1)30 te: 154 
Cruz ............ .... .... .... .... ...... 8JIO fJt8 Si"' laearó .......... "'f" .... .... . ..... . ..... 1Jl)!l8 oflt4 13:! 
llagalbles •.••••• .... .... .... . ... ······ ...... ·····- 8106 /10!4 
Tapéra. .......... .... .... ...... ...... . ..... ······ ;;ms 

Nou.- Com !11 % do abatimento para o que fór destinado para o scrtilo 
alo!rn da Feira do Sant'Anna. 



ACTOS DO PODEI\ EXI!CUTIVO 

RAIAL DA FEIRA 1m lUfADA 
T.Alí:tLLA N. 13 

LlQUidoo em Pilll 
Por cada uma 

o .: ... e ESTAÇÕES .!;" .... ... ! E! .. 'il ;; .. ... .. .. .. ... 1: " "" = c i ... .. .... .. o " .. .. ~ ~ IXl "' c.J iS: '-' ... 
-· ~·- -

Cuhoeira • 89'0 18480 f,SS:JO !~40 3A1'() aam 'J460 4411611 

i Bel'm .•... ;,540 8940 t848o !,1300 ~ 31100 ,., 
Serra ..•.•. .... ...... ~00 :;~o = I QI80 = Conceigio. .... ...... ...... &O E Pinheiro ... .... ······ . ..... .... ,tt!ta 11640 
Orua ...... .... ······ ······ ······ ...... f,tq) tii4Q 
Jacartl ..... .... ...... ······ ······ ...... ······ ,:;40 = E Magalhães. .... ...... ······ ..... ····-· ······ ······ Tapéra .... .... ······ ······ ······ . ..... ······ 

TAB:ICLLA N.14 

Fretes de carroo de aatertu 

Por carro 

o .! 
ESTAÇÕES 

... e "' "" e ·a ·a .., 
s .. 

~ l ... 1: "' .... .. .., I! .... " " e ... 
~ ~ 

o iS: :::!! 
.. 

Cl c.J c.J ... E-< 

Cachoeira .••• f81to ~:& ~40 !8880 3.1184(1 = 111180 = 71J00 
Beltlm ....... 181~ 18760 = = I 
Serra ........ ····· 11~80 f/íi!O = i& Conceição •.. ····· . .... ..... 1.6~0 18600 3,JMO 
Pinheiro ..... ····· ..... ····· . .... 8960 18700 

~ Cruz ......... ..... ····· ""l''" 8800 .c Jacare ••••••• ..... ..... . ......... . ..... 
llagal bies ••. ..... ..... ...... .... ...... ······ ...... 1480 
Tapéra •••••• ..... ..... ····· ..... . ..... 



ACTOS j)n J';nER EXECUTIVO 

RW.L DA FEIRA 
TABELLA N. 15 

DllJA ORDINARIA SEM VIDROS E OB.JECOS AN!LOGOS 

Por cada 10 decímetros cubicos 

o ::: 
ESTAÇÕES '"' ·~ 

... 
C• 

't ~ :! E! "8 ., ~ .<: .. .. . ., :! 
" = " ... .., c. õ o o 

~ o .. .. .. 'il 

"" rn c.:> .. ~ !-< ~ 

Cachoeira ••••.•• ,$005 .;'008 bOH §OH /P2J 8621 6636 wm t}O:ro 

Belém •••.•••..•• ..... 8003 p;Jã ,5008 é()l2 ô'l18 ,$0211 ,$0'13 ,)030 

Serra ............ . ... lfJO'l 8005 bOlO b()H ,$018 801.0 ~ 
Conceição .•..••• ~003 8fl08 8012 ,SOtã /íl)18 80!~ 

Pinheiro ......... B>O~ 8009 BOt! 8014- SOti 

Cru& ............. 1)04 IJ007 filiO /JfJl7 

Jacàré ........... UJ03 8006 8013 
Magalhães •••.••• 8ffl 8)10 

Tapéra .......... /1)07 

Nou,.,.. Mobilia envernizada ou eontondo vidros, pianos c em geral objcllllll 
desta natureza, quo demandem maior cuidado, pagarão freto duplo. 

PODER BXIGUTIVO 1883- V. Jlo 7 



98 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CACHOHIRA Á FEIRA DEISARf JJIA 
Ramal 45 kílomn 

Tabella para fretamento de trens especiaes 

f Trem Composto de llocometiva, f carro de t• classe: 
ida •..•••••.....•..•..••.••••••••..••••.•.• 

O mesmo trem: volta ...•.•••••••••.•.••••.••• 

Por cada carro mais cobrar-so-ha conforme a elaue, fazendo 
abatimento do 25 % sobre ida, e cobrar-ac-ha mais 110 % 
SI tiver de voltar; por 

Exempw 

t Trem Especial para passageiros, cempoato do t loco
motiva: 

3 carros de ta classe, com 73 passageiros a 31100 
3 • de 2• • • 90 • a '1100 

Abatimento de 25 %do ida ••••.•....•••••••••• 

O mesmo trem si tiver de voltar pagará mais 

00 % •••• •·••·•••••··••••·••••••••••••••••• 
Pagará liqnidO' .............................. . 

RAMAL DA FEIRA DE SANT'AIIA 
Quadro das distancias kilometrlcas das estações 

o ... .. 
ESTAÇÕES "" o ... 

·8 .. .., ""' .. a ~ 
·;; .. ... .. ... ., 
""' .. .. .. .., 

õ "' "' E ., .. ... 
"' o i>: .. :::!! .. 

1:1 "' u u ... 
""' 

Cachoeira ... 7 u n 18 !H • 33 36 
Belém ....... 4 7 H f7 ft \116 • Sorra. ••..... 3 7 f3 18 ft u 
Conceição .•• 4 tO 15 19 H 
Plnhoiro ••.•. 6 u 15 18 
Cruz ......... 5 9 tt 
Jacaré •••..•. 4 7 
Magalhães •.• 
Tapéra ....... 

3 

.. 
.!:: .. r.. 

45 
38 
!li 
31 
'11 
tt 
til 
lt 
9 



....... 830J 18iJ.) 18600 2,5'1JO -- -- -- ------.. 5 kll. 89.l0 18300 1182.1;) 

~ -- -- ------.. 2) kil. 8~00 1$300 ..CI 
o:r.i OI -- --- ---

:~ ;; 117 kil, h8li) 

"" --- ---a ..CI o 1 4t kil. "' !:lo <3 ... -.., 
o:r.i 0:. .. 

rJl 

;:---
-~ 

~) '> /~/ ..' 
.'/ ,. 

' . -
f, '--~· 

~ \\ 
·' . :l 

~l '' ·-
- ; i 
' 

~ 
,. ·.:: -· 

2: .::; 

\~ \IP 

s, FEJ'JX ..ti,.,JOÃ.Q' A MA RO 
TABET·I·A. N. 1 

Preços de passagens de 1 • classe, simples 

3,)J )i) 38630 48):JO 4§600 118000 5.)6:JO 66!00 --- --- --- --- --- --- -2)!103 38300 3,~70) 48300 4,)700 llb300 58900 - --- --- - --- --- ---
!3JOJ 2,)411 ~~8)J 3,5400 3.)8~0 4810) 5-SOJO --- --- --- --- --- -- ---
lt610 !8l00 28~0() 2~901 3~400 48000 4,)6)() --- --- - --- --- --- ---
87JO •ano 18600 !,)100 i8603 38l0il 311700 - - - --- --- --- ---

53 kll. 8400 ~00 l.,'l\00 1,$900 284'l0 3803) --- ----- --- ------ -o 60 kll. MOJ UOO!l 18400 ll;$(})0 28600 c, .. --- --- --- --- --- ---... ;; 67 kil. 6:>00 ISOlO loi6'JO iSi!O ·a 
"' i --- ------ --- ---t!l o 67 kll. h500 tB·JOO IU6l0 .. :S ~ - --- --- ---

~ 
.. 84 kil. .S50l IEIJO .. .. --- --- ---.. ~ l! 93 kil. IJ601 

~ ., --- ---§' .. 103 kil. 
i-< "" = ---:: o .... '-' = e ·a 

Ji 
.,. 
= ~ 

I 

7~10) 786!0 9,550) 1084~ --- --- ------
6b'SOO 78,00 9ji00 IOSIGJ - --- ------
6~0.l0 68310 81J\0) ~,S300 --- --- ------
5,)600 6,~ll'}0 8b0.l0 81J9JJ --- --- ----4~70) 5~3JO 7,5!00 s,m --- --- --- -48l00 486JO tl8'l:l0 783:JO --- --- -------3,)6)() 41J210 6Ei!OO 7,)100 -- --- --- ---
3~:!)) 3$!'0 5,SSOO 6,;700 --- --- ------
2,)6!0 38230 5~200 6,)2)) --- --- ------
2,)~00 28'l00 4,)700 58~0) --- --- ------
1,~6:10 2,520) 4,52!0 5,)2Jl) --- ---~I 4&6JO t,SCOO ISGOJ --- --- ------

120 kil. ,)6 :o iE6.JO 3,$6)0 - ---
3,3100 I o t3J kil. !SJOJ 

"" !f --- ------.. 163 kil. 1$~JO 
~ j - 18} kll. :: 

~ 1-
o 

o :0 I ·.:: 
i;ij a -o: 

..; 

~-~ Âl of~ I menores de 8 annnJ_ ·~~ltimmtuiJLndn •• a ll•n• Am ll•d• ... Ant,.. •i na .. ,.•••u•J" #Aro ....... _ ............................... ___ - -· 

§ 
"' 
8 
g 
t'l = 
t'l 
~ 
t'l 

~ 

As 111tnom do 11 annoa aio 'podo111 · Tiajar sós; facul&ando ptrêlll si cronure111 para teso autori&açlo ercripta do seus pais ou ~ 
tu&om. co 



..... 8100 IJ800 18100 - - -.. 5 kil. 8600 8900 :; ... .. to kil. 8300 
,n .. -- -.. 17 kil. ·;::: ";; 

'8 "" a .. o "5l 
~ ~ 
tJ ~ 

<A 

S. FEL:XX A JOÃ.O AMARO 
TABET.LA N. 2 

Preeo• de P••-8'ene, de ~· claeee, elmplee 

llf100 .• !.jiOO 1&400 1$100 3jOOO 38400 3,)700 48100 - - ·--- --18400 !8900 1810(1 181100 18900 3Q1;0 381100 3,003 - -8900 !,4300 18000 18900 i/.1300 18600 !1,$900 38300 - ---- ------ - --IJ600 1$100 1,poa !8600 l,iiJOO iJ.13CO 11&600 31100 --u kll. 8500 8800 18100 18400 llf100 UIOO !181100 

~ 
53 kil. 8300 8700 8900 18300 1860\l 18000 

,.;j 
& 

60 kil. 8300 8700 1,)000 18300 .,00 .. 
67 kil. ,54.00 /j700 18000 1,~400 c. ";; ·= :; - ------ --o .. 76 kil. 6300 8700 !8100 <:I .. o 

tJ .. ---- -- --.:: 
N 84 kil. ,\:400 b800 

~ = ---- --.. 1:3 .. 93 kil. 8WO 
tJ .. -- --... 

103 kil. c. • .. 
"' --E-< .. .. o .. .. "" "' .. ·; .. .. ... .. 5 rn 

"" 

'~ 118100 68'()0 78(100 -- -48600 48'9()0 68!00 681100 

48000 411'00 58600 68110 -- - - --
~8700 48100 88300 68000 - .,.-o=ijãõií .: &j400. 38110 38600 

IJ700 31S100 48130 56000 

~ 28800 48100 48700 

i/.1100 28100 38800 46500 --------l,j800 28100 3,)500 4~100 -- --- -- --18400 1h8(J() 38100 3fj800 ------ --18100 l,~;;oo 28800 3&5().) --------8700 1.$100 18'00 38100 ---- -- ---IIOkil. 8'00 18700 1,)400 - -130 kil. 11300 ljOOO i --
OQ .. 163 kll. &iOO 
.3 c. --" 180kll • ..:I o .. 

o --:z; e 
o .. 
:1 a 
<i3 ~ 

..,; 

No&a.- Aa orlantu menorea de 8 annoa, accommodando·se duu om cada aasento, ai neceuarlo fdr, pqarlo meia pauarem, o as menores 
do 3 aunoa, \razidaa ao co1111, \orlo puaarem gratuita. 

!L• meaoroa de ti aanoa alo podom Yiajar 14•, facultando por4a pu1a1em ''·de 8 aü ti aanoa d trouurom para luo autorilatlo por 

... 
8 

~ 
~ 
8 

~ 
:= 
t'l 

I 



....... ,845:) 18800 li8WO 36750 -- ---- ---
-~ li kil. l$311} 18930 38300 
~ r.. .. tl kil • 8500 16930 .d 
<13 .. -- ---:~ ca i7 kil. IStOO 

"' o· e ---... 
~ 

.., 
41 kil. " ~ ... 

~ 

<13 l 
til 

•• ::r.JDJ:..J:X A. 30Ã.O AHA.RO 
TABEIJ·A N, 3 

Preços de passagens de 1• clasae, ida e volta 

48'8JO 5~400 6&000 68900 78300 8,000 98300 ------ --- --
78011( - ---4835J 4,)93~ 5~35'} 68450 7,P50 88850 

38000 3~60J 4~!){) 58100 58700 6$600 7$1)00 ------ --- -- ------ ---li8400 38100 :•860J 4/135) !1){00 6SOOO 6~9:JO -- --- --- --- -· 389JO -- --18)5:) 18630 2~400 38150 46(150 58350 

53 kll. ean ·~iJO i$100 !8850 38600 4831)0 -o 6~ kll. ,)600 l,i5JO i8l00 3:)100 31,1900 ., .. --- ------., ... 67 kil. 1)750 18500 25400 383JO ·a 
"' :; --- --- ------ ---<:> "' o 76 kll. 8750 1,)500 !,)400 ... ... 

~ .:! --- ------ ----;o .. 84 kll. 8750 1665) " ::: .j ----- ---= ~ 93 kil IJ903 ~ ., 
~ " 103 kil. .., 

c --e o .c "' .. 
:! ·a 
~-

.,. 
" .. 

!-o 

10&650 ll/1400 Ht5J30 13,)600 --tOpJO U&IOJ 138'800 15/lUIO 

9h000 9&750 ltBGOO !3,$930 -- ---- ---S&WO . 98300 u~ 13h350 -- --780:;0 78'50 108800 l:J,fUO 

. 6/l:OO 6§:JO.J 91750 ~~~ 

58400 68300 98300 108650 

488JO 58700 8/j700 10~05J --- ----'98300 389JO 4~800 78800 -----------38300 4~i()() 7/1)50 8&70J --- -----1-
2,5400 31J300 6,6300 7B800 
1,)500 i/MO M400 

1-
68)()() ---- ---

1!0 kil. ,)900 38~;1() 584()0 

~ 130 kil. 3/I)OJ 48500 
" l63kii: I '"'"ij3i) J g, 

:l 
__ , ___ 

o 18) kll. .. 
o -li!: o o :; 
::1 a rn -ol ... 

Nou.- Aa criaooaa menores do 8 anoot, accommodaodo·ae duas em cada asaeo&o, ai 11oeea•arto f6r, pagar lo meia pasaagem, e as meiiOla de 3 aDDM, truldu ao eollo, terlo passagem gratuita. 
Aa ID8110tea do tt &DIIOI Dlo pode111 rtajar JÕs, facultando poré111 pus-.em ú do 8 até tt aoooa ai trouxerem para Isso au&orba~o eserlpia do ana pala ou &u&or... ' 

~ 
g 

I 
1:'1 
I>< 

I 

-~ 



S. FEL:IX A. JOÃO .A.MA.RO 
TA'BEJJ.A. N. 4 " Preços de passagens de ea classe, ida e volta 

' ....... ~~~ 162JO t.)ã5~ ~~'lO() 3,~t50 3)6JO 4,)050 4J5JO 56100 5~50 68150 71!100 7,)65~ 9,)600 IOB5JO -- -- -- --- --- ------ --- ------ - --- - --- --- ---... 5 kll. $900 l$350 2)100 ll,~700 3,}300 3.~i50 4,5J50 4h8QO 5,5i50 5~85~ 6,r.M)J 7@50 9,?150 ü,)IOO 
~ -- -- --- --- ------ --- ----- --- --- --- --- 98000 r.. .. 20kil. ,)'•50 1,1350 t8950 2~4:;0 2.\850 3b~:i0 38900 4E350 4,\950 6,1)00 6§600 8,$400 .a 
<:13 :5 -- --- --- ------ --- --- --- --- - --- --- --- ----;; 27 kil. ,S900 t,)G50 tb9JIJ !;400 3,)000 3$450 3,)900 4~00 5)550 68150 7,;950 9ô00(1 

o ..:> --- --- ------ --- --------- --- - ------ ---.. 
~ .a . ., 4t kll. ;57 :lO t120J t~65~ 25100 2/li50 36(50 3.)75ü 4,;800 58400 . 1sm 88100 

~ 
.. c.. o --- ------ --- ------ --- --- ---<.J .. . ., 53 kil. Jl:lO lbO:lO lb350 t,i950 1!,)400 3,)000 4M:i0 48650 68600 7830a 

rJl "" " ------ --- ------ -- --- --- --- --- -rJ:l o 60 kil. ,)450 tsu:;o ·~500 f$150 2$:J50 3§600 'EiJO 68150 78050 
"" " --- --- ------ --- --- -- --- --- ---
.~ -;; G7 kil. i:"GOO t/ll50 t~:;oo 2,)100 35150 36750 5,5700 6$i50 
" <> :.; --- ------ --- --- --- --- --:.:> = c 76 kil. 8450 tWãO tE65o 2,)700 38151 5,)230 6.)150 

" ~ u ------ --- --- --- ---
~ ... 84 kil, ,S6UO t~200 2510~ 2b7JO 48800 56i00 

" .. ,:; --- --- --- --- --- ---;; " 03 kil. ,:.GOO t,j6:i:l 2S250 462.0 58750 u ... .., --- --- ------... o t03 kil. t8G50 t~50 35600 48650 .. 
r,. 

.,. 
"' -- --- --- --- ---:: .. uo kil. ,5600 i &SãO 3860) 
~ 'â --- --- -" ·; .g t30 kil, 18950 3800) 
~ .,. • --- -rJ:l 5 ... .. 103 kil. 18500 .. r,. ...1 "" ~ - -c l80 kil. 

~ !-.. e 
'::I a ü3 < 

..; 

NOTA,- As crlauçaa menores do 8 auuos, aecommodaudo·so duas em cada auouto, ai ueceasario fdr, pagarlo moia paasagem, e u menores 
de 3 auuos, trazidas ao collo, terAo passagem 8'r&luila. 

Aa meuore• de it anuo• uio podem Tlajar aóa, facullando por6m paa1a9'om u do 8 a\6 ü auuoa si vouerom para iuo auiOrilavlo do 1101 
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S. FELXX A JOÃO AHARO 

TABELLA N. 5 

Encommeoda• e excedente• de bagagen• e objecto• delllgnado• com o numero 
de•ta t.arlf'a 

Por cada 10 kUogrammas 

., <> 
-= -= o 2 
·ê "' " "' o ... " ""' .. 

" 
.. 

" 
.. e ESTA.CÕES I ·a .. . ., "" .. <!> o o 

~ :::1 .. ·; z < o 
""' 

;g ;; .. .. .. -= -= e ... . , ·a .. ... .., .. "' .. ., o o .., 
"'" " .. = <:. .. = OD "" ·.::: ... 

<:3 
o 

cri "' " "' = .,:; .. o .. "' .. 
ri3 o 

"" rn c u u ~ rn ~ ... ... ... 
S. Folix....................... ,503U htOO M40 .~200 ,(260 ,S300 f3~0 ,(380 f!~20 816~ h5l0 ,$600 $630 8780 ~O 
Caehocirinha ..... , • .. • .. .. .. .. .. .. • . $070 ,<;I lU ,'!Si! f.2trl [.270 .5310 .<3:;o ,5~00 :)\lO ,S\90 ,S5í0 ,)ritO 876:1 ~S.O 
Pombal ........... ,............ · ,SOJO ,;1110 ,\lliO 1}20J ,S230 ,<280 ll 12·) ,t360 4i0 8500 (.5\0 8690 {!770 
S. Jose........................ .. .. .. .. . .. . .. .. .. ~OlO r130 él6 l f.200 ,S~40 ,,2~u ,'):!30 /!380 ,S460 8'>10 l650 11140 
Sapó. ... • .... ...... ... ... ..... • .. ... ... •• ... ... .. .... tO>a [090 hi30 t.~t7o 1'2to ,)26t .;ato ,:390 ,ao 8600 e&70 
Gonlpapo ................................ , • . .. .. • .. .. .. .. . .. . tOlO {;070 8110 ,';l:iO .; Oll b2:;o [j330 8380 t540 ~6i0 
Candial. ...... .. .. . .. . .. .. .. •. .. .. .. .... .. .. ... . . .. . .. .. .. .. .. .... f.i030 $080 .SUO [jltiO ,<210 ~300 [j150 1J5l0 85!10 
Curralinho..................... .. .. .. .. ... . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . ... 1)010 ,\080 ,<130 · 0180 é~60 ,S3!0 ,'<480 h560 
Cmz ........... ... .... .. • .. .. . .... .. .. .. . • .. •• • . .. .... .. • ... ..... . .. .... .... •• 6040 [.0~0 /!130 h220 J$i70 8130 ó5J) 
Tapéra ... ,............... .. .. . . .. • .. .. .. . • . .. . . • . .. .. . .. .. .. • .. . • . .. .. .. . ......... , . b040 ,109a i' ISO h:l30 /.!390 8480 
!'orra .GrauJe.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. . ,~OlO {;{30 eiSO ,S:I10 8430 
Tanqumbo..................... .. . .. . .. . .. • . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . , .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . • . . .. . .. tUS() /)130 ,)300 8380 
La~et.lo........... ... .......... ...... ... .. • .. .. .. ...... ...... ...... ..... • .... .. ...... ...... .... .. ...... ,S:J50 ,SillO /130! 
Lapa. • • .. .. . .. • .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. • ,SiGO 82l0 
Si LI o Novo .......... ,.......... .. .. .. • ........... 

1
...... .. • • .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • • ............ , .. .. .. .. .. .. .. .. b')80 
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S. FELI:X .A. JOÃ.O .A.M.A.BO 

TABELLA N. 6 
Covalloe, be•ta•• jumento• e bole 

Por cada. um 

.. " "" ""' o " ~ 
ESTAÇÕES I ·~ o .... 

·;;; -;; ., "' -;; " c .. .. o ;g ~ ... .c ""' ·o "' ;;_; .. .., .. 
"' ... ·~ ... u õ o. "' " = o. ... .. 

,fi .. " " = ... " o 

'"" "" ,., 
"' '"" '"" 

<.;> ~ <f) 

S. Fcli~·.··...... •• . • . • • • . • • • • . ,\300 tS20~ t.~60.l 2~'iOJ 3,f.l0:l 3560J 4E000 4S60U 5,'!Y"O õ,)JOO 
Caehoemnha.................. .. . .. • fl900 iS300 2,520;) 2,j9:Jn 31J3•JO 35700 48300 4870:1 5.~:j\)L) 

l_'omha_l....... ....... .......... ...... ...... ,)IOJ l,,3JO 2.5JOO 21$410 25•00 3~4U<l 3$8:)!1 t,,~!.-')1! 

S. J?se........................ .. .. .. .. . .. . • • .. .. S80U t~600 ib'O:JO '!.noo 2,<9JO 3t4•;(1 ~S lUO 
Sap~.. . .. .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • • .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1J70J i8l0J i86!l0 !8l00 2~.Ml 3.110• 
Gelllparo..................... . .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • ,s400 881J<1 t,S400 ill9;:0 2fj400 
Caodia .......................................................... ,$400 i!flOO i540J 2,)000 
Curralioho ........................................................ ...... 6300 i8100 l86!JO 
Cruz .................................... · ......................... ............ IJ500 t.•OOJ 
Tapéra ............................................................ ............ h6UO 
Serra Grande...... . .. .. .. .. .. . .. • .. . , .. • .. .. • .. • .. .. • . .. .. .. .. .... ...... 1 ...... . ..... 
Tanquinho ......................................................... ······ ...... 
t:::~~:~~:~::::::~:::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ............ ...... ...... ....... 
SilJONOYO ......................................................... ······ ...... . ..... ...... 

e o o .. 
"" ~ e 

li 
" o o ·:; :z: ~ 

"" O' " .. o 
.:f " "" "' ·.:: 

" j " ;z o 
~ ~ .... 

6/i!~O 78010 75500 9/JiOO iOIJ)()() 
5[j0CO 6,)8;0 78~00 f!8JOO 98800 
5i~OOJ M!lOO 6.•50) 88200 91100 
4;$•100 5,;Gn 6,5200 788!)() 88700 
3,,70;) 43700 5S300 7Rl00 = 3{lil0J 4~000 48600 68l00 
2$6~0 3'6!){) 48200 6,~200 78()00 
13200 3bi00 3&800 118800 6~700 

fft8:l i,\700 38300 11,,!00 68101_) 
t,\1)0 = = = &6JO lêOOO 
t{J:JOO 18600 3JJ6UO 4~00 ······ 8600 18600 3 ·600 . ..... ...... t,SOOO = ······ ...... ······ 

. Nou.- Quando a oxpodiçlo complelar a lolaçlo do um carro far•&e·ha um abalimonlo do !ll %, o si fôr de mait.de liO ea.beçaa aorá o 
abaümenlo do 110 %. 

.... 
~ 

~ 
"' 8 

~ 
:# 
1:'1 
;.<! 
1:'1 
n 
t:l 

~ o 



S. FELXX A JOÃO AMARO 

TABELLA N. 7 

Cãe•• carnelroe, cabrae, leltõee e out.ro• anlmae• 18'uae• 
Por ca.da um 

.. o .... "' "' o " o 

ESTAÇÕES I ·o: o .... .. ... 
·a "' -;; " o " ";; ·;: " ::::! .. '3 o o ,Q o Q, :; .. ... .. "" -5 .. '" ... .. . ., 

"" " a ~ ·a "' ... ::I ~ 
.... c: .. .. o " .. " ... Ji " j c.J ""' 'f:J 7) " <.J c.J c.J .... ... 

-
S. Felix. ....... ... • .. .. .. .. • .. $cl60 ,<2·Jnl ,S2RO F421 ~!"'1 ,;G~~ $68•1 $í6J 1!840 ~94'1 l$18"1 t.;t6~ 
Cachooirinha.. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ,~16) .~2!.1 .<3GO iil81 ,\;)6~ ê62i .~i2í) ,~RfiO ,'88.1 ~~·9Ri'J t\i2l 
Pombal......................... ...... ...... ,1.l8J ~'2~0 t34) ~)4U I ll\81 ;s:í6l .'64~ ,',74'1 l')84() l~ilOO 
S. José ........................................... ;'.14~ t·26:1 514;) ~~~{).) ,55~) Íí580 ~66) Jj761 t-140 
~ap~ ............................................. 1):12J ~~210 ~26~ l·3ôll l."O é52a )\62il ~8~1 
lieutpapo ......................................... {j SJ j\140 11~4·) ,~:m f4fl0 ~5·MJ flitlO 
Candial. .......................................... ······ JOS· .5161 /)24·) ,<34~ {440 66JJ 
Curralinho ........................................ ...... ,)lJO li:I~O ,\\!6') "'361) ~54 i 
Cruz ............................................... ······ ,)OS~ 8180 /12SJ t4~;) 
Tapéra ..................................... 1 ...... ,)100 ~~;)I) R36't 
Sorra Grande................... • .. .. • . • .... .. .... ...... ;')toa b'iSl 
Tanquinho ......................................... ...... ...... . ..... bi8l 
Lagedo ..................................... j •••••• ...... . ..... ...... 
Lapa ....................................... 1 ...... ...... ...... . ..... ...... 
Sitio Novo ........................................ .. , ... ...... 

Nou.- Quando a oxpodioilo com plotar a lotaolio do um carro far-so-ha um abalimouto do ilS %. 

f [!:; o .. ... a Cl o 
z; < CJl .. o o 1::1 c. ·.::: .. o .. 
ü3 o 

..:I ..... "" I "' '=' 
t.5t~fl l$500 1,~610 '" !:' 
lli!OO lti460 l/i600 M 
l'~JSO U340 {!1,480 ~ 

t{iOOO l$.!00 ·mo 8 
'900 f,USJ l o c: 
b7SO 15100 16ft~) ::! 
~700 {.(000 ·~(60 ~ 

640 b96l tWIO 
IJ540 ~80 ·= lJ&6(1 1!80) 
t380 fl700 ,~ ~li() 8600 
8100 r,440 MIOJ 

······ ;g340 b5H 
818~ ... 

~ 



ESTAÇÕES 

S. Fclix ....................... 
Caehocirioha •. ,, .............. 
Pombal ........................ 
S. José ........................ 
Sapó .......................... 
Goniparo ...................... 
Candia ....................... 
Curralinho .................... 
Cruz ........................... 
Tapéra ........................ 
Soru Grande .................. 
Tanquinho .................... 
Lagedo ....................... 
Laro .......................... 
SiLo Novo ..................... 

S. FELIX A JOÃO AMARO 

TABEf.I.A N. 8 

Per'lie, gançoe, galllnbae e outrae ave• 

Por cada 10 kilogrammas 

.. C> 
.d "" "' o = ·;:: o "' 11 ·; -;; "' -;; "' <:.:> ·~ "' ~ .. 
() ,Q o '"' ;; -~ g -;i = ., ·c "' ... ... "' .. "' "' " o 

CJi 
;; o .. " o " " r;.;> C; 'J'l <:.:> r;.;> r;.;> ... 00 

602) /108!) ,o;uo .'16) /dil /2~1 p2i.) n)·) .. <~11 t37.1 
,)J6) {l:ln ,\14') ,sw.1 ,)22) f:ã) ;~281 ~320 .sa;;·) ...... BJ30 .<; •SI) ~{3:1 ,516) /íi9.) [,221 .~16'1 J;:il9;) ...... :; 6) ~{1)1) /)(3) ,':l60 ,S2l~ ~·2'lf) ~~6:) ...... ,1"J5) ~õ~~ ~10.) j\H'I ~1.7i) ;;~to ...... ...... ...... IJ16) /ju9.l nw $Í60 

······ ······ ······ 1J030 ijtl6:l t>l)l) ,)t31 ...... ...... 8J40 tmo 1)100 ...... ······ . ..... {!030 ,1070 ...... ,)041) 

······ ······ ...... . ..... ...... 
······ ······ ...... ...... . .. . .. ...... ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ······ ······ ...... ······ ...... . ..... ······ ······ ...... ...... ...... ······ ...... 

I .2 
" ·;; o 

"' "' I 
.. " "' "" "' " "' .. ... ..:I ..:I 

iiHO ~'o7,) too 
~39;) $~5) 90 
,)33J ~~~00 $440 
.5300 1J38) Ím /j25) ~321 36J f. lo IJ'J7J ~~ 70 6241 am Jl2l{) !5) 
~uo 8i80 i~ 

~R() 614:) 80 
40 JIUO 3l5) 

{!070 /íHO 
80'0 

······ ...... ...... 

o .. 
~ 
o 

~ 

,í62f) 
~;)J 

5J 
$.'130 
~48) 
8440 
~4t!) 
~38) 
/í330 
83~0 
,5280 
ei4') 
~t7.) 
t3l . ..... 

o .. .. e 
< 
o ... 
C> ..... 

$680 
itiGl 
.;GlO 

~~ 
~91) mo 
i'~ 90 

51) 

!:g lO 
70 

8 

~ 
g 
8 
;g 
t::l 

"' :::: 
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~ 
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8 
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I' CL-~88E 

S. FELIX A JOÃO .A.M.A.RO 

TA'BEIILA N. 9 

Genero• de lmporta~ão em fJeral 

Por cada. 10 kllogra.mma.s 

... I ., o -= "" .. - .s o _g ~ ~ ~ ã 
ESTAÇOES I ·~ - ., "" -;; = " ~ .9 o ~ < 

o C'IS <n d ~ - "" = -o -
~ '8 ~ ·g_1·â ~ ê a·&~ g ~ ~ .~ .~ 
c'S o . ~ C) d :s :... t1 o c'S coS c'S ·- o 
~ ~ 00 00 o ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ 00 ~ 

S. Fclix...... ..... .... .. .... • . . . ,)O li /D70 S~9~ .)1'>3 ,<tS:J !211 ,~23~ é2G6 /'29~ ,S32:í {J1:l9 ~410 ,\iH() c539 /j591 
Cachocmnha •• ,...... ... • .. • . • . . .. • . . i>Jã2 ,S·J9~ .<126 fi168 ,t.IU2 ,)217 1/2'•8 &276 f318 1;:143 1J395 6425 .;52~ é575 
Pombal........................ ...... ...... 6014 :5·73 Ml::í fil~l ,':164 .SI% ,5224 t-~55 h2\ll p51 b380 /j4i9 /j53.) 
s. J?sé......... .. . .. .... ....... ...... ...... .... .. ,),J49 f5\91 .sur. 6141 6171 .;2.10 ,Si'3l h26G ti:J~ 81:;n .l~58 t\509 
Sap~....... .............. .... .. .... .. • ... •• ... .. • .. • ... ,) ·4ll 8166 ,>on ,m2 ,,151 ií182 IJH7 1;276 IJlH 6U6 1!467 
~om,!apo................... .... ..... . .. ... . ..... .. .. .. ...... IJJ~4 lP~~ lO~ I 1)11 18 IJa•J [,175 jj234 [\26'1 r5180 8431 
CandJal........................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ,SU24 rS'I:iG 6118.4 1JU5 1'·5·1 ,52111 f24õ ,5361 llUl 
Curralinho... ... . .. . ........ ... .. .... ...... .. .• .. . ... .. . • .. .. . .... • ...... IP~l ,so·;g ,S~91 1!126 ,98:i h2íll é336 53'9 
Cruz • • .. . .. • .. .. • • .. • . • . • .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • . . • .. . • • .. . • .. • .. • .. . • .. 0,)28 ;;O:í9 /1194 1Jiii4 8189 ~304 ll36i 
Tapéra......................... . • .. .. • .. • .. • .. .. . • . .. .. . .. • .. .. .. • • • .. .. • .. .. .. • .. .. • ,)031 ;"1161 /H29 ,\t6t ,1(276 11136 
Serra Grande ......................... 

1
....... . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .5:J35 iJ'lV~ ,5129 fi2. ~j 8114 

Tanquinho...................... . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... .. . .. .. .. .... .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .s.'ã9 IJ094 ,5i110 JjiG!I 
Lagodo......................... .. .... 

1

...... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. ,)035 ,'(151 ~210 
Lapa........................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ,SU5 lll75 
Sitio Novo...................... . .. .. • .. . .. • .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. .. . • .. . • .. .. . .. .. • .. . . .. . .. .. . . .. . •• .. . .. . b(J39 
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8 
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S. FELIX A JOÃO AMADO 

TABEI.LA N. 10 

~·CLA.IilliiE 

Generoe de exportação em geral 

Por cada 10 kilogrammas 

.. ... o :s. 
ESTAÇÕES I o "§ ·S Q., -;; 

o ";;; ·~ " ";;; "' .Q o Q., :;; ~ ... . ., .. .. .., ., 8 ... 
"" ·= " = 

d Q, .. 
<>':: 

.. " " " 00 c.J 00 "' c.J c.J c.J f-

S. Folix....... • • •• ••• • . .•. • • • • t)015 {íOGO }:081 $123 ;St59 8180 1)!01 r228 ;:<;!"·) 

;si~? Cachoeüinha.................. . • .. . . 1)045 ,)066 .5108 /ít44 pl611 $H!6 ll213 
~omba!. . .. • .. .. .. • . .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. ,so:U ,S061 ,)!19~ 8120 pl.41 fll68 /!192 
S. Jose .......................................... 6042 (.OiS ~19 IJ120 1)147 Mil 
Sapú ............................................ ...... f,U3ti 117 fo78 tiOS j5i:il~ 
Gen~ayo ........................................ ······ ······ 6(1:11 mt .169 ;SOJ3 
Can 1a ......................................... ······ ~ou .\048 ,j07i 
Curralinho . • • .. .. • .. .. • .. .. • . • .. .. .. .. .. .. . ..... ······ ...... ······ {;oi7 81J3t 
Cru1 ............................................. ...... ...... rW14 
Tapéra .......................................... ...... . ..... ...... . ...... 
Serra Grando.................. .. .. .. .. • .. • • ..... ······ o ••••• . ..... 
Tanquinho ...................................... ...... ······ Lagodo .......................................... ...... ...... ······ 

" "" ~ 
"' " .. 
~ 

"> 
00 

1$279 
8~64 
.~:ill9 
,.\::1!:8 

i 8 
l 

60i7 
...... 
······ La8a ............................................ ...... ······ ...... 

Si oNoTo ....................................... ······ ...... ...... ...... ...... ...... . .... 

~ 

> n 
0-1 o o o o .. 
"' ... ... .. 

d o e ~:=' ·:; o z < o .., 
"" " .. o o ., 
"' 00 Q., ... .. .:3 .. i o o 

;J f- ..:I ... 
lrl 

~306 $340 ~36) ,5426 r 1:'1 
H 

·~94 "ª30 ~353 ,;416 § l'-t411 ~~ t3i.l tl386 to 
8228 eatl6 ~372 6 Ooj 

1Ji86 {)'1.37 jji67 (3\4 8 ~ 8!50 ,Stol ~'!31 ,g3i) 

=~ 1$1:19 8t80 'illl ~3()6 
StOS 

I 
8189 !88 E! ,\081 pt61 f ~ 08 ;5138 

t s~~1 lO 

I 51 1!8) 
.5!130 {!f~ 

······ 8(19!1 50 

······ ...... I 



a•cLA.l!ll!IE 

.. 
-= " ·;:: 
·o; 
o ESTAÇÕES 
"' " "' u 

S. FELIX A JOÃO A~.IABO 

TABELLA N. 11 

";; 
,Q 

B 
o 
p., 

Genero• de e:xportacilo 

Por cada 10 kilogrammas 

o 
o ... ... ";; " .., .. ~ ;g o. :; ... ., ·a .. N 

"" " .. " r.n .. "' .. " c "' "' u u 

f ., 
c. .. 

!-o 

o 
f "' " o :: .. .. 

"' B .:; " o o 
.0: ·;; :z; .. "" .. 

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

~ 
... 

"' .. .. " o 

"' E-o o-l o-l ... 

S. ~ollx... .... .... •• .. . ...... /l'lH S ·4~ f'C5<J {.OJl 8116 5l32 /!147 ,5107 ~18~ 1)204 ,<n6 ~260 8~8:! ,<314 /!381 
~ehooirlnha. .... .. .. ... .. .. .. ,)033 ~ '"~ •? •:n t)IOã ~121 8136 ,<{:;6 ,<tp ,stO:J ~213 /1250 S~iO t336 ./P70 
~ombai.................... ... . . . .. .• ,),;la t0t6 /)072 .,088 f09~ ,5123 1\h() /116·) eiS! ,íUl é24'l IJ3 6 6340 
S. Jo;ó........................ ...... ...... 8131 f057 h07' 15088 .SI•17 f.il25 tt45 f.il67 6'!14 ,$226 81J~ 83!6 
Sapó....... ..... .... .. .... .. .. .. .• .. .. .. . • ;'jOi6 ,'r!,. I {j017 h(J77 .~094 bH4 8136 {!73 f.il9l 8M4 /li98 
Gouilla~o. L................... .5015 .~o3o t0ii1 ,sooij ,)088 liUn /H47 ,$169 1!240 8t74 
Ca.ndlah • l.................... • .. .. • .. .. • . [O UI 4 135 t052 /307~ 81)94 b{32 .;154 8226 /116:! 
Cumli.ahoi ... , .. .. • • . .. .... • . .. . .. • . .. .. • .. • .• • • • • • .. .. • .. . . •• .. • • • .. .. ,~019 ,>037 /)037 b0i9 ,SWi .)l:JS ,$211 /1146 
Cruz ... ,....................... . . .... .. .• .. .. • ... ...... ... . .• ... ... ••. ••. .... .. 11~1.7 j037 {,059 f.iO'J6 hll8 Sl91 811:!8 
'fapéi'J'::~ .. ,.................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. ...... ...... SOJ9 t.OH 6079 6ttll /1173 &UI 
Sorra ~a~de.,......... .. • .. • • .. • .. • .. .. .. • .. , .. .. • • • . • .. .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. , .. t022 6fJ59 8081 8154 8t9l 
Tanquinho: ..................................................................................... ; 1J037 õ 159 813i $169 
Lagoúo........................ . .. .. • • . • . .. . .. .. • .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. . . . • • . .. . .. . .;on 609~ 11131 
Lar•-·.... . . .. .. .. .. .. • • . • .. .. . .. • .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . .. . .. . .. . . .. • • . .. • .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. . 807i 8110 
Siti~r.o...................... . . . . . . . • •. . . . .......... , . . . . . . . . . .• . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . 8J5{) 
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TABEIJ·A. N. 14 
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S. PE:f...I.X. A. JO.Ã.O A~.IARO 

TABEIJ,A N. 15 
Jllobllla Ol•dlnarla aem "VIdroa e obJectoa analogoa 
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LOOIA PRIHCIP!L 
abella B. 16 

Para 100 kllometro• 

Tabella para fretamento de trens especiaes 

l Trem Para l'lO kilomotros: 
Cnmposto de I locomotiva, l carro de la classe: 

Ida ......................................... . 
O mesmo, volta .••••.•••..••••••.•• , •••••••••••• 

Por cada earro mais, eobrar-so-ha conforme a elane 50 % 
si tiver de voltar ; por 

Exemplo 
I Trem Especial para passageiro, composto de i loco• 

motin: 
a carros do la classe com 7-t passageiros a 68100 
3 • do :P • • !JO • a 48000 

Abatimento do 25 % de ida ........... , ....... . 
O mesmo trem si tiver do Toltar pagará mais 

50% ........................................ . 

Pa,ari liquido ............................ • .. • • 1164/1000 

.~.-dDe 100 ltilomotros em diante obsonar-sc·lla o mesmo abatimento 
•-uao o os preço& d!ls bilhetes simph~•· 
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DECRETO N. 8995- DE 25 DJI AGOSTO. DE i883 

Dá novo Regulamonlo para os estudoa pralicos dos laboralorio• das f'acul· 
dados de Medicina do lmperio. 

Tendo. em consideração o pareeer que interpôz a Congregação 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e as informáÇlSes 
prestadas pelo respectivo Director sobre o requerimento em 
que os alumnos da mesma Faculdade pediram que se revogas
sem varios artigos do Regulamento que baixou com o Decreto 
n. 89i8 de 3i de Março do corrente anno, Hei por bem que 
nos estudos praticas dos laboratorios das Faculdades de· Medi
cina do Imperio se observe~p. a~ seguintes dispo11ições: 

CAPITULO I 

DO PESSOAL D03 LAliORATORIOS 

Art. f.o Os laboratorios das Faculdades de Medicina terio 
por Direetores.os Lentes das respectivas cadeiras, aos quaes fi
cará immediatamente subordinado o pessoal dos mesmos labo
ratorios. 

Art. 2. o O pessoal de cada laboratorio se comporã de 
um Preparador, dons Ajudr.ntes e um Conservador. . 

Art. 3.0 Aos Preparadores e seus AjudanLes, que estaria 
presentes nos laboratorios todos os dias uteia, pelo tempo que 
fôr necesaario para os trabalhos pratieos, compete: 

§ i. 0 Dispô r e realizar, segundo as determinações doa raspe • 
etivos Lentes, tudo quanto fôr necessario para as liç~es, áS 
quaea serão obrigados a assistir. 

§ 2.0 Dividir os alumnos em turmas e guiai-os em todos 
os exercícios praticos. 

§ 3.o Zelar com todo o escrupulo na consenaçlo e utiliaa
ção de todos os instrumentos e apparelhos que :fizerem parte 
do bboratorio, sendo obrigados a substituir oe que seinutili
sarem por negligencia, durante os trabalhos. 
. § 4.0 Colleeeionar todas as preparações e mais objectofl di
gnos de figurar nos museus da Faeulda:le. 

§ 5.0 .Dar doas explicações por semana sobre a Jl&fte \echnica 
dos trabalhos dos laboratorios, indicando os aecidentes mais 
communs, &.'!sim como os meios que convenha empregar para 
evitai-os nas manipulações. 

§ 6. 0 Executar os trabalhos praticos que lhes forem determi
nados pelos respectivos Lentes. 

Art. 4.• Aos Conservadores 1ica especialmente incumbida 
a conaervaçlo do material, pelo qual se responsabilisarão; sob 
fiança. 
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CAPITULO 11 

DOS ALUMNOS 

Art. 5.o Te1•llo livre ingresso nos laboratorios das ·Facul
dades de Medicina, não sómente os estudantes matriculados 
na serie de materiu a que se acharem ligados os mesmos la
boratorios, como tambem, com permissão do respectivo Dire
ctor, os que, já approvados nas ditas materias, o requererem. 

Art. 6. 0 Igual direito terá. o estudante não matriculado, 
que em qualquer tempo queira fazer preparações nos J.sbo. 
ratorios da Faculdade, comtanto que pague préviamente a 
primeira prestação da matricula, a qual lhe será levada em 
conta quando tiver de prestar o respectivo exame. 

Aq tielle 9ue deixar de faz el-o no fim do anuo lectivo ou no 
principio do anno seguinte, perderá a referida prestação. 

Art. 7. o O curso nos laboratorios constará de trabalhos que 
devem abranger toda a mataria e ser mensalmente especifi
ctdos pelos Preparadores, sob a direcção dos Lentes das cadei
ras a que se acharem ligados os ditos laboratorios, e feitos sob 
a inspecção dos mesmos.Preparadores. 

Taes trabalhos serão publicados no Diario Otficial, de modo 
que os alumnoa saibam com antecedencia os que terão de 
executar em cada me:~. 

Art. S. o Os exercícios praticas noslaboratorios durarão diaria
mente de duas a quatro horas, e durante elles o alumno é 
obrigado a responder ás perguntas que lhe fizer o Lente ou 
Preparador sobre a experiencia ou preparação que tiver de 
executar, assim como sobre o uso dos instrumentos e appare
lhos de que se tenha de servir, afim de conhecer-se si elle 
poderá realizar os referidos trabalhos. 

Art. 9.o O alumno que voluntariamente não concluir uma 
ana:lyse, experiencia ou preparação dispendiosa, só poderá 
repetil-a á sua custa.. 

Art. tO. Nos laboratorios os estudantes a que se refere o 
art. ()o terão as mesmas obrigações a que estão sujeitos os 
alulDnos. · 

Art. H. Os alumnos de anaWIDia descriptiva e topographica, 
e de operações, serão divididos em turmas de seis a oito, e cada 
uma terá para as respectivas preparações e operações um 
cadaver conveniente!Dente conservado pelo melhor processo. 

Art. i2. As operações serão feitas segundo as regras deter
minadas pelo Lente, sendo expressamente prohibido aos alumnos 
JDutilarem o cadaver para qualquer trabalho isolado, salvo pre
cedendo per1Dissio do Preparador. 

Para as referidas preparações e para as lições do dia, o.q 
Preparadores de anatoJDi& normal e pathologica farão co10 quo 
haja. se10pre sobre as 10esas cadaveres em numero aufficiente. 

Art. i3. Para ser ad10ittido a exa10e de 9.ualq_uer das serias, 
o alulDDo provará, com attestado dos respectivos Lentes ou Pre
paradores, que fez nos laboratorios da Facnldade, dentro do 
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anno leetivo correspondente, as seguintes preparaç~s, expe
rieneias, eommunieaç5es e relatorioe, que serlo presentes ã 
mesa examinadora com as competentes notas dos ditos Léntes e 
Preparadores, afim de serem apreciados por oceasiio do julga
mento do exame pratico : 

f..o O da 1.• strie do curso medico, a prepara9fo de um corpo 
ebimicamente puro e oito prepa.raç5ea de botanica e zoologia, 
convenientemente classificadas e acompanhadas da competente 
deacripção; 

2.o O da 1.• aerie do curso pbarmaceutico, a preparaçio de 
dons corpos cbimicamente puros ; 

3.o O da ~ aerie medica, um trabalho anatomico, que possa 
figurar no museu anatomo-pathologico, oito preparações de 
hiatologia normal e doas de chimiea biologica oa organica; 

4,o O da 2- seria pharmaceutica, quatro preparações de bota
nica e zoologia nas condições do n. 1 e um producto de chimica 
organica; 

5.o O da 3'- seria medica, dez preparações de hiatologia paUao
logica. e uma communica.ção escripta. minuçiosa de experiencia 
physiologica ; 

6.o O da ~seria pharmaceutica, seis preparações cbimico
pharmaceuticas; 

7.o O da 4• serie, uma communicaçlto igual á do n. 5, rela
tiva á cadeira de therapeutica ; 

S.o O da ~ serie, uma peça anatomiea, que possa figurar no 
museu anatomo-pa.thologico, ou um producto pathologico nas 
mesmas condições, proveniente das clinicas cirurgicas, con
servado, com seu historico aothenticado por Qm dos Adjuntos; 

9.o O da~ aerie, um relatorio sobre um exame medico legal 
feito no necroterio e sobre um caso de envenenamento feito 
em animal do bioterio da Faculdade pelo Preparador, Adjunto 
ou Lente de medicina legal, e doas preparações chimico-phar
maceuticas. 

Os referidos trabalhos podem ser feitos, como preferir o estu
dante, ou durante o anno lectivo ou _todos succeasivamente ao 
terminar o mesmo anno ; e para este fim cada Lente fixará, 
com approvaçio da Congregação, os dias que julgar neceua
rios. · 

Art. f4. E' permittido ao examinando escolher d'entre os 
trabalhos a que se refere o art. 7°, 08 que tiver de.apresen• 
tar para ser admittido a exame. _ 

Estes trabalhos podem ser feitos, ou nas horas destinadas 
aos exercicios praticos rPgulares, ou em dias e horaa para 
aquelle fim especialmente designados pelo Director da Facul
dade, quando pela alftuonciado al11mnos matriculados nio puder 
ser Qumprida a primeira parte deste artigo. 

Art. 1.5. Todos os examinandos, matriculados do. nlo, estio 
sujeitos. ás mesmas provas e condições de exame. 
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CAPiTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 16. No dia da abertura das aulas, o Secretario da Facul
dade remetterá uma relação d'Js estudantes matriculados aos 
Preparadores dos Iaboratorios que elles devam frequentar. 

Art. i7. Os Preparadores serão substituidoe em seus impedi
mentos por pesSO&S designadas pelo Director da Faculdade, ou 
no;neadãs pelo Mi.Disterio do Imperio sobre proposta do mesmo 
Director, quando o impedimento exceder de 15 dias. 

Art. 18. Os Preparadores farlo no fim do anno lectivo, e 
antes de começarem os exames, um relatorio sobre os trabalhos 
praticos executados no laboratorio a seu cargo. 

Art. 19. De dous em dous annos, BO dia do encerramento 
dos trabalhps escolares, far-se-ha uma exposi~o dos pro luctoa 
dos laboratorios, e uma commissio nomeada pela Congregação 
julgará. da importancia dos objecto3 expostos, e por oeeasião da 
reabertura da Faculdade no anno seguinte apresentará um 
relatorio, em qu~ serã() indicados os autores dos proJuctos que 
devam ser premiados. 

Art. 20. Ficam revogadas as disposiç<les do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. 8918 de 31 de Março do corrente 
anno, bem como quaesquer outras em contrario. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negoeios do lmperio, assim o tenha en
tendido e fa9a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de 
Agosto de 1883, 62<> clã lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Maciel. 

DECRETO N. 8996 - DE 25 DE AGOSTO DE 1883 

ApproTa os contratos apresont.ados pola Companhia Tke B4kitl Central S•gar 
Fa~orits, iifiiiÜd~ celebrados por oseriptura publiea eom os rcspeetiyos 
proprietarios agricolas e plantadores, para o forneeimento da. quantida.de 
de ~ prceisa ás fabricas quo tem do construir nos municípios de Santo 
Amaro, S. Franeisco, Caebooira e Cotogipe, na Província da Bahia. 

Attendendo ao quo Me requereu a Companhia Tli.S Bahia 
Central Sugar Factories, limited, eoncess10naria, pelo De
creo n. 8278, de 15 de Outubro de 1881, de gllr~l!.~ jur98 
de 6 °/o sobre o capital de 5. 600:000$, para o estibelecimento 
de oito engenhos centra~s, destinados ao fabr~co de &88\le&r de -- -
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catU!~. nos municipios do Conde, Matta de S. Joio, Santo 
Aiíiáro, S. Francisco, Cachoeira e Cotegipe, na Província da 
Bahia, Hei por bem Approvar os contratos que, de con_for
midade com o § fo do art. f\J rlo Regulamento anne:s:o ao 
-Decreto n. 8357, de 24 de Dezembro do mesmo anno, apre
sentou em requerimento de 6 do mez proximo findo, celebrados 
por escriptura publica com os respectivos proprietarios agri
colaa e plantadores, para o fornecimento da quantidade de 
caQ.na precisa 6.s seis fabricas que têm de ser construídas nos 
quatro ultimos dos mencionados municípios. 

A.ftõnso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Agosto de 1883, 
62o da Independencia e do Imperio. . . 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto JJI o1·eira Penna. 

DECRETO N. 8997 - DE 25 Dll AGOSTO DB 1883 

Redlll a 6 o/0 o juro do 7 0/0 garantido pelo Deeroto n. 6483 d11 18 do Janeiro 
de 187i, para o ostaboloeimonto do um engenho central no munieipio de 
Igarapé-mirim, Prodoeia do Pará ; approva o proees~o de fabrico de ••· 
suear que tem do ser adoptado no mesmo engenho, e proroga por qua&;'o 
iaéZes o prazo para a apresentação dos CI)J}_t~atós, celebrados por eserlptura 
publica, para o fornecimento da •Jnantitladn do canna qno lho ú noeos. 
saria. 

Hei por bem Reduzir a 6 °/o o juro de 7 °/o garantido pelo 
Decreto n. 6483 de i8 de Janeiro do i877, para o estabelecimento 
de um engenho central no municipio de lgarape-mirim, Pro
víncia do Pará, e, Attendendo ao que Me requereu Domingos 
Moitinho, nio só Approvar o processo de fabrico de assncar 
que tem de ser adaptado no mesmo engenho ceatral, e cuja 
· descripçio acompanhou o seu requerimento de 21 do mez proxi
mo ftndo, como Prorogar por quatro mezes, contados da data da 
approvaçio dos estatutos da companhia que organizar em snb
~tituiçlo da Empreza Assucareira do Grio-Pará, da qual é 
cessionario, o prazo para apresenta9íio dos contratos c·elebrados, 
por escriptura publica, com os respectivos proprietarios agrí
colas e plantadores, para o fornecimento da quantidade de canna 
necessaria á fabrica, - incorrendo na multa comminada no 
art. 27 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8357 de 
24 de Dezembro de 1881, si, fi11do esse pra~o, não apr&.:~entar 
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taes contratos ; e ficando a referida multa garantida, na fórma 
do art. 22 do citado regulamento, pela cauçio d11 10:000$. que 
o cessionario dever:\ prestar dentro do prazo de 15 dias, conta
dos desta data. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, aBBim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Agosto de f883, 62° da 
lndependencia e do Impe1·io. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Afforuo Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 8998 - DE 25 DE AGOSTO DB 1883 

Doei ara de nonbum oll'eilo o Deeroto n. 8897 de !~ do Fevereiro do corrente 
anno, quo approvon a tabolla provisoria dos fretes na o~trada de forro tio 
Sobral. 

Hei por bem Declarar de nenhum etfeito o Decreto n. 8897 
de 24 de Fevereiro do corrente anno, que approvou provisoria
mente a tabella dos fretes na estrada de ferro do Sobral, visto 
achar-se prejudicado pelo de n. 8896 da mesma data, que 
approvou as instrueç~es regulamentares e tarifas daquella 
estrada. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da. Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha. entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 25 do Agosto de 1883, 620 
da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Affonso .iugusto 1li ol·ei,·a Pennct. 

DECRETO N. 8999 - DE 25 DE AGOSTO DB 188:J 

Supprime do corpo da g.!'ar.ta urha11a os guardas aggregados. 

AtLendendo ao ttue representou o Desembargador Chefe de 
Policia da Côrte, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Sio supprimidos do corpo da guarda urbana 
os guardas aggregadoa de que trata o aYt. 5o do Decreto n. 3ã98 
de 27 de .Janeiro 1le 1866, o qual fica revogado nesta pnrte. 
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Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi
niat~ e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, auim o 
tenhã entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeito em 
25 de Agosto de 1883, 62• da lndependencia e do Imperio. 

Co~ a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco PJ·isco de Souza Ptll'aizo. 

DECRETO N. 9000- DE 25 DE AGOSTO Dl!li883 

Eleva á r.a.tegoria do batalhão a 5' secção de hatalbão do infant&ria da 
~aarda. Nacional das comarcas tle llhéos o Cannavieiras, na Província da 
Uahia, 

Attendendo ao que reprosentou o Presirlente da Província da 
Bahia, Hei por bem Decretai· o seguinte : 

Art. i. ° Fica elevada á categoria de batalhão, com seis com
panhias e a designação de 104• do serviço activo, a 5a secçlo 
de bat1lhão de infantaria, organizado na freguezia de Noesa 
Senhora do Carmo da villa de Belmonte e subordina.Jo ao Com
mando Superior das comarcas de llhéos e C&nnavieiras, na 
Província da Bahia. 

Art. 2.• Fica revogado nesta parte o Decreto n. 7191 de 8 de 
Março de 1879. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Ju<Jtiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Pahcio do Rio de Janeil'O" 
em 25 de Agosto de 1883, 62o da lndependenaia e do lmperio. 

Com a rubrica de Su~:~. Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sou:;a, Paraizo. 

DECRETO N. 9001 -DE 31 DE AGOSTO DB 1883 

Proroga a pros3nto sessão da Assombl<la Geral LcgislatiYa. 

Hei por bem Proroga.r ató ao dia. 15 de Setembro proximo 
vindouro a presente sessão da. Assembléa Geral Legislativa. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu ConsAlho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Nogocios do lmperio, a<JBim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 31 
de Agosto de 1833, 62• da lndependcncia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunet Maciel. 
ol'l:f\:A:P~ 
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DECRETO N. 9002- n• 1 DE SETEMBllO DE 1883 

Proroga por seis meus 6 pra~o marcado na elausula"' do Decreto n. 7838, 
de 'de Outubro de 1880, para apresentação dos plaoos deftniliT<~s do pro· 
longamento e ramaes da estrada do forro de S. Carlos do Pinhal. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada 
de ferro de S. Joio do Rio Claro a S. Cados do Pinhal, Hei por 
bem Prorogar por seis mezes o prazo marcado na clausula 2& 
das que baixaram com o Decreto n. 7838, de 4 de Outubro de 
1880, para apresentação dos planos definitivos do prolonga
mento da mesma estrada ató á vilb de Araraquara e ramaes 
para Brotas, dons Corregos e .Jahú, na Província de S. Paulo. 

Affonso- Augusto Moreira Penna, do Men Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios d& Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o t€'nha entendido e faça 
executar.Palacio do Rio de Janeiro em 1 de s~tembro de 1883, 
620 da lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto lfl oreira Pcmta. 

DECRETO N. 9003 - DE 1 DE; SETEMBRO DE 1883 

Approva os estudos preliminares do prolongamento da estrada de forro 
~0():1!1~ o do ramal de Caldas, o fixa prazos para a aprilllébll\~ão ·dOs 
eàiiídos definitims e orçamento, e para a rondusão do todas as obras 
do cons&ruerão. 

Hei por bem Approvar os estudos preliminares. do prolon
gamento da estrada de ferro Mogyana e do ramal de Caldas, 
apresentados pela respectiva companhia, de conformidade 
com' a disposição da. clausula 3" das que baixaram com o Dz
creto n. 8888 de f7 de Fevereiro do corrente anno, ficando 
adoptado o traçado do prolongamento que se dirige da cidade 
da Franca para o logar denominado Jaguara, na margem 
esquer la do Rio Grande, e ontrosim, Fixar o prazo de um. 
anno, contado da data do presente decreto, p_. a aprese~
tação dos estudos definitivos. e orçamen~, e ~de quatro 
annos, contados da data da approvação dos .. paeamos estudos, 
para a concluslo das obras e inaugury.ção''\lo trafego dos 
referidos prolongamento e ramal, cnja construcção aó poderá 
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ter começo depois de fixado o·capital garantido nos termos 
da clausula 33" do mencionado Decreto n. 8888. 

Alfonso Augusto Moreü·a Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocioa da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em i de Setembro 
de 1883, 62° da lndepend3ncia e do Imperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9004..;.. DE 1 DE SETEMBRO DE 1883 

Transfere a concessão feita por Decreto n. 8386 de tO de Jnnho do !88! 
para a construeção de uma estrada do ferro entro a babla do S. FraJJeiseo 
da Província lie Santa Catharina, c a villa do Rio Negro, dà. cio Paraná. 

Attendendo ao que Me requereram Frederico Wierling e o 
Engenheiro Emilio Carlos Jourdan, Hei por bem Transferir ao 
Visconde de ('JOuo;sencourt a concessão constante do Decreto 
n. 8586 de 10 de Junho de 1882 para a construcçlo de uma 
estrada de fP-rro de bitola de um metro entre trilhos, que 
partindo da bahia de S. Francisco, no litora.I da Província 
de Santa Catharina, vá terminar na villa do Rio Negro, da 
Província do Paraná, satisfeitas as condiçees que com este 
baixam assignadas por Affonso Augusto Moreira Penna, do 
Meu Conselho, Ministro ·e Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacío do Rio de Janeiro 
em 1 de Setembro de 1883, 62• da Independencia e do lmperio, 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto M oJ•eim Penna. 

Condições a que se ret"ere o Decreto 
n. · 9004 desta. data. 

I 

Fica marcado o prazo de um mez, contado da publicação do 
presente decreto, para assignatura do respectivo contrato e 
pagamento dos direito~ devidos pela concesaio do privilegio 
const.ante do Decreto n. 8586 de 10 de Junho de f880. 
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li 

Obriga-se o concossionario ao cumprimento de todas as con
dições impostas pelo referido decreto, para o qufl, antes d& 
assignatura do contrato depositará no Thesouro Nacional a 
quantia de 5:000$. nos termos da clausula 3&- das que 
baixaram com o mesmo Decreto n. 858ô. 

li1 

O prazo marcado na clausula 2• do mencionado decreto con· 
tar-se-ha de 4 de Julho do corrente anno. 

IV 

Si findo o prazo improrogavel determinado na condição 1• 
BiO estiver assignado o contrato e pagos os direitos do pri
vilegio de que trata a mesma condição, considerar-se-ha ca
duco o presente decreto. 

Palaeio do Rio de Janeiro em i de Setembro de 1883.
Affonso Au,qusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9005 - DE 1 DE SET.E~IDRO DE i883 

Approva as tarifas e instrucções rcgnlamontares para o transpotle de merca• 
dorias o passageiros pela ostrada do forro de S. Carlos do Pínba_l. 

Hei por bem Approvar as tarifas e instracções regulamon
tares para o tr11.naporte de mercadorias e passageiros pela 
e3trada de ferro de S. Carlos do Pinhal, na Província. de 
S. Paulo, IJDe com este baixam assignadas por Affonso Au
gusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, ·Commercio e Obras 
PabliCI\8, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em i de Setembro de 1883, 620 da Indepim
deneia e do lmperio. 

Com a rubt•iea de Sua Magestade o Imperador. 

Affo'Mo Aug1uto M onira Penna. 
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Ta.ri:fh.s e instrucçõe!!ll regulattt~nta.re• 
a. que se· retbre o Decreto n. DOOH 
desta data 

PASSAGEIROS 

Art. f. o Os passageiros pagarão os preços da tabella n. t, 
correspondente á classe de suas passagens. 

Art. 2. 0 A venda dos bilhetes cessa 5 minutos antes da par• 
tida dot. trens. 

Art. 3. 0 Nenhum passageiro poderá viajar na estrada de 
ferro sem bilhete ou passe d1do por um agente da administra
ção. 

·Art. 4. • Os passes con~edidos em serviço do Governo ou da 
estrada de ferro, não são transferíveis e os seus portadol'e!l nlo 
podem viajar em carro de classe superior á nelles designaJa, 
ainda mesmo pagando a ditferença correspondente. 

Art. 5. 0 A companhia poderá conceder aos viajantes, entre 
pontos certos, bilhetes de ida e voH' com valor por oito dias, 
abatendo 25 •/. da importancia total das suas passagens. 

§ f.o Os passageiros com bilhetes singelos poderio para!' 
&quem da estação designada no seu bilhete, porém sómen~e 
no dia em que fôr vendido o bilhete, não tendo o mesmo 
valol' algum no dia seguinte. 

§ 2. 0 Os bilhetes de ida e volta terão valor por oito dias 
em qualquer trem ordinario de passageiros durante o pl'&zo 
concelido, podendo o passageiro parar nas estações inter
mediarias, e d'ahi seguir ao termo de sua viagem em qualquer 
outro trem dentro do prazo concedido, comtanto que não 
percorra a mesma distancia em um só senticlo mais de uma 
vez, sob pena de lhe ser cobrado o dobro da passagem. 

Art. 6. 0 A companhia poderá emittir bilhetes de assigna
tul'& para ida e volta diariamente, entre pontos certos, nos 
trens ordinarios de possllgf>irns, com as seguintes deducções 
sobre a tarifa geral: 

Para um mez ............. . 
Para tres mezes ..•...•.... 
Pai'& seis mezes •••..•....•. 

&tes bilhetes poderão comprehender ou não os domingos e 
dias santos, li vontade do assignante, e alo intransferiveis, 
excepto os de 2• classe para criados de uma mesma péBSOa, 
inscrevendo esta no bilhete e no acto da assignatura os nomes 
dos que dolles se servirão. 

Art. 7.o A companhia tem o direito de tomar qualquer dos 
bilhetes ou passes de que tratam os arts. 4° e 6°, quando nio 
forem apresentados pelas pessoas ás quaes foram concedidos, 
cobrando o duplo da passagem ; nos casos de reineidencia, 
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os bilhetes ou pasaea serão considerados de nenhum valor, 
e os a.ssignantea nenhum direito terão a indemnização. 

§ 1. • O viajante que recusar-se exhibir o bilhete ou passe, 
quando exigido P.elos empregados . da. estrada, é considerado 
embarcado sem b1lhete e como tal sujeito ás determinações do 
art. 10. 

Art. 8. 0 A familia ou pessoas que se reunirem para com
prar ou oocupar um compartimento de qualquer clas . .;e, poderão 
levar comsigo ciies gratuitamente. · 

Art. 9.0 A companhia poderá recusar trem especial. 
Si· o conceder, porém, cobrará a taxa correspondente á lota

çio completa de um carro de f a classe e um de 2"; e mais a 
taxa correspondente á respectiva lotação, com desconto de 
20 °/o por cada carro que fór pre~iso, além daqnelle nurnero. 

Art. 10. Os passageiros sem bilhetes, portadores de bilhetes 
não carimbados pela administração, oa que tenham carimbo 
de outro dia, salvo os casos previstos, pagarão o preço de sua 
viagem, contada do ponto de partida do trem, si pelo seu 
conhecimento de bagagem não estiver provada a estação de 
sua proeedencia. Os que exce:lerem o trajecto a que tiverem 
direito ou viajarem em clQSse superior á indicada no seu 
bilhete, p::~garão a di1ferença de sua passagem, e, nesse caso, 
o chefe da estação é obrigado a dar um bilhete supplementar, 
que indique a somma percebida. 

Art. H. O passageiro que ficar definitivamente em qual
quer estação áquem da designa-la em seu bilhete, deve entre
gal-o ahi a um dos agentes da com11anhia. 

Art. 12. As crianças menores de 3 annos, sendo conduzi
das ao collo, terão passagem gratis. As de 3 até f2 annos 
pagarão meia passagem e terão direito a um loga.r separado; 
mas em um mesmo compartimento, doas menores não poderão 
occupa.r senão o logar de um adulto, salvo si um delles houver 
pago passagem inteira. 

Art. 13. O; d~ntes que viajarem deitados e os alienados 
dêvem ser acompanhados por pessoas que os vigiem, e só 
poderio ser transportados em compartimentos separados, pa• 
gando a lotação respectiva, com o abatimento de 25°/o· 

Art. 14. E' expressamente prohibidoa qualquer passageiro: 
i•• Passar de um carro para outro, estando o trem em movi-

mento; . 
2.• Viajar- nas varandas dos carros ott debruçar-se pata fóra; 
3.• Viajar nos carros de i" classe ost:mdo descalÇos; 
4.• Entrar ou sahir dos carros estando o trem em movimento; 
5. o Entrar otl sa.hir por outro logar que não seja a plata-

forma da estaçio é porta para aSile fim designada ; 
6. 0 Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o guarda 

design'lr; 
7.o Fumar nas salas do espera, emquanto ::thi permnnoc!Wcm 

senhcras. · 
Art. 15. A entrada dos trens é interdicta: 
i. • A's pe$so:~os emlJriagadas e indecentemente vestidas; 
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2.o Aos portadores de armas carregadas, matérias in1lamma
veis, ou objeeto cujo odór possa incommodar os passageiros. 

Art. i6. Ninguem poderá transportar eomaigo nos carros, 
mais do que uma arma de fogo, a qual deve ser apresentadr. 
ao chefe da estaçlo para. verificar si está ea.rregadr.. Esta 
disposiçio nio comprehende os agentes da força publicr. que 
viajarem em serviço do Governo acompanhr.ndo presos ou 
recrutas. 

Art. 17. O passageiro que infringir as presentes instrac
ções, e, depois de advertido pelos empregados dr. estrada de 
ferro, persistir na infracção, será posto fóra da estação, 
restituindo-se-lhe o valor do bilhete que houver comprado, 
si não tiver começado a viagem. 

Si a infracçio fõr commettida durante a viagem, o pas
sageiro incorrerá na multa· de 20$ a 50$, e no cr.so de recu
sar-se a pagai-a, ou, si depois desta satisfeita, não corrigir-se, 
o conductor entregará ao chefe da estação mais proxima pará 
remettel-o á autoridade policial, a qual procederá como fór 
de direito. 

Bagagem 

Art. 18. As encommendas e bagagens exc~entes ás per~ 
mittidas gratis, e os objectos cujo peso não exceder a 100 
kilogrammaa ou dons metros cubicos de volume, e que forem 
transportados pelos trens de passagoiros, pagaria .{>ela tabella 
n. 2, sendo seus fretes satisfeitos no acto da mscripção. 
Para os despachos de pequenos volumes de encommenda fica 
estabelecido o peso de um kilogramma para o pagamento de 
frete de 200 róis. Nenhum volume, porém, poderá ser des
pachado por menos de 200 réis de frete. 

Art. 19. Os passageiros não poderão levar comsigo, nos 
carros em que viajarem, senão pequenos volumes que não 
incommodem aos demais via:iantes, a juizo do chefe da esta
ção ou da pessoa encarregada da policia do trem. Esses volu
mes não serão considerc~dos como bagagem. 

Art. 20. Cada passageiro tem tlireito ao transporte gratis 
como bagagem: para a i" classe até ao peso de 50 kilogr&m
mas, não excedendo o volume a i.OO rlecimetros cubicos ; para 
a 2" classe até ao peso de 30 kilogrammas, nlo excedendo o 
volume de 50 decímetros cu bicos. P.elo excedente destes peaol 
ou volumes a companhia eobral'li os respectivos fretes. Esta 
condição não se estende aos objectos preciosos, que pagarão 
i/2 °/o aà TJalorem para cada companhia. 

Art. 21. Os menores quo pagarem meia passagem terão · 
direito ao transporte gratis de sua bagagem até metade do que 
corresponde a uma passagem inteira. 

Art. 22. A bagagem que e:xceder á que se concede t1·ansporte 
gratis, deve ser registrada o ficar! sujeita a tarifa n,' 2, 
devendo ser entregue no respectivo . escriptorio pelo menos 
t5 minutos antes da partida do trem que tiver de conduzil-a. 
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Art. 23. Os volumes de bagagem ou encommenda poderio 
aer recusados nos trens de passageiros desde que o seu peso 
exceda a iOO kilogrammas ou o seu volume de doas metros 
cubieos. 

Art. 24. A bagagem registrada, conduzida pelo trem de 
passageiros, deve ser retirada no dia de sua chegada á eataçio 
deatinataria. 

A quo nlo fôr reclamada naCJuelle dia ficará na estação, pa
gando de armazenagem iOO reis por dia, por iO kilogrammaa 
ou fraeçio de 10 kilogrammas. 

A companhia nlo se responsabilisa pelos riscos provenientes 
da natureza ott espeeie dos objectos contidos nos volumes de 
bagagem. 

Art. 25. Em caso de perda ou damno de um ou mais 
volumes de bagagem, o passageiro tem direito de reclamar da 
administração a somma correspondente ao peso dos objeetos 
perdidos ou damnificados na razio de 1$ por kilogramma. Si a 
mdemnização tiver logar por damno ou avaria na Fado da 
somma fixada no prese11te artigo, a bagagem ficará perteneeado 
á companhia. 

Art. 26. Estas disposições não comprehendem os objectos 
preciosos cujos valores forem declarados, ou os volumes eujo 
conteúdo fór conhecido, os quaes serio pagos, aquelles pelos 
respectivos valores e estes por arbitramento. 

Art. Z7. Para o despacho de pequenos volumes de encom
menda fi.ca estabelecido o peso de i kilogramma para paga
mento de frete de 200 rs.; quando, porém, tiver de transitar 
por mais de uma linha, será cobrado mais 200 rs. para cada 
companhia. Deve constar nas encommendaa o nome do eo:asi• 
gnatario e o da estaçlo destinataria. 

A bagagem remettida pelos trens mixtos ou do carga ~ 
peh tabella n. 2. 

Mercadorias 

Art. 28. As mercadorias depositadas nas estações para serem 
despachadas, deveria ser acompanhadas de uma nota 
usignada pelo remettente, na qual estejam declaradas a 
data da entrega, a natureza da mercadoria, o numero,· 
marca e o acondicionamento dcs volumes, e os nomes e 
endereços do remettente e consignatario. Si as mercadorias 
forem das que têm de ser taxadas a peso, a meema nota dever! 
declarar tambem o peso e o acondicionamento dos volumes. 

§ i. o Oa agentes da companhia nio deepacharlo mercado
ria alguma sem ter verificado a exactidio d8sta nota. 

§ 2.o Os volumes devem trazer marca ou endereço bem 
legível e além disto o nome da estaçio do destino (ficando 
isentos os generos enaaceados ou em jaeás ftU&ndo em 
quantidade superior a iO volumes) e ser aeondietoaados de 
modo a poderem resistir aos choques ordinarios inberentes ao 
transito por estrada de ferro. 

l'OHa UUHJYO 18-Y. 11. 9 
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Art. 29. As mercadorias que, misturadas com outras, 
possam damnifical-as, serão transportadas em vagão espeeial. 

Art. 30. A companhia po.lerá recusar a expedição de 
qualquer carga nos seguintes casos: 

f. o Si o genero estiver tão mal acondicionado que haja 
probabilidade de não chegar a seu destino sem perda ou 
avaria; 

2. 0 Si reconhecer-se no acto da entrega que já está 
deteriorado ; 

3. 0 Si verificar-3e que o peso é inferior ao indicado na 
nota, ou que a marca e numero são inenctos ; 

4. o Si faltarem alguns volumes. 
Entretanto o remettente poderá reparar os defeitos da 

carga, e neste caso a companhia fará a remessa, sub::~ti
tuindo-se por outra a nota apresentada, si fôr necessario. 

Art. 31. Emquanto a carga não fôr reparadá, ou retirada, 
si o remettente não quizer mais enviai-a, poderá demorar-se 24 
horas na estação sem resp:>nsabilidade por parte da com
panhia, sujeitando-se depois á armazenagem. 

Art. 32. A companhia poderá igualmente expedir a carga. 
no estado em que fôr entregue, da:ado o remettente ao agente 

· da estação uma nota assignada, na qual declare os defeitos 
da mesma carga, e allivie a companhia da responsabilidade das 
avarias. 

Art. 33. As mercadorias susceptíveis de se deteriorarem em 
pouco tempo e 03 generos cujo valor importar em me.nos 
do que o respectivo frete, serão de.<JpacbaJos depois de pago o 
frote e a companhia não será responsavel pelo estado em que 
~begarem ao seu destino os do facil deteriouçlo. 

Art. 34. A companhia não se responsabilisa pela avaria inbe
~nte á natureza dos volumes, taes . como: peças de machinas, 
etc., não acon:licionadas devidamente, gai·ralões e panellas, a 
granel, deterioração de frutas, etc., diminuiçio ordinaria de 
peso, combustão espontanea, ero~rvecencia, evaporação ou es
goto de líquidos, etc., embora quo não haja declaração neste 
sentido da parte do remettente na nota de con81gnação. 
Igualmente não S3rá responsavel por avarias de outra qualquer 
natureza, desde que não forem authenticadas pelo chefe da es
tação antes.da entrega dos ol{jectose nlo houve_ r estr.ago coabe-

. eido nos mvolucros, procedentes do neghgencta de seus 
empregados. 

Si a di:ferença encontt-ada para mais ou para menos· não 
exea:ler a :1. •/o do peso mencionQdO na nota de consignaçlo, 
a companhia não será responsavel pela dift'erença encontrada 
e nem haverà rectificação de frete. 

Art. 35. Os e::r.peditores devem declarar si &s suas marca• 
dori~ são frageis, ou si devem ser preservadas de humidade ; 
em falta do que a companhia não responde por avarias desta 
especie. 

Ari. 36. Pela armazenagem das cargas q11e ficarem nas 
estações, po;• não terem sido retirada.'! pelos aeus respectivos 
consign:1tarios no prazo do 48 horas depois de avisados, quando 
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conhecidos, da chegada das mesmas cargas, cobrará a compa
nhia os seguintes direitos: i$500 por tonelada metrica por dia. 
nos primeiros 10 dias immediatos ao prazo acima marcado; 3$000 
por tonelada por dia, nos dias seguintes. 

Art. 37. Nenhuma despeza de arm~zenagem poderá a compa
nhia cobrar pela demora das cargas em suas estações antes de 
serem expedidas, salvo si essa demora for motivada p3lo remet
'tente ou consignatario. Neste caso perceberá a comp<~nhia 1~ 
por tonelada metriea. e por cada dia que decorrer entre aqüelle 
em que deveria ter sido etfectuado o embarque e aquelle em 
que fór. 

Art. 38. As massas· indivisas, que pesarem mais de 2.000 
até 3.000 kilogrammas ou cujo volume for superior de dous 
ató tres metros cubicos, serão sujeitas a uma taxa. addicional 

· d~ 1.5$ por volume; as que pesarem m:1is de 3.000 até 5.000 
kilogrammas, ou cujo volume fór superior de tres até cinco 
metros cubicos, serão sujeitas a uma taxa addieional de 20$ 
por volume. 

Quando os objectos forem destinados pa.ra as ostações de 
companhias estranhas, esta taxa addicional será a dupla da 
acima indicada. 

O transporte de massas indivisas de peso e:s:cedente a cinco 
toneladas metricaa, ou de volume superior a cinco metros 
cubicos, ou que necessitem de emprego de material especial, 
nio é obrigatorio; porém, quando aceitas, os preços e con
dições de transporte serão regulados uor mutuo accôrdo entre 
a companhb e o remette:ate. -

Art. 39. O transporte das matarias inflamm~veis ou explo
sivas se fará sómente em trena exclusivnmonte de mercadorias 
o em dias determinados. Si algumas de~sa.s matarias forem 
incluídas em quaesquer volumes contendo outros gonoros o 
não forem mantfestados, ficnt•á ao nrbitrio da companhia appre
hender esses volumes e vendei-os, entregando-se á parte só
mente me~e do producto, ficando a outra metade perten
eent'l á companhia. ou impôr ao expeditor uma multa de 100$ 
por eada volume, entregando-se os generos. 

Art. 40. As mercadorias taxadas segundo os preços das 
taballas ns. 12, 13 e 1.4, devem EOr annuneiadas no dia anterior 
ao do despacho. 

A carga será feita pelos remettentcs, e a descarga pelos 
consignatarios, ou á custa destes pela companhia, si dentro 
de 24 horas dApoiR de llvindos não a eft'ectuarem elles. 

Pela descarga que neste easo P.e fizer, cobrará. a compa
nhia 2$ por gondola e 4$ por vagão. Essas mercadorias não 
serão recolhidas debaixo de cobe~ta. 

Por todos os materiaes ou objeetos, rtualquer que seja sua 
natureza, que forem descarregados nos pateos das estaçõe&, 
a administração nio cobrará por elles armazenagem alguma 
dentro do prazo de 30 dias. . 

Si, porém, findo este prazo não forem retirados da estação, 
pagarão a hxa diaria de 2$ por tonelada. 
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Art. 41. Os animaes e madeiras taxados segundo 011 preços 
das tabellas na. 10, H, 12 e 13, seria transportados sem 
demora qüando completarem a lotação dos earroa proprios para 
este transporte, ou quando, Jlão completando, pagar o remei
tente o valor da lotação dos mesmos carros. 

No caso contrario os animaes e madeiras poderio ser demora
dos até que haja lotaç!o. 

Art. 42. A companhia poderá recusar; por atB.uencia de 
mercadorias taxadas a peso, as cargas sujeitas ao preço de 
transporte das tabellas ns. 10, 11, 12, 13 e 14. 

Art. 43. Toda a inscripção de mercadorias, bagagem, di
nheiro, joias, animaes e cascos vazios é feita, dando-se ao 
expeditor um conhecimento que será exigido no acto da entrega 
dos objeetos. 

Art. 44. As mercadorias de qualquer natureza, remettidas 
para as estações, afim de .serem expedidas peloe trens de carga, 
e que n!o forem pagos os despachos dentro de t2 horas, ficam 
suJeitas ás armazenagens previstas, a menos que tenha de 
ser pago o frete na estação destinataria. 

Art. 45. Os artigos sujeitos a se deteriorarem poderio iler 
vendidos no fim de oito dias, ou antes, sendo isto indispensavel, 
e no casO de serem recusados pelos destinatarios ou serem estes 
desconhecidos pela companhia, recolhendo-se qualquer exce-
dente ao depotnto publico. . 

Art. 46. Em caso de perda ou damno das mercadorias 
(salvo os casos do art. 34) a companhia não se r&Rponsabilisa 
senão pelo valor real e immediato dos volumes extraviados, e 
Dlo pelos lucros que de sua entrega eram espE~rados ; e isto 
mesmo sómente quando, na fórma deste regUlamento e leis 
em vigor, tiver o expeditor direito a esta indemnizaçlo. 

Animaes 

Art. 47. Os animaes serão transportados pelos trens de 
carga e mixtos, e pagarão pelas tabellas respectivas. Os eles 
amordaçados poderão ser transportados pelos trens de via
jantes, pagando taxa dupla da indicada. 

Art. 48. Os animaes de estimação, de sella ou para carro, 
poderio igualmente ser transportados em carros espeeiaea 
peloe trens de passageiros, sem responsabilidade da compa
nhia, mediante as seguintes con:lições : 

t.• Os remettentes darão aviso á administraçlo com ante
cadencia nunca inferior a 48 horàS ; 

2.• Os animaes virão acompanhados por pessoas que delles 
se encarreguem durante a viagem. 

Art. 49. Os animaes deverão ser apresentados a despacho 
pelo menos 00 minutos antes da partida do trem de paaaageiroe, 
e 40 minutos antes da hora ind1cada para a partida dos trens 
de mercadorias. 

Art. 50. Os animaes deverão ser recebidos i chegada dos 
trens por seus donos ou conaignatarios ; caso o nlo sejam, 
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serro remettidos para logar conveniente para serem tratados 
por conta . e risco de quem pertencerem. 

Art. 5t. O expeditor que desejar e:ft'ectuar o tranBporie de 
grande numet'o de animaes deverá. prevenir a administração 
com antecedeneia de 24 horas pelo menos. 

Art. 52. Os animaes perigosos serão igualmente sujeitos 
a uma taxa convencional entre a companhia e o remettente, 
assim como aquelles cujos valores reclamados forem superiores 

a 500$00053. · d 11" has · Art. • As capoeuas e ga m , e os pequenos antmaes, 
ou aves em gaiola.~ ou caixões engradados, estão suJeitos ás 
mesmas condiç(Sea de despacho e rec~bimento de antmaes, e 
pagarão pelas tabellas em que estão classificados, sendo tran
sportados pelos trens de cargas ou mixtos e pelo duplo nos 
trens de passageiros. As aves designadas na tabella n. 9 serão 
taxadas pOr peso. 

Art. 54. Os animaes de cangalhas, bois, porcos, cabras, 
carneiros, etc., se:rio transportados nos trens de mercadorias. 

Art. 55. Os animaes não classificados serão taxados segundo 
as tabellas feitas para os animaes com os quaes tiverem maia 
analogia. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 56. O systema metrico admittido no Imperio pela Léi 
n. tt57, de 26 de Junho de t862, será exclusinmente adoptado 
na estrada de ferro. 

A tonelada metrica cujo peso é de f.OOO kilogrammas, cor• 
reaponde a 68 arrobas, 2 libras, 6 onças, 3 oitavas e t4,4 
grãos do antigo systema de pesos e medidas. O kilogramma 
corresponde a 2libras, 2 onças, 6 oitavas e 60,t3 grãos. 
O metro cubico corresponde a 94 palmos cubieos, appro:xi
madamente. O metro linear corresponde a 4 palmos e 4,36 
pollegadas. 

Art. 57. Tanto nos trens de viajantes como nos de merca
dorias, as fracções de peso serão contadas por eentesimos da 
tonelada ou por tO kilogrammas. Assim, todo o peso com
prehendido entre O e to kilogrammas, será taxado como si 
fossem 10 kilogrammas, entre 10 e 20 kilogrammas, como si 
fossem 20 kilogrammas, etc. , etc., do mesmo modo as fracções 
de volumes serlo contadas por centesimos de m~tro cubico 
ou por tO decímetros cubicos, assim como as fracções meno
res de 20 rs. serão contadas como 20 rs. , quando nlo houver 
duas ou mais pareellas para sommar ; em caso contrario, a 
disposição deste artigo será applicada IIÓmente á somma, e 
não a cada parcella. 

Art. 58. E' expressamente prohibido á companhia fazer 
ajustes particulares com o fim de conceder a um on a outros 
remettentes quaesquer reducções das tarifas approvadas. 

Art. 59. A companhia é obrigada a e:ft'ectuar eom cuidado, 
exactidão e presteza, e sem favorecer a um mais que a outro 
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individuo, todllll os tránsportes de qualqnor natureza qne 
lhe forem confiados-; salvas as excepções declarados nestas 
í nstrilcçõea. 

Art. 60. Os volumes, animaes ou outras quaeaquer cargas, 
entregues á estratla de ferro, serão inscrip.tos na esta9io d~ 
partida e na estação de chegada, em reg1stros especl&ea, a 
medida que forem recebidos, mencionan~o-se a. eataçlo do 
destino, nome dos remettentes e dos cons1gnatar10s, marcas, 
qualidade dos volumes, especie de mercadorias, frete pago, 
ou por pagar. 

As remessas serão feitas pela ordem de inscripçlo no re
gistro da estação de partida, salvo os casos de preferencia por 
objecto de serviço publico. 

Art. 61. A companhia não poderá. fazer directa ou indire
ctamente com em prezas de transporto de viajantes 011 de mer
cadorias por terra ou por agua, sob denominação ou fôrma 
alguma, arranjos ou convenções quaesqu~r aqui não auto
rizados, salvo si fór para esse fim autorizada pelo Governo 
Imperial. 

Haverá sempre a mais completa. igualdade entre as diversas 
emprezasde transporte em suas relações com a. estrada de ferro. 

Art. 62. A companhia não podera e:xigir em nenhum caso 
taxa alguma addicional por earrogar, ou por descarregar· 
os vagões, ou por armazenagem, além da que fica estipulada 
nas presentes instrucções. 

Art. 63. Desde que um expeditor necessitar de um vaglo 
para carga completa de sua merca.doria, deve requisital-o 
com antecedencia de 24 horas, e de 48 horas si o pedido fôr 
para dou ou mais vagões. 

O expeditor fica sujeito á multa de 5$ por vagão si a merca
doria não fôr remettida á estação no dia convencionado. 
A importancia desta multa é d()positada no acto da requisi
ção. A administração, no dia immediato ao :fixado para exp~ 
dição, poder .i dispô r dos vagões. O chefe da est&9io deve 
prevenir com anteccdencia ao ·expeditor do dia e hora eni que 
os vagões ficarem á sua disposição. 

Art. 64. Nae eatações intermedias os vagões serão carregá
dos pelos trabalhadores do expeditor, dentro do prazo qüe lhe 
fôr fixado, e qu·1ndo o expeditor ou consignatario, por negli
gencia; não o tenha feito dentro do referido prazo, este ser
viço poderá ser effectua.do pela a.dministraçio, cobrando esta, 
neste caso, além do frete, 2$ por carga de vagão, e igual som
ma pela descarga. 

Art. 65. Nenhum expeditor de um ou maia vagiSes de merca
dorias poder& exceder, sob qualquer pretexto, a lotação dos 
meamos vagões. 

O expeditor é responsa.vel por qualquer avaria, causada por 
seus· agentes, nos vehiculos da. estrada de ferro, na carga ou 
descarga rlas mercadorias. 

Art. 66. Nas estações intermediai as mercadorias só serlo 
recebidas para serem transportadas nos trens que alli pararem. 
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Os dias e horas das passagens dos trens serlo àffixados nas 
ditas eataçiSes. 

Art. ffT. O tranaporte de objectos que exigirem o emprego 
de material especial não é obrigatorio. 

Art. 68. O tranaporte de materias inftammaveis, taes como, 
phosphoros, liquidos alcoolicos, agua-raz, vitriolo, essencias 
e outras substaneias perigosas ou de volumes, cujo involucro 
poBB& occasionar ineendio, não póde ter logat· pelos trens de 
paaaa.geiros. Estes objectos devem set• acondicionados em barris 
ou caixões de madetra, competentemente fechados, e são ex
pedidos pelos trens de mercadorias, em dias determinados 
pela companhia. 

Art. 69. Os saccos vazios que tenham servido, e eejam 
destinados ao tranaporte pela estrada de ferro, de generos · 
produzidos no paiz, o que em caso de duvida senl. attestado 
pelo. chefe da estaçio, são conduzidos gratuitamente, sem 
responsabilidade da companhia. Si, porém, estes objectos 
nio forem retirados dentro do prazo de 48 horas depois da 
chegada á estaçlo, pagarão os consignatarios ou destina
tarioa a seguinte armazenagem por unidade ou fracçlSes de i O 
kilogrammas e por dia : 

Pelos primeiros 30 dias. . . . • . . • . • iOO réis 
De 30 a 90 dias.. .. .. . . . .. .. . . • 200 réis 

Art. 70. Os objectos que no fim de 90 dias nlo forem 
retirados das estações ou armazene da estrada de ferro, serão 
vendidos pela administração em hasta publica, por conta e 
risco de quem pertencerem, para pagamento das despezas a 
que estiverem sujeitos, recolhendo-se qualquer excedente ao 
deposito fublico. 

Art. 7 . A administração tem o direito de abrir os volumes 
todas as vezes que se faz uma falsJ. declaração do seu con
teúdo. Em taes casos cobrar-se-ha o frete duplo dos volumes 
nlr.o manifestados. Si, porém, esses objectos forem inftam
maveis, OU ae ~an!l!'_ .r!_!lponsabilidade, O expeditor pagará 
a multa de i()()$ a 2UtJ$UUO. 

Art. 72. Si a remessa da bagagem ou mercadorias se com
puzer de varioa volumes, o frete será contado por um só, come 
o peso de todos os outros. Esta concessão só terá Jogar, si os 
volümes se acharem reunidos em um só involucro debaixo 
do nome de um só destinatario. 

Art. 73. A responsabilidade da companhia só cessa com a 
entrega dos objectos aos destinatarios, ou seus dehgados, 
salvo os casos especificados nas presentes instrucções, e para 
as quaes esta responsabilidade está definida. 

Art. 74. Toda a reclamação tendo por fim a reatituiçlo de 
uma taxa indevidamente paga ou indemnizaçio de perda e 
avaria, deve ser immediatamente dirigida ao chefe da esta
çlo. Da deeisio do dito chefe poderá o reclamante, dentro do 
prazo de trea dias, appellar para a administraçlo, findo o 
qual nio será mais attendido. 
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Art• 75. A administraçlo poder! deter 011 volamea per
tencentes 1011 apeditores que por falsa decl.araçlee estiverem 
sujeitoe u maltaa impoataa por este regulamento. Si no prazo 
de f5 diaa nlo forem pagas as multas devidas, a adminurtra
çlo procedera á venda dos objectos detidoa, de conformidade 
com o art. 70. Si o producto da venda nlo fôr aallciente 
para o pagamento daa referidas multas, a administnção co
brará o restante executivamente. 

Art. 76. Oa empregados da estrada de ferro devem 
ministrar aoa expeditores todas as informaçlSea neeeeaarias 
para intelligencia e cumprimento das preaentea inatrucçiSea. 

Art. 77. Os agentes da eatrada de ferro nlo podem 
exigir outi'OII fretea ou retribuições de qualquer natureza, que 
nlo se achem eapecifieados neste regulamento e de aec6rdo 
com as tarifas annexas. 

Art. 78. Os generos e outros objectoa não deaignados naa 
tarifas, eerio taxados segundo as tabellas feitas para aquelles 
com as q_uaea tiverem mais analogia. 

Art. 79. Os perús, gansos, patoa, marrecos, gallinhaa, 
pavões, araraa, papagaioa e quaesquer outras aves domesti
cas , ou silvestres, gatos, le1tões, coelhos, porcoe da lndia, 
macacoa, kagados, paeas, tatú11, quatis, etc. e qnaeaquer outros 
animaes pequenos, só serão transportados estando acondiciona
dos dentro de gaiolas, cestos, capoeiras, barricas, ou caixões 
fechados, e pagarão por peso. 

Art. 80. Oa eadaveres só serão transportados em carroa 
cobertoa em compartimento separado e pelo reapectivo preço 
da lotaçlo doa compartimentos com o abatimento de 25 °/o• 

Art. 8f. Nas estações deverão ser descarregados os vagõel 
de cargas que compuzerem 08 trens segundo a ordem das. suas 
chegadas, devendo ser recolhidas aos armazena aquellaa 
mercadorias que devam ser abri~adas e em caso algum pOderio 
demorar-ee os vagões carregados, ainda mesmo a pedido dos 
consignatarios ou destinatarios. 

Art. 82. Tanto as presentes instrucções e tarüas como oa 
ârtigoa do Regulamento que baixou com o Decreto n. f930 
de 26 de Abril de f857, o Decreto n. 2930 de 23 de Abril 
de f862 e os §§ 3o, 4°, 5", 6o e 7a do art. 22 do Regulamento 
s que se refere o Decreto n. 556f de 28 de Fevereiro 
de f874, deverão ser impressos e colligidos em folheto, do 

. qual serio distribuídos exemplares por todas as reparti~ 
como determina o art. 36 do regulamento primeiro citado. 

Art. 83. Todos 08 empregados das estações e dos trens e oa 
guardai dos portões e das passagens de nivel, usario de um 
bonet apropriado ao serviço da estrada de ferro, devendo 
cada. ciaa.e ter um distinctivo especial. 

Fieam isentos desta obrigação os machinistas, foguista& 
e sénentes. 

Art. 84. Por infracção de quaeaquer diaposi~ acima 
mencionadas relativas ao serviço de pauageiros ou de mer
cadoriu, aerlo os empregados da companhia auje!.toe á multa 
de 30$ a 50$, ou demittidos conforme a gravidàde do caao. 
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Telegrapho electrico 

Art. 85. A companhia fica autorizada a cobrar pelo aer
viço que o telegrapho electrico, por ella estabelecido, prestar 
aos particulares, as seguintes taxas : 

Pela transmisslo de um telegramma de 1 a 15 palavras 
para qualquer das estações da estrada de ferro .•• 1$000. 
Quando o telegramma tiver mais de f5 palavras as taxas aerlo 
augmentadas de um quinto por cada seria de cinco palavras 
ou fracções de serifl excedente. 

§ 1. 0 O communicante poderá pagar de antemão a resposta 
do telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras. 
Neste caso a minuta do telegramma deverá ter a declaraçlo: 
c Rea~apaga para ... palavras •, antes da assignatura do 
communicante. 

§ 2. 0 Si a resposta tiver menor numero de palavras do que 
o indicado no tolegramma, não ae fará restituiçlo da taxa; no 
caso contrario será o excesso pago pela pessoa que apresen
tar a resposta. 

§ 3. 0 A resposta para aer tr,msmittida deverá ser apresen
tada dentro das 48 horas que se seguirem á da entrega do 
telegramma primitivo do destinatario. A resposta apresentada 
depois de findo este prazo, fica sujeita ao pagamento da taxa. 

Art. 86. Os despachos, tanto do Governo como da Pre
sidencia da Província de S. Paulo, e os das autoridades poli
ciaes, serlo sujeitos a uma taxa igual á quinta parte da que 
teriam de pagar os particulares n~:~.s mesmas circumstancias. 

Art. 87. Para o endereço do despacho são concedidas de f 
a 12 palavras, que não serão contadas na cobrança da taxa. 
As palavras excedent'3s de 12 serno contadas e taxadas com 
o conteúdo do despacho. O logar de partida e a data serão 
transmittidos ca: ofllcio. 

Art. 88. Os traços de união e os signaes de pontuação não 
serão contados, mas os outros signaes serão taxados con
forme o numero de palavras necessarias para traduzil-as. 

Os numeros de 1 a 5 algarismos serão contados por uma pala
vra; cada algarismo excedente será contado por uma palavra. 

Art. 89. O porte dos despachos ao domicilio dos destinsta
rios é gratuito ; mas, quando quem expedir um telegramma 
quizer que se remettam cópias do despacho a muitos domicilios 
em um mesmo logar do estação, pagará 500 réis de porte por 
cada cópia, menos uma. 

Até uma distancia de 2 kilometros da estação, os des
pachos serão levados n casa do destinatario por expresso ; 
além <!Jlquelle limite, serão expedidos pelo Correio. 

Art. 00. Quem expedir um telegramma poder§. exigir, 
pagando taxa dupla, que seja repetido, para verificação pelo 
escriptorio do destino. Si quizer sómente aviso de recepção 
do despacho, pagará mais fOofo da taxa. 

Art. 91. Si a repetição do telegramma mostrar que houve 
viciamento na transmissão, não terá. logar o pagamento da 
taxa dupla. 
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Art. 92. O agente da eàtação ~erlf. exigir, si julgar con
veniente, que a peuoa que qu1zer expedir um te18gramma 
prove a sua identidaie pelo testemunho de p8880&1 coDhecidaa 
ou pela apresentação de passaportes ou quaesquer outroa docu
mentos snfticientes. 

Art. 93. Os agentes das estações deveria recusar a expe
diç«o ou a entrega dos despachos prejudiciai!IJ á ordem publica 
ou o:trensivos á moral e bon~ costumes. No caso de duvida, 
deverlo dirigir-se ás autoridade; policiaes do logar, que 
decidirão si o telegramma poder& ou nio ser enviado. 

Art. 94. O despacho expedido simultaneamente a mais 
de uma estaçlo, será sujeito a uma taxa simples, a mesma ·por 
cada u~ das outras, mais metade da taxa. 

Art. 95. A &odo despacho levado 80 domicilio do destina
tario, deve ir junto um recibo para ser assignado pela pessoa, 
a quem o despacho fôr dirigido, ou por alglim membro de 
sua familia, ou por qualquer empregado seu. Si nenhuma 
dessas pessoas fôr encontrada, far-se-ha menç«o .diaao no 
despacho, que voltará ao escriptorio do destino. 

Art. 96. Si o telegramma for reLirado depois de eomeça~a 
a transmissio, nlo se restituirá a taxa. 

Art. W. A restituição da taxa será feita quando : 
1. 0 O despacho fôr entregue ao destinatario com demora de 

mais de hora e meia depois da recepçlo, sendo lavado por 
expresso, ou nio fôr enviado pelo primeiro Correio depois 
da recepçlo ; . 

2.0 O despacho fôr entregue tão alterado que nlo preencha 
o fim para que foi expedido ; 

3. • A autoridade do Ioga r do destino prohibir a entrega do 
despacho; 

4.• Fôr neeesaario retardar a transmiBSio do despacho, salvo 
si a parte sujeitar-se à demora inevitavel. 

Art. 98. Os despachos devem ser feitos com tinta em lingua
gem ordinaria e intelligivel, sem abreviaçllo alguma de pa
lavras, datados e assignados. Os que forem dados de viva 
voz nio serlo transmittidos. . 

Art. 99. Todos os despachos transmittidos e recebidos serlo 
transeriptos integralmente em um livro de registro, com men
çlo da hora, do prinGipio, do fim da transmilllllo, e dia 
ta.xa cobrada, da qual se passara recibo a quem expedir o te
Jegramma. 

Art. 100. A minuta. do despacho será nnmerada, e em 
uma das margens se marcará a hora da entrega no escri
ptorio de transmilllio, e a hora da chegada 80 destino ou à 
agencia do Correio. Estas minutas serlo archivadas. 

Art. 101. Os despachos serão transmitüdos segundo a ordem 
da numeraçio, salvos os casos do preferencia estabelecidos 
no art. 103. Todavia, os despachos de mais de 100 palavras 
poderio ser recusados, ou demorados para cederem a priori
dade a outros mais breves, posto que entregues posteriormente. 

Art. 102. Os agentes da companhia deverlo guardar fiel
mente o segredo dos despachos. 
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Art. 103. Aa precedencias para a expediçlo dos despachos 
serlo raguladaa do modo seguinte : 

Em f" Jogar, o serviço da companhia nos casos urgentes 
em que qualquer demora poderia comprometter a segurança 
dos trens; 

Em 2o Jogar, o Governo Geral ; 
Em 3" Jogar, o Governo Provincial ; 
Em 4o logar, o serviço ordinario da companhia; 
Em 5o Jogar, o serviço das autoridades ; 
Em 6o Jogar, os particulares . 
Art. i04. Por infracções de qualquer das disposiçii4n acima, 

relativas ao serviço do telegrapho electrico, aer!o os empre
gados da companhia d3mittidos ou sujeitos á multa de 30$ 
a 50$, conforme a gravidade do caso. 

Art. 105. O transporte de materiaes, passageiros e baga
gens por conta do Estado ou da Província de S. Paulo 
offeetuar-se-ha conforme as condições mencionadaa no art. 22 
do ~gulamento que baixou com o Decreto n. 5561 de 28 de 
Fevereiro de 1874. 

TABELLAS 

t. 1. -18000 por tonehda por kllometro 

TARIFAS 

Passageiros das doas classes. 
Encommendae e bagagens excedentes as permittidas gratis, 

e os objectos ou mercadorias cujo transporte tiver logar pelos 
trens d'.l viajantes. 

Gêlo, peixe fresco, ostras, caça, verduras, frutas, carne 
freiiCII., pio, leite. e ovos, terio um abatimento de 75 •f•• 
porém, nenhum volume será recebido por menos de 200 reis 
por tonelada. 

3.- D réis por tonelada por kilomotro 

Generos destinados principalmente a exportaç§o ; como café, 
auncar, fumo, couros seccos e outros semelhantes, com
prehendendo tambem os generos fabricados no paiz, nio clasai-
fi<'a·los nas outras tabellas, por tonelada. . 

4.- !00 réis por tonelada por kilomolro 

Generos alimentícios de primeira necessidade, como sal, 
farinha, arroz, feijão, milho, legumes, toucinho, e raizes 
alimentícias, por tonelada. 

Generos alimentícios de primeira necessidade produzidos 
na Provincia de S. Paulo, como a~ua, araruta, arroz, café 
moi:lo, carne fresca, centeio, farinha de milho ou mandioca, 
fl!ijlo, frotas frescas, hortaliça fresca, leite fresco, milho, 
ovos frescos, pio, peixe fresco, raizes alimentícias, verduras, 
pagaria 50 °/o menos da actual tarifa. 
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4 B. 

Sal. 

5.- 140 réis por tonelada por kllome\ro 

Cobre, chumbo, ferro não trabalhado, trilhos para estradas 
de ferro, tubos de ferro e outros metaes e ferragens em geral 
des&inados á construeção; e bem assim as m&ehinas e uten
ailios para a agricultura e industria ; couros. salgados, ge
neros da tabella n. i4, em quantidade menol". 

&.- 300 réis por tonelada por Idlometro 

Generos de importação nlo mencionados nas outras tabellas, 
louça, tanto em gigos como em caixões, os vidrós ordinarios, 
petroleo, agua-raz e outros espíritos, si nio estiverem claa
sificados em outras tabellas por tonelada. 

7.- 600 réis por tonelada por tilometro 

Objectos de grande volume e pouco peso, como mobilias, 
caix&ts com chapéos e outros semelhantes, quer sejam de 
exportação ou importação, e os objectos frageis de grande 
responsabilidade, como pianos, espelhos, vidros, etc., e todos 
os mais nesta tabella classificados, por tonelada. 

8.- 800 réis por tonelada por kilometro 

Polvora e outras substancias in1lammaveia ou explosiva.s, 
como phosphoros, vitriolo e fogos de artificio, por tonelada. 

9.- 380 réis por tonelada por kilomclro 

Perús, gaDIIOS, patos, marrecos, gallinhas, fais!Ses, araras, 
papagaios e quaesquer outras aves domesticas ou silvestres, 
macacos, kagados, pacas, tatús, quatis, etc. ; e quaesquer 
outros animaes pequfmos, por tonelada. 

As capoeiras de gallinhas e os pequenos animaes, ou aves 
em gaiolas ou caixões engradados, transportados em trem de 
passageiros, pagar~ taxa dupla. 

tO.·- to réis J!Or eaboça por kilometro 

Bezerros, carneiros, cabritos, eãea amordaçados e outros 
qüadrupedea aemelhantes, por cabeça. 

Bois, vaceas, touros, cavallos, bestas e jumentos, por cabeça. 
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U .-115 réis por tonelada por kilometro 

Animaes de aella ou para viagem, oa de carro, os eles 
amordaçadoa, transportado3 pelos trens de passageiros, paga
rio taxa dupla. 

tt .-140 réis por carro por kilometro 

Madeiras serradas, lavradas ou brutas, nito comprehendidas 
nas outras tabellas por vagão. (O frete mínimo será de 3$ 
por vagão.) 

A lotação fica fixada em 5 toneladas por cada vagão. 

13.- 330 róis por dons carros unidos por kilometro 

Caibros e varas, até nove metrJs de comprimento, por dous 
carros. 

Madeiras serradas, lavradas ou brutas, cujo comprimento 
demande transporte em dous vagões unidos, pagario mais 50 •/. 
quando fôr preciso annexar mais um vagão. (O frete mínimo 
aerã 6$ por dous vagões unidos.) 

14.-180 réis por carro por kilolll&\ro 

Cal, carvão vegetal ou mineral, telhas, tijolos, tubos de 
barro, betumes, pedras de construcção e peças de madeira, 
pequenas, de menos de 4m,50 de comprimento, como rípas, 
mmr6ea e achas de lenha, capim, estrumes e outras aub
atanciaa uteis á lavoura .e industria, e de valor insignificante 
emrelaçlo ao volume, por carro. 

A lotação fica fixada em 5 toneladas por cada vagão. 

11>.- 130 réis por carro por kiJometro 

Carro ou carroça ordinaria, de qualquer eapeeie, por cada 
um, e mais 50 o/o para as de quatro rodas. 

16.- l:lll réis por kllometro 

Carros rebocados para estrada de ferro. 

lAeomotivas e tenders rebocados. 

17.-80 réis cada um por kllom ~\)1\\[GÁ DA C~,/f. . 
~~ ~~ . ~) 
~()___~ _OEPUT~'!:.Y· 
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Tabella das distancias kllometrlcas entre as diversas estaçGes da estrada de ferro de S. Carlos 
. do Pinhal 

., I ;... 
't:J .c: 

ESTAC()ES = s o e e .8 
.. .., 

c;:, 'éü "' "' .. .... "' õ o 8 = ·:;; o ·a .... = c.> .:: ·~ o o .. .. "' ·-iii o 8 "' õ 'á; õ ::a o ~ o 

Rlo Claro .......•........................••......•..•....... - Ui '1.7 .u 4.4. 57 611 

Morro Grande .••.•.•...••••.••••••••••.••...•.•. , •.••.•.•.•. UI - li '1.6 !9 u 50 

Corumbatahy •....•..•..•..••.•..•••....•..••......••....... 17 líl - H 17 30 38 

Cu.scuzelro .....••.....•.••.•.•..•.........•....••......• , . .. il '1.6 u - 3 16 n 
Oliveiras ••.•....••.•......•..•....•••.•...••..•..•••••..•.•. " 19 17 3 - 13 il 

FeljAo .•.•..• .••••.••.••••.•.•.•..••..•.•.•••.....•••..•..••• 57 u 30 !6 13 - 8 . 
Colonia ..•.• .••..•....••.•.•..•••.••.•..••••............•.••. 65 50 38 !i li 8 -
S. Carlos ...........•.............•......•..•................ 77 61 5!) 36 33 !O li 
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TABELLA N. i.- Estaç&o de Rio Claro ás 

Singelos 11 classe Singelos t• clas11 

ESTAÇÕES 

Taxa Imposto Totlll Taxa Imposto Total 

Rio Claro .••••••.•..•.•••••.•.•.•.•.•••. ...... ········ ........ ....... ········ . ....... 
Morro Grande.. . • • .. • • • .. • .. . , ........ 18190 ~uso ISüQ S860 ~100 ~9110 

Corumbatally .......................... 18300 ~180 !IJIISO 1/lfSW h180 11}710 

Cuscuzeiro •...............•... ~ ...•••...• 3~ /$tiO 3fS9iO !~ 1$!80 ~~to 

Oliveiras .•..•..•..•...•.•.•.•.••...•.•.• 3571SO ~4110 ll$100 11$100 /J300 2nsoo 
F~ijfto ..•..••.•••.•...•.•• •..•..•••.•.••. '86fo!) ~ ISI$100 38090 IJ370 3SWI 

Colonla ..• ...•••.•.•..•••...••...•.••..•. ISSiiO 6630 ISII9to 3HfSIO SüO 3fi040 

S. Carlos ......•...••••.•...•.•.•.•.••••. 64!1SO 1)71!0 71$000 il$160 1$500 q660 

Ida 1 volta f" elas., 

Taxa Imposto Total 

...... ········ . ...... 
18930 1$130 1nt6J 

3/$i70 /S'IO a.,sso 
ISI$ti'SO 1$630 IS/S880 

lll$610 ~680 6IJ300 
6/J070 ~830 78800 

71$930 1$030 8B880 
9#380 1.1$110 10$100 
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TABEIJ·• N. 1. -Estação de Morro Grande áa 

ESTA COES 
Singelos t• ela&IB Singelos t• cla816 

I 

Taxa !Imposto Total Taxa Imposto Total 

Rio Claro .................. o , ............ ljj290 jjtiSO\ ijjUO 6860 mooo jj960 

Morro Grande ........................... - - - - - -
Corumbataliy ........... o ................ llj()W jjliO tjjl60 jj700 ~080 8780 

Cuscuzeiro .•.••...... , ....••..•.•.. , .... ijjiiO 8260 i8I80 ll$i80 jjtSO ljj660 

OUve iras ................ , ........... , • iSl80 8300 18780 ljj660 jjiOO 111860 
lPeljlo •.....•..........•...•.......•••••• 38IS90 8i30 '·jjOiO i/1390 8190 i3680 
COlonla •.•••••••.•••••.•..•.•..•••••.••• il$070 8'90 il$1160 il$710 8330 31$06.0 

S. Carlos .......•.•.....•.........•••.••• I80IJO jj610 lljj6CIO 3lf3GO 116.00 31$760 

Ida ' "olta t• ela~# 

Taxa Imposto Total 

ljj930 jj230 2:$160 

- - -
ll$ISISO jjl90 187&0 

31$320 jjiOO 38710 

31$730 jjMIO ~1.80 

118390 86110 6J()l0 

6jjUO 8730 6jj810 

781190 l$910 881100 
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TABJCLLA N. 1. -Estação de Corum.bat!l.hy ás 

Singelos ta claBBe Singelos 2• classe 

ESTAÇOES 

Taxa Imposto Total Taxa Imposto Total 

Rio Claro ................................ 2/1300 l$1180 iljllSO tljMO 8180 •n711o 

Morro Grande .......................... llj0\0 filiO ll$160 l$700 l$080 l$780 

Coruinbataby ....................... , ... - - - - -
Cuscuzeiro ......... " .................... IHIIOO 1$140 111360 1800 f'$100 l$900 

Oliveiras ................................ ll$i60 /!180 11640 l$980 ~~uo 18l00 

Feijão ••••....••••••••••...••••••••••.• • 2/1570 IJSJO 211380 tnno J)IIIO 18910 

Colonia., .......•. ..................•... 381130 poo 31!620 sn•6(• /1260 2tlt110 

S. Carlos ................... .......•..•.. il$070 1!490 4/1560 <J87i0 li3i0 3/iOiO 

\ Jd(J e volta P clas.1e 

~ 

Taxa Imposto Total 

3fii6ol ~uoJ 3fl880 I 
I 

1/ilíiiO! l$190 tl'i7í0 
; 

,;901. 

- -
1'$210 2~000 

2l$200 1 li260 2,5460 

31860 l!~O íl$3110 

6.6860 /15801· lí~jW 
6/iHO 11730 6~8'10 
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TABELLA N. 1. - Eataçlo do Cuscuzeiro ás 

Slngslol t • clasu Singllos ia classs 

ESTAÇÕES 

Taxa Imposto I Total Taxa Imposto Total 

I 

Rio Claro •.••••••••.•••.••••.••...•.••. , '3{PSOO ~20 3S920 283~0 1$280 2~620 

Morro Grande ........................... 2~210 1/270 2/1~ il$~80 i) ISO ij$660 

Corumbatahy ........................... lliiOO 1$110 i/1360 ~ 1$100 ~~~ 

Cuseuzeiro ..••..•............•......... - - - - - -
Oliveiras •...•...•........••••.••........ 11360 ~ SIGO Stao soao Si60 

Feijló . .........................•......•. 18380 Steo l/IMO 11930 suo tjj()W 

côlonta ......•..••....••.• .••.••.• , ...• I/IOISO SilSO 21300 11360 8160 IISISIO 

S. Carlos ..•...•....•.•...•..... ; .••..•. 33fJ70 8370 3Jl"O ijJOIJO BiiSO 211300 

Ida 1 tlolla i • cl aus 

-
Taxa Imposto Total 

51$2110 1$6301 5~880 
31$310 1)&.00 3~720 

111770 /I !tO 21$000 

- - -
/IISIO po 1$600 

$llSO li liSO iS300 
3/1000 1$370 3~ 

18610 SISlíO ISI$160 
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TA.BEI.I.A N. 1. - Estaçio de Oliveiras ás 

~-

Singelo• l' cla~Se Slllgelo• ta classe Ida e volta t• elas# 

ESTA COES 

Taxa Imposto Total Taxa Imposto Total Taxa Imposto Total i 
8 

Rio Claro ............. ., ................ 13/S7ISO I$4ISO 'liGO 1/PSOO 11300 i/!800 IIS6to 8680 61300 I 
Morro Grande ........................... 111&80 f$300 21$780 11$660 /1100 18860 38730 lliãO 4./1180 

Corumbalaby ............................ 18160 8180 ljí6i0 1$980 /1120 1/1100 2/i!OO /SISO . !J)i60 

Cuscuzelro ............................... /S300 11040 ISt.oo ISi30 soao ~ (JlSiO 11060 /1600 I 
Oliveiras .......••.....•..•....••.•••..•• - - - - - - - - -
Feijão .•................••..•..•..•.•.•••. i/SUO ljl30 111!10 8710 lSOOO ISSiO 111600 1100 ljf860 

~ ÇoJonia .................................. llf190 f!:!! O !11000 i/1100 /IUO llSSiO tS68o 11320 3/1000 

li S. Carlos ..................... •. • • • • • • .. • !ISS!O /13&0 3~160 IISSSO /lHO 211100 &/1130 I$1S10 i/1740 .... e; 



TABELLA N, 1. -Estação de S. Carlos ás 

Singelos 11 cl/UI8 Singelos i• cltJSII 

ESTAÇOES 

ITm Imposto Total Taxa Imposto Total 

Rio Claro ................................. 61$250 (;750 7;$000 '11160 :!500 "'H660 

Morro Grande ........................... ISf!OlSO H610 5H660 38360 1$4:00 38760 

Corumbataby ........................... 4:1J070 1$4:90 illflGO tsno 1)330 anot.o 
li Cuseuzeiro ......... , .................... 3fi070 1$370 3~ tlfOISO lf!lSO 21300 

Oliveiras ................................ iJj8to pw 3#160 111880 suo 14100 
Feijl.o . .....•...••••.•...•...•••.•...•.•. 11$710 ~ 11$910 IIJI&O IJl&O 1#180 

Colonia .... ................................... 1/10&0 IJIIO 1#180 IJ700 IJ080 1$780 

S. Cilrlos •.•...•. •••••...••.••..••.••••. ·• - - - - - -

Ida e rolta I a CllliSI 

Taxa Imposto Total 

91$380 tnuo 105500 

711590 #910 8;')500 

61$110 1$130 61f8l0 

~·o - fSSI60 

&SI30 jfiSlO &S7&0 
ISIS70 8310 IS880 
ljfiS80 #180 1~7i0 

- - -

..... 
~ 

~ 
~ 
8 

~ 
" 1.'1 

i 
~ 



TABEI·I·AN, 1.-Estaçio de F•iJ&o ás 

~ 

t> .o 
.'f "' f, 

;!;;:, 
:ti>/ 
:j 1:: 
fi c~ 
I~ ,,.. 
::o 
llo 

-= 
< 

ESTAÇúES 

Rio Claro .•.•••..•.•••..•..••..•.•.•.••. 

Morro Grande ••••••.•.• , ................ 

i:~=~~ .. .-:::::::::::::::::::::::::: 
·ras ..... ........................... 

................................... 
~4a .................................. 
e~ los ................................ 
_Q il 

,. 

,~ úl 

~~/ 

Sing1los t• classe 

Taxa Imposto Total 

i86t0 ~60 IS~!OO 

3/jiS90 /li30 i~iO 

i81S70 ti3l0 28880 

tl380 ~·60 ljjtl\!1 

l/SUO /1130 l/IUO 

- -
1$700 1'!080 1)780 

f/1710 IJUO 1/1920 

Singelo• i• classe 

Taxa Imposto Total 

3~090 /í370 3~160 

i8390 /1290 2/1680 

l/1710 /IUO l/19i0 

1$930 /lHO l/1060 

8750 8090 /18\0 

- - -
~ 1)060 ISMO 

l/114.0 /SliO l/liSO 

Ida B volta t• claBIB 

Taxa Imposto Total 

6/1960 118i0 711800 

5/1390 /16110 6/10~0 

311860 1)~60 'li3i0 

2/SOISO /litiO 21300 
l/1660 ~iOO l/i860 

- - -· 
l/SOISO /1130 1/)180 

2ijl)70 ~ato 2/jSSO 

> 

~ 
8 

i 
l'l 
:..4 

! 

.... 
~ 



TA.BEU.A N. 1.-Estaç&o de Colonta ás 

Singllol 1• clau StngllOI t• cta~1 

ESTAÇÚ.ES 

Taxa Imposto Total Taxa Imposto Total 

Rio Claro ................................ liJIHO 8630 lil$910 3J$:jl0 f?~ lO 36910 

Morro Grande.......... .. .. • .. .. ........ &SfY/0 11'90 ~~1180 1$710 1$330 3/10&0 
Cornmbatahy ............................ 3P30 1$390 3/?610 16160 J$j60 11$610 

Cuscuzetro .. ..•..•......••.............. llf080 8150 tS300 11$370 8170 ISIIiO 
Oliveiras •••.•..••.•.••••....•...•.....•. 18790 SilO 1/1000 18100 suo 11$360 

Feijlo ...•.•.. .•........••..............• poo 11080 1$780 SiSO 8060 IMO 
COionta •• •••.• , .••..•.•.•••....••••..•.•• - -· - - - -
s. C&rlos .•• ••...•.•.••••••.•••••••••. • •. ·~ Sito 11$160 8700 11080 1780 

Ida 1 f)OlftJ t• craa. 

Taxa Imposto Ta&al 

i 
71$9301 81100 8/í880 
&8f.IO' 3730 6SSIO 

iaBOO Sll80 IS8i60 
38090 1$370 asuo 
ljj680 1$310 31000 
110110 1$130 IIJ180 

- - -
·~ 1$180 18710 

..... 
g 

i 
g 
~ g 
lO 

I 



T.ABELLA.S.- Estaçlo de Rio Claro ás 

a 3 4 .4 :a 
s I e w • e 

ESTAÇ0ES 
I por tonelada por tonelada por tonelada por tonelada por tonelada por tonolada por tonelada por tonelada por tonelada 

por por por por por por por por por 
kilometro kilometro kilometro kilometro kilomotro kilometro kllometro kilome&ro kilome&ro 

1000 106 100 uo HO _ 300 600 80() 380 

Rio Claro. 
51700 Morro Grande •••• IIIIXIO !G ·e !,JlOO 1810) 4Jjll00 ,:r:: ~= > Corumba&ehy .... :rm: t 00 38780 3180 ti ~= ;:j Cuscuzeiro ....... 4100 5~740 11 4U !n861J0 3t.l800 

Oli voiraa...... .. • 448100 9,JJ70 ~~ 68160 ~~~ 
t 

iG= ~= 
1687:10 o 

t ... 
'~·~~.......... "~ u= d~ 

7{)980 17/jiOO 34 218660 I:J 
Golonia .. .. • .. .. 658100 13 9,~100 9Al00 til= 39 000 5!!!000 2~8700 o 
S. Carlos........ 77jl)()O Ui8870 10$180 108780 23 l 468SOO 618600 298t00 ..., 

o 
I:J I I ~o 11 1a 16 ~'J' "' 13 14 15 18 = por cabeça por cabeça por vagão por íl vagões por vagl:o por carro por carro por locomoliva 
~ ESTAÇ0ES por por por unidos por o kllometro por por JlOr kllometro Dis&anciaa 

kllometro kilometro kilometro kilometro kllometro kilomelro 

~ Oto 053 240 330 180 130 t:IO 800 

Rio Claro. o 
Morro Grande .... 81l10 S830 386C)O 48950 IH700 189!10 1.';800 

~= 
lã 

Corumbataby ..... lfj70 .,,90 
~~ 85910 4b86D 3J)5t0 3Bt40 !17 

Cuacuzolro ....... suo !IBliO 9, l3/IGSO 7/J380 118310 ·~ 31,JIIOO 41 
Oliveiras ......... ~40 = !OiiMO l4/J610 7&910 5r1S) :~: 35= 

,, 
Foljlo ........... 1)570 . 13!1680 18.~10 108180 78410 45 57 
Colonla .......... É6ll() 3hll80 lllS600 !I SUO U8700 8= 

7,)800 518000 65 
S. Carlos ........ $170 4.;t40 !8,5480 !133UO 13:)1160 to to 9~ 61r$8)0 77 

Nlo oatá incluido o imi!Otto pro'fincial. ... 
Cl1 

Palaclo do Rlo de Janéiro em I d• Sotembro de 1883.- A.ffon•o A.ugusto Moreira: Ptnu. ... 
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DECRETO N. 9006- DB 1 nll BBTEJIBllO n:m1883 

Tranífero A Companhia da estrada do forro (Leopoldlna oà fnores eo11• 
cedidos A estrada do forro ÀÜo Muriahó polo Doerolo n. SIM de lO de 
Selem bro do 1881. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada de 
ferro Leopoldina, na qual se fundiu a da estrada de ferro .Alto 
Muriahé, Hei por bem Transferir á mesma companhia a eon
cessio feita por Decreto n. 825t, de 10 de Setembro de t88t, doa 
favores constantes dos §§ 2 a 7 da clausula 3'- das que 
baixaram com o Decreto n. 6995 de 10 de Agosto de 1878, 
ficando a referida companhia sajeit.'l, em tudo que lhe fór ap
plicavel, ás mais disposições do citado Decreto n. 6995. 

Affonso Augusto Moreira Penn&, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
uecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 1 de Setembro de 
1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Pentaa. 

DECRETO N. 9008 (') - DE i Dll SllTilMBllO DB f.883 

Proro1a o pruo concedido ao Commmondador Francisco E111811i<l de AJ:nedo 
para a concluslo de todas as obras da Empreaa ferro·earrn. Guar~ll!. 

Attendendo ao que Me requereu o Commendador Francisco 
Eugenio de .Azevedo, Hei por bem Prorogar por maia ll'ea 
mezes o prazo es~inulado na clausula g., das que baixaram 
com o Decreto n. 8548 de 20 de Maio de 1R82, para a concluaio 
de todas as obras dl Em preza ferro-carril Guarany. 

Aft'onso ~Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Ob!'&S Publicas e interino doa da Guerra, 
aaaim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em t de Setembro de i883, 62• da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

Alfonso Augusto Moreira PIJnna. 

{") Çô~·.ó Ü. 9007 não houvo acto al1nm. 
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DECRETO N. 9009- DJI t2 DJI SJITDBRO DJI t883 

Appron o eoa&raw eelebrado entre a Directoria Geral d01 Correios e Leopoldo 
Augusto Passos para o serviço de reboque na barra do Rio S. Francisco 
aa Pro'Vincia das Alag6as. ' 

Hei por bem Approvar o contrato celebrado entre a Dire
ctoria Geral d,os Correios e Leopoldo Augusto PIUIIIOs para o 
serviço de reboque na barra do Rio S. Francisco, na Província 
das Alagóas. 

Affonso Augnsto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negodos da Agricnltura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em t2 de Setembro de 
1883, 62o da Independencia. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua. Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

Cootrato qae celebram entre 1111 o Otreetor Ge
ral doe Correloe, Dr. Luiz Detlm Paee Leme, 
e Leopoldo Ausu•to Pa_, para o .ervlço 
de :reboque - harrn do H.lo •· Fraoehco, Da 
Prowlncla dae Al&tJôa., em 'Virtude do Avleo 
do Mlol.aterlo da A.fJrlcultura, Collllllfterclo e 
Obra• Publlcae, o. J.BB, de !a8 de .,.alho pro
s.lmo ftado. 

I 

Ao emprezario do serviço de reboque na barra do Rio 
S. Francisco, Leopoldo Augu~to Passoe, fica concediJa durante 
o aetual exercício, nos termos do n. 23 do art. 7° da Lei 
n. 3141. de 30 de Outubro de 1882, a subvençio de 12:000$, 
paga em p.-estações mensaes, vencidas, na Thesouraria de 
Fazenda da Provincia das Alagôas. Esta subvenção continuará 
a ser-lhe pag"l' nos subsequentea exercícios, si a As~embléa 
Geral consignar nas leia de orçamento a neeessaria verba, e 
si o Governo Imperial enten.ier que não convem aupprimil-a. 
Na hypothese figurada nesta clausula, para que o contrato 
presente continue a vigorar, será mister expresaa declaraçlo 
do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
poderá submettel-o á revialo e alterai-o conforme aconse
lharem as conveniencias do serviço publico. 

li 
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da AgrionHura, Commercio e Obras Publicu ou, em lUA falta, 
da CapitaDia do Porto, que declare ter sido feito o serviço com 
regul&rida:le e de acc6ido com este contrato, e achar-se o ma
terial neceuario ao seu desempenho em bom estado de con-
serva91o. · 

III 

Da subvençlo dedttzir-se-h«o as multas em que o emprezario 
incorrer e mais a quota ele 2 ~ •f• para grailllcar o fiscal do 
serviço. No caso de ser o contratante relevado da multa em 
que ti.ver bacorrido, o Presidente da provincia recorrer' a 
otficlo p&ra o Ministério da Agticuhara, Colllmercio e Obru 
Publicas. 

IV 

O emprezario obriga-se a fazer o serviço de reboque da barra 
do Rio S. Francisco, nos termos do contrato de 3 ae Fevereiro 
de 1882, celebrado com & Presidencia da Provincia das Ala
g6as, que fi~ &sendo parte deste, salvas as diaposiçiSes que a 
elle se oppazerem. 

v 
O serviço de reboque será prestado indistinctamente a todas 

u embarcaçGes de vela ou a vapor, nacionaee ou estrangeira~, 
de longo curso ou de cabotagem, que o IIOlicitarem, u quaea 
ficam obfigadaa ao pagamento da tonelagem, embora 18 nio 
aproveitem do serviço que tiverem reclamado. E, si por qual
quer moüTO tornarem a pedir o reboque, aerlo obrigadas a 
pagar nova taxa. 

VI 

No caso de guerra, rebelliio ou outro qualquer motivo 
1ll'gente, o empre:tario obriga-se a prestar seus vapores ao 
Governo Imperial ou Provincial, mediante indemnizaçlo ra
liOIWel ft:nd& de commum accôrdo, e a fazer o aerriço de 
reboque com catraias, o que lhe dad, direito aos favorell! deate 
contrato. 

VII 

Será tolerada a interrupção deste serviço, por motivo provado 
de força maior, até seis mezes ; si este prazo fór excedido ca
ducará este contrato, ficando entendido que o emprezarlo D1o 
terá em nenhum caso direito á subvençlo seDio por serviço 
eft'ectivamente realizado. 

VIII 

Os vapoHS e qua.esquer embarcaçiSes que o emprezario 
adquirir no prazo deste contrato para o serviço de reboque, 
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etrlo naciona1iladól brazileiros e isentos de q'llllétqU81" direitos 
de tranafereneia de propriedade ou matricul&. 

IX 

As queatZSes que se suscitarem na execução deste contrate 
serão deeididaa por arbitramento, escolhendo cada uma du 
partes aeu arbitro. Os arbitros nomeados, antes de tomarem 
Conhecimento da questio, aceordarã.o em terceiro que aeri 
deaempatador, e si Iilo J)Oderem chegar a aec6rdo, a aorte 
desipari um doe Conselheiros de Estado para c1ecidir defini
tivamente. 

X 

O emprezario começará a perceber da &ta deste contrato 
a aubvençio de que trata a clausula 1.• 

XI 

O presente contrato fica depcndentg da sua approvaçlo pelo 
Governo Imperial. 

Direetoria Geral dos Correios em 27 de Agosto de t~.
Luü Bstim Pae1 Lsme.- Como procurador do emprezario, 
Herculu Ta-oare1 à4 Campo1.-Como tel!ternunbaa, Jo1é 
Ricardo tle Atttlratle.-Jotio Luiz Rotlrigue1 PiMeiro.
Esta-yam duas estampilhas, sen lo uma. do v&lor de 10$ e outra. 
de 2$. devidamente tnatilisadas. 

DECRETO N. ooto - DE 13 nll aBUMBD.o bB t883 

Proro~ra novamente a presonte sossito da Assembléa Geral LogialatiYa. 

Hei por bem Prorogar novamente a presente sessão da 
Asaembléa Geral Legislativa. até ao dia 18 do corrente mez. 

Francisco Antunes :Maciel, do Meu Conselho, Ministro e ' 
Secretário de Estado dos Negocioa do Imperio, Ulim o tenha 
entendido e laça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
13 de Setembro de i883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Franci1co A"ttlMI Maciel. 
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DECRETO N. 90H - om f5 o:m DTEMBR.O DB f883 

Appron os eatudos dofinillvos da estrada _do _r~rrCI_~a_.~!!..~~·-.b 
,II_!I'!J,_d!_!elropol~s, nloriza a respecliva conslrueoio, e bem aaum eon
eede o seu prolongamon&o, de um lado, até á proxiuúdado da igreja matriz 
da Cregnozla de Sant' Anna do monieipio noatro, e do oatro, alé á cidade 
de Magé, da Pro?incia do Rio do Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereu Alipio Luiz Pereira da 
Silva, eonc·•asionar10 da estrada de ferro da COrte á raiz da 
aerra de Petropolis, Hei por bem Arprovar os estudos defini
tivos da mesma e~trada, apresentados tia conformidade eorn a 
clausula 5" das que baixaram com o Decreto n. 8725, de 4 de 
Novembro de f882, e Autorizar a respectiva construcçlo, bem 
como Conceder-lhe o prolongamento da mesma estrada, de um 
lado, até á proximidade da igreja matriz Ja freguezia de Santa 
Anna do município neutro, e de outro, até á ci lade de Magé, 
da Provincia do Rio de Janeiro, sob as mesmas condições con
stantes do refe·ido IMcreto n. 8725 e as que com este baixam, 
assignadu por Alfonso Augusto Moreira Penna, do Meu Con· 
selho, Minilltro e Secretario de Estado dos Negoc· os da Agri
cultura, · Commercio e Obras Pu Jlicas, que a•im o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em f5 
de Setembro de f883, 62a da Independencia e do Imperio. 

Com. a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

Olausula~~ a que se refere o Decreto 
n. 9011 desta data. 

Dentro do prazo de seis mezes, contados desta data, o con
ceseionario submetbrá á approvação do Govei'Do os eatudos 
defi.nitiyos dos prolongamentos de que trata o preaente decreto. 

li 

O eruzamento da estrada de ferro com a de D. Pedro 11 aed 
feito, como está proJectndo nos estados approvados, por paau
gem superior, em v1aJucto cujas dimens6es, condições de so
lidez e modo de exeençio ficam sujeitos á fiscali.saçio da &·Jmi
nistraçlo desta ultima estrada. 
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ll1 

Si para o futuro res0lver o Governo augmentar o numero d11B 
linhas da Estrada de Ferro D. Pedro 11, éxecutará o conces
sionario a sua custa, quando fôr exigido, as obru necessarias 
para dar ao ref ·rido Vladucto maior vio ou novos vãos desti • 
nados á passagem inferior das linhas, que tiverem de ser esta
belecidas na eu pradita estr&Ja. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de :1883.
Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9012 - DE 15 DE S:STJ!MBRO DB :1.883 

Appron os docvmentos aprescnlados pela Companhia engenho eenlral de 
Lorona, do conformidade com o§ t• do art. t9 do Regulamento que baixou 
com o Dccrolo n. !1337 de'' de Dezembro do t88l. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia engenho 
central de Lorena, concesaionaria, pelo Decreto a. 8098 de 2:1. 
de Maio de :1.881, da garantia de. juro de 7 °/o sobre o capital 
de 50 1:000$, para o estabelecimento de um el}_ge~o _ ~e~~al, 
destina Jo ao fabrico de assucar de canna, no munic1p10 de 
Loreoa, Provineia de S. Paulo, Hei por bem Approvar o plano, 
o orçamento, os desenhos dos apparelbos, a deacripçio dos 
processos de fabrico de àssucar e os C.QI)&~tos, celebrados, por 
escriptura publica, com proprietarios agrícolas, plantadores e 
fornecedores de eanna, que, de conformidade com o § to do 
art. t9 do Regulamiii.tõ que baixou com o Decreto n. 8357 de 
24 de Dezembro do mesmo anno, apresentou em requeri
mentos de 6 de Julho e i3 de Agosto ultimos. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estalo dos Negocias da Agricultura, Commer
eio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1883, 62o da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Pentta. 
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DECRETO N. 9013- DB 15 DB SBTBHBllO DB 1883 

ApproT& os doealllealos apre1entadoa pela Compallllia Alficola •• C .. péll, 

de eeafermldatle eom o S lo do art. t9 do Rqalameato que baixou 
eom o Docroto n. 83~7 de!-' de Dezembro de t881. 

Attendendo ao que Me requereu a Compaahia Agricola de 
Campos, coneeaaionaria., pelo Decreto n. 8405, de H de Feve
reiro de 1882, de g~!!~tia de.i!JY de 6 °/1 sobre o capital de 
750:000S. para o . estabelecimento. de um e.9~!lh9-~l, 
desünadó ao fabrico de ~f!!.su~:r _!J,~ __ Çll_nR.a, á margem do rio 
Parahyba, DO municiplO ae Campos, Provineia do Rio de 
Janeiro, Hei por bem Approvar o plano, o orçamento, os de
senhos doa apparelhoa, a deseripção do proeauo de fabrico de 
aaeucar e os contral.os celebrados, por escriptura publica, com 
proprienrioa àgnColãa, plantadores e forneeeJores de Ç~~Utf, 
apresentados, de conformidade com o 1 f o do art. 19 do Regula
mento que baixou com o Decreto n. 8357, de 24 de Dezembro 
de 1881, em requerimentos de 15 de Fevereiro e 'Z1 de Julho ul
timas, ficando bem claro que o Estado 10b pretexto algum se 
reaponaabilisari pelo pagamento de juro sobre qulltia exce
dente ao referido capital. 

A&DBO Augusto Moreira Penna, do Meu Co~selho, Ministro 
e &eretario de Estado dos Negocioa da Agricultura, Com
mereio e Obraa Publicu, assim o tenha enteDclido e faça ex-. 
eutar. Palaeio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1883, 
tJ2o da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Affonso Augusto Jl omra PfKKa. 

Proroia i;· praso do privilegio concedido a Francisco de Óamarto Pinto ..... __ 
para os separadores mecanieot. 

Attendéndo ao que Me requereu Francieeo de Camargo 
Pinto,~ de coDformidade com o parecer do Coneelheiro Procu
rador da Cor6a, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por bem 
ProrQgar por maia cinco aanoa o prazo do pririlegio que, por 
Decreto n. 7324 de 5 de Julho de 1879, lhe ti concedido para 
os eeparadorea mecanicoa de sua invençlo, applicados ao · fa-
brico de matte. · 
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Aifonso Auguato Moreira Penna, do Meu Couelho, Mi· 
niBtro e Secretario de Estado dos Negocioe da Agricultura, 
Commereio e ()bras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em f5 de Setembro de 
f883, 620 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonlo Augu1to Moreira Pet~tsa. 

DECRETO N. 9015 - DE f5 DB SBTDIBB.O DE f883 

Veda o exercido llimaltaneo do empregos relribaidot eom 01 do Minislerlo 
dos Negocies da Agrieanara, Commercio o Obras Pnblicat. 

Por assim convir ao andamento dos serviçoa a cargo do Minis
teria dos N-egocioa da Agricultura, Commereio e Obras Publicas, 
Hei por bem Decretar : 

Art. f.• Fica vedado o e:xereieio simultanoo de empregos re
tribuídos, de nomeação do Governo Geral, Provincial ou Muni
cipal, eom os cargos de qualquer natureza dependentes do 
Miniaterio doa Negoeios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

Art. 2. o Os funccionarios sujeitos ao mesmo Miniaterio, que 
aceitarem empregos doa de que trata o artigo antecedente, 
aerio exonerados dos cargos que servirem naquella repartiçlo. 

Art. 3. • Oa actuaea funcêioaarioe, sujeitos llQuelle .Miniate
rio, que H acharem no e:r.ereicio simUJ.&àileo de cliY81'1108 Qargot. 

, deveria optar dentro de 30 .iias, contados o publicaçio do 
presente decreto, pelo emprego que Hl'Yem ~aella repar
tiçlo, sob pena de eonsiderar·se que têm optado pelo cargo 
dependente de diversa autoridade. 

A1llmso Augusto Moreira Penna, do Meu Conaelho, Miniatro 
ê Secretario de El&ado dos N egoeios da Agricultura. Commercio 
e Obras Publieu, auim o tenha entendido e fa9& executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em f5 de Setembro de f883, 62• da 
lndepeDdencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestad.e o Imperador. 
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DECRETO N. 90!6 - DJ: 15 DJ: SJ:TJ:IIBRO' DB '1883 

Crêa um batalbio de guardas uaeionaes do seniço da reaena, na comarca 
do C~~. da Provinei~ do Pernambuco. 

Atten lendo ao que repre~entou o Presidente da Província de 
Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 E' crea lo na comarca do Cabo, da Província de 
Pernambuco, um batalhão de guardas n~&cionaes do serviço 
da reserva, com seis companhias e a designação de 12.0 

Art. 2.0 Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negoeios da Jua&iça, aaaim 
o tenha entendido e fa9a executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 15 de Setembro de 1883, 62• da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sot.ua Paraizo. 

DECRETO N. 9017- DE 15 DE BET:I:MBRO DJII 1883 

Grêa um batalblo de guardas nacionaes do serviço da resena, na comarca 
do Rosario, da Provineia do Maranbio. 

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

Art. 1.o E' creado no município do Rosario, da Província do 
Maranhio, e subordinado ao Commando Superior da comarca 
deese nome, um batalhão de guarJas nacionaes do serviço 
da reserva, com seis companhias e a designação de H. 0 

.Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
·FranciscO Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

Jiiatro e Secrehrio de Estado doa Negocioa da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Jàneiro 
em i5de Setembro de 1883, 62o da lndependencia e dO lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sotuc Parai.1o. 
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DECRETO N. 9018- DE 15 DE SETDIBRO Dlll 1883 

Elo v a á calogoria de batalhão a 7• secção do batalhão do infantaria da Gaart!_a 
Nacional das comarcas do Codú o Alto Mearim, na Provineia do Maranhão, 
e crüa nma seOifo do"batalhão da reserva nas referidas comarcas. 

AUendendo ao que representou o Presidente da Província do 
Maranhlo, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. i .o Fica elevada á. categoria de batalhão com oito com
panhias e a designação de 41o do serviço activo, a 7• secÇ"iio de 
batalhão de infantaria organizada no município de Coroatá, e 
subordinado ao Commando Superior das comarcas de Codó e Alto 
Mearim, na Provincia. do Maranhão. 

Art. 2. o E' creada no referido município de Coroatá, su
bordinada ao dito Commando Superior, uma secção de bata
lhão da reserva com quatro companhias e a desi3'naçiio de 9. • 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prieoo de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça exMutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
!5 de Setembro de 1883, 62° da Independencia. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco P1·isco de Sousa Parai.:o. 

DECRETO N. V019- DE 15 DE SET.&l\IBRO DE 1883 

Pro1·oga o )lrazo eoneoruuo para eondnsão das obra> do elevador tio morro 
do Paula Mattos. 

Attendendo ao que requereu a Em preza do elevador do morro 
de Paula Mattos, Hei por bem Prorogar por mais 90 dia..~, a 
contar desta data, sem onus algum para a mesma empreza, o 
prazo estipulado no Decreto n. 8953 d~ 9 de Junho ultimo para 
oonclnsão das respectivas obras. · 

Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da. Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, a>aim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de f883, 620 
da Independencia e do Iniperio. 

• ~.:fl\P~.:.P ~,... '"' -. ~ 
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DECRETO N. 9020 - DJI 22 J)JI SJITdBl\0 D:S t883 

Coneecle á eompanbia que organizar João Pinto Ferreira Lel\e 01 rnores 
meneionados no ad. 6° do Regulamento que baixou eom o Doero\o n. 83ll7 
de fi de Dezembro de l88l, eom oxcopção do do garantia ou ftauçe do 
juros, para o eslaboleeimenlo do sois eogoobos ceo\raes, dostioadoe ao 
fabrieo do aaauear do eanna, em outros tantos munieipioa da ProTineia 
do Espiri\o Sãiíio. 

Attendendo ao que Me requereu João Pinto Ferreira Leite, 
Hei por bem Conceder á companhia, que organizar, os fa
vores mencionados no art. 6° do Regulamento que baixou 
com o Dacreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 1881, com 
exeepçio do de garantia ou fiança de juros , para o e'!ta
beleeimento de seis engenhos centraes, destinados ao fabrico· 
de aasuear de eanna, nos municípios de Vianna, de Cariaeica, 
da Serra, de Linhares, de S. Matheus e de Nova Almeida, na 
Província do Espirito Santo, não tomando o Estado, directa ou 
indirectamente, qualquer responsabilidade de futura conceedo 
de garantia ou fiança de juros, e ·devendo o conceasionario 
prestar no Thesouro Nacional, dentro do prazo de 15 dias, 
contadoe desta data, a caução de 5:000$, que perderá, ai A com
panhia nio estiver organizada seis mezes depois da publicaçio 
do presente decreto, ficando nesse caso sem eft'etto a eon
ceasio. 

Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocio& da Agricultura, Corn
mercio e Obrna Publicas, assim o tenha enteadido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro ern 22 de Setembro de 
1883, 62o da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadO!'. 

Affonso Augu:rto Moreira Penna. 

•·•·\•I•'V/•\:f\:J·\:f•\"·\•o•' 

DECRETO N. 9021 :- DE 26 DB SBTJPIBl\0 Dl!l 1883 

P~oga por sois mezos o prazo marcado para o começo das obraa do P_~_rt!' 
do Santos. 

Hei por bem Prorogar por seis mllzos o prazo marcado na 
chuaula &o elas que baixaram com o Decreto n. 8800 de 16 de 
Deaembro de 1882, para o começo das obrai de melhoramento 
do porto de Santos. a que se refere o ID8IIIDO decreto. 
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Alfonso Augusto Moreira Penna, do Meu Coneelho, Ministro 
e Seere~rio de Estado dos Negoeios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faoa ~xeeutar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 26 do Setembro de 1883, 62° da 
Independilncia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperadol'. 

Affonso Augustó Moreira Penna. 

DECRETO~- 9022 - DB 29 DE SETJ!li\IBRO Dll 1883 

Declara taduca a concessão feita pelo Decreto n. 89U de 29 do 
Março do corrente anno. 

Considerando que os concessionarios da eonstruec;io de uma 
linha de carris de ferro entre o centro da cidade do Rio de 
Janeiro e aã prãiaa -da Saudade e da Copaeaban~. submetteram 
á approvação do Governo plantas 1"-r>lii.iíóâ eiii -êompleto desac
côrdo com as clausulas do contrato approvado por Decreto 
n. 8914 de 29 de Março ultimo; 

Considerando que os trabalhos apresentados em taes con
dições não poliam ser approvados por importarem verdadeira 
novação do cr>ntrato celebrado e constituindo viol39i0 das 
clausulas deste de natureza substancial por se prenderem 
ao prazo marcado par.\ começo e execução das obra'l: ponto 
sobre o qual versou a concurrencia aberta por edital de 7 de 
Dezembro de 1882 para construcção dos referidos carris : 

Hei por bem Declarar caduca a coneessio feita por De
creto n. 8914 de 29 de Março do corrente anno a Duvivier & 
Comp. para construeção, uso e gozo de uma linha de carris 
de ferro para Copacabana e Determinar que se prOl'eda a nova 
concurrencia para se levar a effeito osso melhoramento da 
cidade. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro 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 29 de Setembro 
de 1883, 62D da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 0023- DB 29 DB SBTDUillO DB i883 

l'romolga a Cooveoçlo consular concloida entre o Bruil o a Belgiea 
em 30 do Selembro do l!ISJ. 

Tendo-se concluido e assignado nesta Cõrte aos 30 dias do 
mez de Setembro do anno proximo passado uma. Co;1vençlo 
consular entre o Brazil e a Belgica, e tendo sido essa Con
venção mutuamente ratificada, trocando-se aa ratificações em 4 
do corrente mez de Setembro, Hei por bem que seja observada 
e cumprida tio inteiramente como nella se contém. 

Francisco de Carvalho Soares Brandlo, do Meu Conselho, 
Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Estado doa Ne
gocios Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883, 62<> 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

F. de C. Soares Brandão. 

Nós, D. Pedro li, Imperador Coustituciona.l e Defensor 
Perpetuo do Brazil, etc. : 

Fazemos Dbàr a todos os que a presente Carta de Approva
ção, Conftrmaçlo e Ratificação virem, que, aos 30 dias do mez 
de Setembro de 1882 se concluiu e assignou nesta Cõrte, 
entre Nós e Sua Magest.ade o Rei dos Belgas, pelos respecti
vos Plenipotenciarios que se achavam munidos dOs competentes 
Plenos Poderes, uma Convenção consular, cujo teor e o se· 
guinte: 

CONVENQÃO CONSULAR ENTRE O BRAZIL E A SJ:LGICA 

Sua Magestade o Imperador do Brazil e Sua Magestade o 
Rei dos Belgas, animados do desejo de determinar com toda 
a extenslo e clareza possíveis os dU"eitos, privilegios e immu-. 
nidades reciprocas dos respectivos agentes consulares, bem 
como aa suas faneções e obrigações nos dons paizee, resolve
:&m celebrar uma Convenção consular, e para este fim no
mearam seus Plenipotenciarios, a saber : 

Sua Magestade o Imperador do Brazil a S. Ex. Ó Sr. 
Lourenço Cavalcanti. de A:lbuquerque, do Seu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos NegocieM~ Estrangeiros 
e Deputado á Assembléa Geral ; 

E Sua Mageetad':l o Rei dos Belgas o Sr. Frederico Hooricla, 
Official da Ord ~m de Leopoldo, Grande Official da Ordem da 
Corôa da Roumania, Commen:!ador das Ordens de S. Mauricio 
e S. Lazaro do ltalia, da Corôa de Ferro da Austria e da 
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Guadelape do Mexieo, etc., etc., Seu Ministro Residente 
janto a Sua Mageatade o Imperador do Brazil ; 

Os qa&ea, depois de trocarem seus plenos poderes que foram 
achados em boa e devida fórma, convieram nos artigos se
guintes: 

Art. i. Cada ama das Altas Partes Contratantes consente 
em admittir consulea geraes, consoles, vice-eonsulea e agentes 
consulares da outra em todos 08 seus po!1os, cidades e Jogares, 
excepto nas localidades onde não seja conveniente o estabe
leeiuiento de taes agentes. 

Esta reserva, porém, não será applicada a uma das Altas 
Partes Contratantes sem o ser igualmente a qualquer outra 
potencia. 

Art. 2. Os consules geraes, consules, vice-cOU81lles e agen
tes consulares de cada uma das duas Altas Partes Contratan
tes gozarão reciprocamente nos Estados da outra de todos 
os privilegi08, isenções e.immunidadcs de que gozam 08 agen
tes da mesma categoria e qualidade da nação maia fa.voreeidr.. 
Os ditos agentes, antes de Berem admittidos ao exercício de 
suas funcções e ao gozo das immunidades que lhes competem, 
deverio exhibir uma carta patente segundo a fórma estabe
lecida palas leis dos respectivos paizes. O governo de cada 
uma daS Altas Partes Contratantes lhes expedirá gratis o ea:e
quatur necesaario para aquelle exercicio, e, á vista deste 
documento, gozario dos direitos, prerogativas e immunidades 
concedidas pela presente convenção. 

Art. 3. Os conaules geraes, eonsules, vice-consules e agen
tes consulares, cL!adãos do Estado que os houver nomeado, 
fiearlo isentos de prisio preventiva, excepto pelos aetos que 
a legislaçio penal do Brazil qualifica de crimes inafiançaveis 
( graves ) e a da Belgica de crimes ; serão isentos do aloja
mento militar, e de todo serviço no exercito regular de terra 
ou de mar, como na guarda nacional ou eivica, ou na mili
eia ; serão igualmente isentos de quaesquer contribuições 
directas impostas por conta do E~tado, das prorincias, com
munas on municípios sobt"e as pessoas, quer a titulo de eapita
çlo, ou pelos bens de sua propriedade, salvo ai taea contl'i
buiçõea forem lançadas em razão da posse de immovei-., ou 
sobre os juros de capital empregado no Estado onde os mesmos 
agentes desempenharem o seu cargo. Todavia, esta isenção 
nlo seri. applicavel aos conaules geraes, consulee, viee-eonsu
lea on agentes consulares que exercerem uma profisslo, indua
tria ou commercio, 08 quaes ficarão sujeitos ao pagamento 
das taxas devidas por qualquer outro estr&ngelro nas mesmas 
condiçiSes. 

Quando uma das Altas Partes Contratantes nomeai' para 
seu agente consular no territorio da outra. um subdito desta, 
esse agente eonsulM continuar~\ a ser considerado como sub-
dito da naçio a que pertence, e ficanl · • · re-
gulamentos que t"egem OR nacionaes l1'f ~ . 

, ~fQ t. DA 04:1,~· . 
~ 
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deneia, "m que entretanto semelhante obrigaçlo possa por 
fórma alguma coarctar o exercício de suas fancções. 

Art. 4. Quando a justiça de um dos dons paizes tiver de 
receber alguma declaração judicial ou depoimento de um con
aul geral, conaul, vice-consul ou agente consular que "ja 
cidadão do Estado que o nomeou e não exerça algum com
mareio, convidal-o-ha por escripto a se lhe apresentar, e, 
em caso de impedimento, deverá peJir seu depoimec.to por 
e.cripto, ou ir á sua residencia ou ehancellaria para oblel-o 
de viva voz. 

O dito agente deverá satisfazer esse pedido no maia curto 
prazo possível. 

Art. 5. Os consoles geraes, consules, vice-con~ules e agen
tes consalares poderão collocar por cima da porta exterior da 
soa chancellaria as armas de sua nação com a seguinte inscri
pção: Constdado Geral, Consulado, Vice-Consulado ou 
Agencia Consular do Bra:;il 011 da Belgica, e ahi arvorar 
a respectiva bandeira. 

Poderio igaalmente arvorar a bandeira nacional nos esca
lares em que embarcarem para exercer funcções consulares. 

Art. 6. As chancellarias consulares serão sempre inviola
veia. As autoridades locaes não poderio invadil-as sob qual
quer pretexto que seja, nem, em caso algum, examinar ou 
apprebender os papeis que nellas estiverem depositados. Em 
nenhum caso poderão as ditas chancellarias servir de Jogares 
de asylo, e 1!1 um agente consular se achai' envolviJo em 
outros negocios, serão guar,lados separadamente os papeis 
referentes ao con~ulado. 

Art. 7. Em caso de morte, impedimento ou ausencia dos 
consules geraes, consoles, vice-consules e agentes consola.; 
res, os chancelleres ou secretarias, depois de notificado o seu 
caracter oftlcial ao ministro dos negocios estrangeiros no 
Brazil ou na Belgica, serão de pleno direito admittidos a gerir 
interinamente o• negoc:os do consulado, e gozarão durante 
essa gestão temporaria de todos os direitos, prerogativas c 
immunidadea concedidos aos titulares. 

Art. 8. Os consoles geraes e consoles poderio nos caaos 
permittidos pelas leis do seu paiz nomear, com approvaçio 
dos respectivos governos, vicc-consales e agentes consulares 
nas.pidades, portos e logares comprehendidos no seu diatrictn. 
Esses agentes poderão ser escolhidos indistinetamente entre 
os brazileiros, os belgas ou os cidadãos de outros paizes. 
Serão munidos de uma carta-patente regular e gozario dos 
privilegias eatipulados nesta convenção a favor dos agentes 
do serviço consular, ficando sujeitos ás excepçõea estabele
cidas nos arts. 3 e 4. 

Art. 9. Os consules geraes, consoles, vice-consules e agen
t~s consulares, ou aquelles que suas vezes fizerem, poderio 
diri~ir-ae ás autoridades do seu distrieto, e, em cas~de neces
sidade, na falta de agente diplomatico de sua nação, recor
rer ao go,erno do paiz em que exercerem suas fancções 
para reclamar contra qualquer infracção dos tratados ou con-
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venç&s existentes, ou contra os abusos de que ae queixem 
seus nacionaes. 

Art. 10. Os consoles geraes, consoles, vice-eonaules e a.gen
tea consulares terio o direito de receber na sua. eba.ncellaria, 
na. sua. ca.sa. particular, na das partes, ou a. bordo das em
barcações, as declarações dos capitães e tripolaçõe'l dos na. 
vios do seu paiz, dos passageiros que se achem a bordo e de 
qualquer outro cidadão de sua nação. Além disso, terão o di. 
reito de receber, de conformidade com as leis e regulamentos 
de seu pai~, nas suas cbancellarias ou eaeriptorios, quaes1uer 
actos convP-ncionaes eRtre seus eoncidadlos e cidadãos ou 
outros bal:>itant.ea do paiz em que residirem, e mesmo entre 
estes ultimoa, eomtanto qur se refiram 11. bens situados ou a 
negoeios que tenham de ser tratados no territorio da nação a 
que pertencer o consul ou agente perante o qual forem paBSados. 

Os traslados do!J ditos actos, e os documentos offieiaea de 
qualquer e•pecie. quer em original. ou por cóvia ou tradueçlo, 
devidamente legalizados pelos consoles gnaes, eonsules, vice
consoles ou agentes consulares, e munidos do respectivo sello 
official, farã:o fé pennte qualquer tribunal do Brazil ou da 
Belgica. . 

Art. H. Os consoles geraes, consoles, vice·eonaules e 
agentos consulares re~pectivoa serão exclusivamente encarre
gados de manter a ordem interior a bordo dos navios de 
commercio da sua nação, e serão os unieos competentes para 
conhecer de toda'i as desavenqas que tiverem sobrevindo no 
mar ou que sobrevierem no'l port0s entre os capitil~. os 
officiaes e os homens da tripolaçiio, por qualquer motivo que 
seja, especialmente as que disserem respeito ao ajuste dos 
$Jtllarios e á exeeuçlio das obrigações reciprocamente con
sentidas. As autoridade'! locaes nã:o poderio intervir nessas 
des1.venças, salvo si forem de natnreza tal que perturbem .a 
tranquillUade e a ordem publica em terra ou no porto, ou si 
pe8SOS do paiz ou estranha á tripol&Çio nellas s~ achar envolvida. 

Em todos os outros casos as referidas autoridades se limi
taria a prestar aos consoles e vice-consoles ou agentes con
sulares todo auxilio, si este fõr requisitado, para fazer 
prend~r e encarcerar qualquer individuo inscrioto no rol d& 
equipagem, todas as vezes que por algum motivo os ditos 
agentl3s o jt1lgarero conveniente. • 

Art. 12. Os consoles geraqg, consoles, vice-consoles e 
agentes consulares poderão fazer prender os officiaes, mari
nheiros e outras pessoas pertencentes, por qualquer titulo 
que seja, á tripolaÇio doa navios de guerra ou merc~ntes de 
sua naçã:o, que forem culfla'los ou accusados de terem desertado 
doa ditos navios. e reonvial-os para bordo ou para seus pai:r.ea. 

Para este fim elles se dirigirão por eseripto ás autoridades 
locaes competentes dos rr>specLivos paizes, pedindo a entrep 
deaaes desertores, e justificando pela eshibi~-ão dos registros 
do navio ou do rol da equipagem, ou por outros documentos 
officiaes, que os homens reclamados faziam parte da dita 
tripolaçlo. 
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A' vista deste pedido, assim justificado, a entrega ~os 
desertores nlo lhes poderá ser recusada, 11aho si ficar devida
mente provado que no momento da sua inseripç&o no .rol de 
equipagem eram cidadãos do paiz onde a extradiçlo fór re
clamada. Dar-se-lhes-ha todo auxilio e proteeçlo para a busca 
e captura dos ditos desertores, que serão tletidos e conserva
dos nM cadeias do p_tiz a pedido e á custa dos consules, 
até que estes agentes achem occasião de os fazer partir. 
Si eomtudo essa occasião não se apresentar no prazo do tres 
mezes, a contar do dia da prisão, oa desertores serão p<)Btos 
em liberdade e não poderão mais ser presos pela mesma 
causa. 

Si o desertor tivar commettido algum delicto, e o tri
bunal competente para conhecer da causa, reclamar e exer
cer o seu direito, a entrega sorá adiada ató que a sentença 
do mesmo tribunal haja sido proferida e executada. 

Art. 13. Não havendo estipulações em coatrario entre os 
armadores, carregadores c seguradores. todas as avarias soft'ri
das no mar pelos navios dos deus paizes, quer elles entrem 
voluntariamente no porto, ou por arribada forçada, serão. 
reguladas pelos consulos geraes, consules, vice-consules ou 
ngentea consulares dos paizes respectivos. 

Si, entretanto~ habitantes do paiz ou eidadios de uma 
~rceira nação, forem interessados nu ditas avarias, e as par
tes não se pu::lerem entender amigavelmente, terão o direito 
de recorrer á autoridade local competente. 

Art; 1.4. Todas as operações relativas ao salvamento doa 
navios bra•ileiros naufragados nas costas da Belgica e dos 
navios belgas naufragados nas costas do Brazil, serio dirigidas 
pelos consnles geraes, consules e vice-conaules dos dous 
paizes, e, até á sua chegada, pelos agentes consulares res
pectivos em qualquer parte onde existirem agencias ; nos 
logares. e portos onde não existirem agencias, as autoridades 
locaes, emquanto esperarem pela chegada do consul em cujo 
districto houver occorrido o naufragio, e que deverá ser im
mediatamente informado, tomarão todas as medidas necessarias 
para a protecção dos individuas e a conse"ação dos objectos 
naufragados. 

As autoridades locaes só terão de intervir tJ&riL manter a 
ordem, garantir os interesses dos salvadores, SI forem extra
nl!e ás tripolaçõea naufragadas, e as.gegurar a exeeuçllo das 
diapoaiçõea que se deverão observar para a entrada e a sabida 
das mercadorias salvas. 

Fica entendido que essas mercadorias nlo serlo sujeitas a 
direito. algum de alfandega, e:tcepto si forem admittidaa a 
consumo no paiz onde se tiver dado o naufragio. 

A intervençlo das autoridades locaes nea&es dift'erentea 
oasos nlo motivarâ despezas de qualidade alguma, excepto 
aquellaa a que podem dar logar as operações di! salvamento 
e a cQnservaçlo dos objectos salvados, e outras a <tu•. nu 
mesmas eircumstancias estiverem sujeitos oa navios nae1onae1. 

Art. f5. Em caso de falle<1imento de subdito brazileiro na 
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Belgica, ou de sttbdito belga no Brazii. ai não houver her
deiro conhecido ou presente, ou executor testamentario .inati
tuido pelo· falleeido, as autoridades loeaes competentes infor
marlo desta cireomstancia 08 consules ou agentes consulares 
da naçio a que tiver pertencido o finado, afim de que a res
pectiva communieaçio possa ser feita u partes interessadas. 

Oa consules geraes, consules, vice-eonawes ou agentes con
sulares terio o direito de praticar por si mesmos, ou por meio 
de delegados, todos 08 aetos neeeBBarios para a conaervaçio e 
administraçio da herança, no interesse dos herdeiros ou cre
dores, aúsentes ou menores, até que se achem repl'888ntadoa. 

Art. t6. A presente Convenção ficarll em vigor por 91Jl&ÇO 
de cinco annos, a contar da troca das ratifieações, â qual 118 
procederá no Rio de Janeiro logo que fôr posaivel. No caso 
em que nenhuma das Partes houver notificado, !2 mezes 
antes de findar o dito prazo de cinco annos, a sua intençio 
de nlo renovar esta ConvonÇio, continuarã eJla em vigor 
por mais um anno, e assim por diante de anno em anno, até ã 
expiraçio de um a.nno, a contar do dia em que uma da.a duas 
Pa.rt81! a tiver denunciado. 

Em fé do que os Plenipotenciarios respactivos a asaignaram 
e aéllara.m em duplicata. · 

Feito no Rio de Janeiro aos 30 dias elo mr:.'z de Setembro 
do B.nno de 1882. 

(L. S.) L. Caf1alcanti de Albuquerque. 
(L. S.) Fr6àêric H oo1·ickx. 
E sendo-Nos presente a mesma Convençtto, que fica aeímB. 

inserida, e bem "'visto, considerado e examinado por Nós tudo 
quanto nell& se ~ntém, a Approvamos, Confirmamos e Ratifica
mos, assim no todo, como em cada um de seoa artigns e esti
pulações ; e pela presante a Damos por firme e valios& para 
produzir .o seu devido effeito; PromettendJ em Fé e Palavra 
Imperial cumpril-a inviolavelmente e Fazel-a cumprir e obser
var por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho e firmeza do que Fizemos paaaar a pre
sente Carta por Nós assignada, sellada eom o seBo das Armas 
do Imperio e referendada pelo Ministro e Secretario de Estado 
abaixo assignado. • 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos H diáa do mez 
de Agosto do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chriato 
de 1883. 

PEDRO, IMPBRADOR, com rubrica e gnl\l'da. 

F. de C. Soares BraMao. 
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DECRBTO N. 9024- DB 29 DB SIITmiBllO D:l 1883 
Modillca o Plano das loterias do Estado, adopudo pelo DeerMc> n. 8ils9 do 

t4 de Yo•oreiro do correnta il.nno. 

Attendendo ao que Me representou o Theeoureiro das 
loterias da Córte, e Tendo em vista a disposiçlo do art. 7° da 
Lei n. 3018 de 5 de Novembro de 1880, Hei por blm Approvar 
o Plsno junto, em substituição do que baixou com o Decreto 
n. 8889 de 24 de Fevereiro do corrente anno, afim de ser 
adoptado em beneficio do fundo de emancipação, do Monte-Pio 
Geral de Economia dos s~rvidores do Eatado, dos Institutoa doa 
Meninoa Cegos e Surdos-mudos, P. da Irmandade da Candelaria 
desta Córte, flXtrahindo-se annualmente uma loteria em bene
ficio do fundo de emancipação o outra em beneficio das 
referidas instituições. 

Lafayette Rodrigues Pereira, Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Presidente do Consr.lho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocio• da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional. assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em 29 de Setembro 
de 1883, 620 da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

PlatW das loterias do fJalor de 2.000:000$()00, em substituiçtfo 
do a:ppro'Oado pelo Decreto n. 8889 de 24 de Feflereiro de 
1883 

I Premio, ................................. . 
I Dito ..••••••....•..•.....•..•..••.•••••.•• 
I Dito ..................................... . 
3 Ditos .................................... . 
5 Ditos ................................... .. 

I! Ditos. ................................... . 
15 Ditos .................................... . 
50 Ditos .................................... . 

100 Ditos ................................... .. 
!00 Ditos .................................... . 
300 Ditos ........................... : ........ . 
464 Ditos .................................... .. 

!0.000 Ditos para todas as dozeaas cujo ultimo ai· 
' 1arbmo terminar naqu<llo em que s&hir 

o premio maior (ioclu•ivo) ............ .. 
t A{lpro:dmaç6es para o premio do 500:0008. 
t Ditas pua o de 150:"10)8 ................ . 
t Ditas para o de 50:0008 .................. .. 

11.168 Premioa .................................. . 

!0:0008 
lO:OOOf 
5:0001 
1:0001 
1:01101 

11008 

roo1 
506 

IOJ 
S:OOQ,J 
4:000j 
1:0008 

Imposto de !5 % .......................... 500:0001 
Sello.... .• .. . ... . . .. .. ...... .. ... ... . .. .. 311:00114 
Beneficio.................................. 88:1100J 
Quota do Es&ado....... ... . . ... . .. . ..... .. 10:00" 
CommiS!Iio e dospozas................ ... . • 30:0008 

!00.000 bilbetos a IO,JIOO ........................ .. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro 
La(ayette Rodrigues PtJreira. 
~ 

IIOO:OOOPIO 
130:0.IO,fl00 
50:•~ 
60:00JBOOO 

511:= 60•. 
5a:o<OO 
50:0001100 
50:0001100 
40:0'.1111003 
30:0001100 
:13 :SIO,i()OO 

!00 :00')1100 
16:GOOJOOO 
8:001 .... 
4:000,000 

l. 3&1: ttJOI)aO-

658 :fllOJIO:l -----t.OOO:OIJOIOOO -----
de i883.-
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DECRETO N. 9025- DE 29 DB 8BTBJlBB.O DB i883 

Manda adop&ar noTo plano par& as pequenas loterias do Eata!lo. 

Attendendo ao que Me representou o Thesoureiro das 
loterias da Cõrte, e Tendo em vista a disposição do art. 7° da 
Lei n. 3018 de 5 de Novembro d.) i880, Hei por bem que fique 
aem eft'eito o plano para as loterias de 120:000$, mandado 
adoptar pelo Decreto n. 7906 de 20 de Novembro do mesmo 
anno, sendo substituído pelo que com este baixa, ossignado 
por Lafayette Rodrigt1es Pereira, Conselheiro de E'!tado, Se
nador do lmperio, PrE>sidente do Conselho de Ministros, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocio~;~ da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o 
tenh& entendido e faça. executar. Pala.cio· do Riô de Janeiro 
em 29 de Setembro de i883, 62o da IndepenJencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigue1 Pereira. 

Plano para uma loteria de 200:(J()(J$000 

t premio •.•.••......................••. 
i dito ..•...•...•..•.......•.•.......... 
t dito ..•.•••••••..•....•..•........•.. 
4 ditos de.................. i:000$000 

40 ditos de.. .. • . .. . . .. . . .. . .. 200$000 
49 ditos de. . . • .. . . . . .. . .. .. .. i()()$000 

{00 ditos de................... 50.$000 
4.000 ditos para todas as dezenas.. 10$000 

2 approximações do p r e m i o 
maior, de. . . . . . . . . . . . . . . 1 :000$000 

4. i98 premios ............................ . 

Imposto de 25 oJ0 .............. . 

Beneficio ...................... . 
Sello de 40.000 bilhetes, a 150 rs .. 
Commiuio de i 1/2 o/o ao The-

soureiro •.••........•...•.... 
Quob. de 1/2 °/o pertencente ao 

Estado •..................... 

50·000$000 
11:100$000 
6:00J$0JO 

3:00()$000 

1:000$000 

50:000$000 
10: OOO.lQOO 
5:000$000 

:~= 4:900$000 
5:000$000 

40:000$000 

2:000$000 

128: 900$000 

7i: {00$000 

40.000 bilhetes a 5$000.................... 200:000$000 
Os bilhetes serão divididos em inteiros e quintoS . 

. Palacio do Rio do Janeiro em 29 do Setembro :le 18g3.
La(ayetle Rodrigue• Pereira. 
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DECRETO N. 0026 - DB 29 DB SBTDIBRO J)B !883 

Autoriza a diYislo 'dal dalaa mineraos eoucedldas ao Dr. De Wltt Clinton 
nn Tnyl e outros, na Provlocia do Paraná. 

Attendendo ao que Me requereram o Dr. De Witt Clinton 
van Tuyl. Augusto Mitchell Greenleaff, Antonio Taa.ffe e 
Edordo K.lingelhoefer, este ceaaionario, em ir. tude ~e
ereto n. 8795 de 9 de Dezembro de !882, das minas d ouro 
e outros mineraea, na comarca de Castro, Provi ia do Pa w, 
de que trata o Decreto n. 8094 de i-i de Maio de !881, e 
a.quelles, ceeeionarios, por Decretos na. 7626, de i-i de Fevereiro 
de !880, e 8572, de tO de Junho de !882, ele permiallllo para 
procederem .a exploraçõe~ o investigações de minaa na mesma. 
comarca e no rio Tibagy, aos q uaes por Decreto n. 894! de 5 de 
Maio deste anno foi permittido reunir em uma lUas concellliSea : 
Hei por bem Autorizai-os a dividi!· o terreno mineral, conce
dido peloa mencionados Decretos, em porções ele 50 datas mi
neraes cada uma, :ficando entendido que aos concessionarioa, 
cujos trabalhos de exploração nlo foram ainda approvados, nlo 
se estenderlo os effeitos deste Decreto emquanto nlo apre
sentarem i approvaçlo do Governo Imperial estudos e trabalhos 
de inveatigaçio mais completos, afim de lhes serem marcados 
011 logares em que poderio minerar, Boa termos do mencionado 
Decreto n. 894! de 5 de Maio deste anno. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Con .. lho, Ministro 
e Secretario de Eatado dos Negocioa da Agricultura, Com
mareio e Obra'J Publicas, assim o tenha entendido e fa9a exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de !883, 
62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de SuaMagestade o Imperador. 

Affonso Augusto Morei1·a P~n.tta. 

DECRETO N. 9027 -DE 29 DB IBTBXBilO DB !883 

Proroca o prazo do prhllegio concedido a Joetl Franelseo de Olinlra para 
ràiirieà.r Tinbo do eanna de wuear. 

Attendendo ao CJ.Ue Me requereu Francieeo do Cal'IDO Braga, 
eeaaionario do privilegio de inventlo de um pl'OC8SIO ~ 
fabricar vinho de eanna de assuear concedido a JOIIé Francueo 
c1Et Oliveira por Decreto n. 7075 de 9 de Setembro de !878. 
Hei por bem Prorogar, por mais cinco annoa, o prazo· de que 
·trata o referido decreto. 
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Alblao Augusto Moreira Penna, do Meu Conaelho, Mi
nistro e Secre&ario de Estado doa Negocioa da Agricultura. 
Commercio e Obras Publicas, assim o teaha .enteadido e faça 
exe011tar. Palacio do Rio de Janeiro em ·29 de Setembro 
de f883, 62e da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Affonso Atcgusto Mot·eiraPettna. 

DECRETO N. 0028 - DE 29 DE SBTDBRO DB !883 

ApproY.a as(l!:~~~· o inslrueções rogulamentaros para o lrauporto dG 
moreadoriu e passageiros pela ~tra.~a de ferro ~l~illll. 

Hei por bem Approvar as tarifas e instrueções regulamen
tares para o transporte de mercadorias e panageiroe pela 
estrada de ferro Leopoldina. que com este baixam, aaaignadas 
por Affonso Augusto Moreira. Penna., do Meu CoD.Ielho, Mi • 
nislro e Secretario de Esta.do dos Negocias da Agricultura, 
Commereio e Obras Publicas, que aaim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro 
de !883, 620 da lndependencià e do Imperio. 

Com· a rubrica de Sua Mageatade o Impera.dor. 

Affonso Augusto Moreira P6nna. 

I:a.strucções regula.m.enta.res e t.a.rilae 
para o transporte de pa.ssa.reiros e 
DJ.ercadoria.s pela. estrada de ~rro 
Leopoldina, a. que se re.t'ere o Decreto 
n. 90~ desta. data 

TARIFA N. i 

'l'JUNBPOB.TE DB VIAJANTBS 

Bilhetes ordinarios 

Art. f, o A tarifa n. 1 applica-se ao transporte de viajantea 
do interior, divididos em duas classes. 

Art. 2. o Os meninos menores de 8 annos pagar lo meia 
passagem ; ficando, porém, á estrada salvo o direito de aeeom
modar. no mesmo lagar dons, nestas condições. embora Dlo sejam 
da mesma fan:ilia. Os menores de 3 anuoa de ida.de, cou• 
duzidoa ao collo, tcrlo passagem gratuita. 
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Art. 3.0 Os viajantes só têm entrada nos carros Cóm bi
lhete ou passe em fórmn, dado por funccionario da estrada, 
para isso autorizado. 

Art. 4.0 A venda doa bilhetes começa meia hora e ceaea 
cinco minutos antes da hora marcada para a partida do trem, 
e dous minutos antes da mesma hora fecha-se a porta de 
entrada para a plataforma de embarque. 

Art. 5.o Os bilhetes e passes denm ser apresentados aa 
entrada para a plataforma das estações e conservados para 
serem entregues ou exhibidos sempre que o exigirem os 
empregados da estrada .. 

Art. 6. o A entrada nas plataformas das eàtações é vedada. 
ás pessoas não munidas de bilhetes. 

Art. 7. 0 O viajante que recusar-se a exhibir o bilhote ou 
passe quando isso lhe fór exigido pelos empregados da es
trada, ó considerado embarcado sem bilhete e como tal sujeito 
as penas comminadas no art. 11, embora venha a exhibir 
mais tarde seu bilhete. 

Art. 8.0 Os bilhetes e passes só dão direito a passagem no 
trem, dia, claase e até a estação nelles indicados. 

Art. 9. 0 Os passes concedidos em serviço do Governo ou da 
estrada não são transferíveis : seus portadores não podem 
viajar em carro de classe superior a nelles designada, ainda 
que paguem a dilferença correspondente. 

Art. to. A estrada tnm o direito de tomar qualquer dos 
passes de que trata o artigo antecedente, quando apresentados 
por outras pessoas que não sejam as nelles indicadas, cobran
do o duplo do preço da passagem e arrecadando os passes. 

Art. H. Os viajantes sem bilhete, portadores de bilhetes 
não carimbados ou que tenham carimbo de outro di:\ ou trem, 
salvo as disposições relativas aos bilhetes de ida e volta, 
pagarão o preço de sua viagem, a contar do ponto inicial da 
partida do trem, e no caso de terem procedido de ma fé ficario 
Igualmente sujeitos a multa de 10$ a 20$000. 

Art. t2. ·Os viajantes que excederem o trajecto a que tive
rem direito pagarão a viagem addicional, munindo-se de novo 
bilhete na estação terminal do percurso indicado no bilhete. 
Os que viajarem em classe superior J. indicada em seu bilhete, 
pagarlo o preço de uma passagem de 2& classe entre os 
mesmos pontos indicados no bilhete que apresentarem. 

Art. t3. O viajante que qttizer passar de um carro ordinario 
para algum dos logares reservado~. po:lel-o-ha fazer pagando 
a taxa a ldici.onal correspondente ao logar reservado a partir 
da estação em que tiver embarcado. Si o bilhete de que estiver 
munido fór de 2" classe, terá de pagar ao mesmo tempo a 
diff'erença entre o preço desta e o da t&, a partir da estação em 
que tiver embarcado. 

Art. t•. O viajante que ficar em qualquer ponto âquem· 
do designado em seu bilhete, deve entregar este ao agente 
da ·ellf&ÇIO e perde o direito ao reato da viagem, que 116 pckle 
eff'ectuar comprando novo bilhete. 
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Bilhetes ele ida e oolta 

Art. 15, Concedem-se bilhetes de i• elasse de ida e volta 
com abatimento de 25 •/o entre a estaçlo de Porto Novo para 
as demais estações e vice-versa, que durarão por oito dias. 

Art. i6. O prazo começa a correr da hora em que o bilhete é 
vendido e termina á hora da. partida do trem de volta, con
tando-se 24 horas para cada dia do prazo a que se refere o 
bilhete. 

Art. i7. Os bilhetes de ida e volta dão direito a uma só 
viagem em cada sentido, em qualquer trem, de ou para as 
estações mencionadas nos bilhetes. 

Art. i8. Os portadores de bilhetes de ida e volta só poderio 
entrar nos trens nas estações mencionadas em seus bilhetes, 
quer para a ida, quer para a volta. 

Art. i9. No caso de quererem parar em qualquer estação 
nos limites de seu bilhete, este não lhes dá lllll1ll direito a 
continuar a viagem em outro trem. 

Transportes funebres 

Art. 20. Os· cadaveres transportados em vagões de cargas 
em trens mixtos ou de merca lorias pagaria taxa correspon
dente á de 2& classe da tarifa n. 5. Si forem trAnsportados 
em carros de passageiro'! de 1• ou 2• claase ficarão sujeitos, 
quanto á taxa, ao que estipulam os arta. 32 e 34. O minimo 
do frete, neste caso, será 20$000. 

Art. 21. As pessoas que acompanharem estes transportes 
pagario segundo a tarifa dos viajantes. Sómente duas peuoas 
serlo transportadas gratuitamente si se colloearem no carro 
que contém o cada ver. 

Transporte de alienados 

Art. 22. Nenhum alienado póde ser admittido nos trens si 
não fôr acompanhado por pessoa encarregada d,e guardai-o. 

Art. 23. O alienado e seu guarda não podem tomar lagar 
em um mesmo compartimento com outros viajantes ; devem 
ser collocados em compartimento reservado. 

Art. 24. O preço do transporte neste caso é o duplo do 
das passagens ordinarias, sendo o mínimo igual ã metade da 
lotação completa do compartimento ou do carro, si este não 
tiver mais de um compartimento. Si o estado do alienado 
exigir mais de um guarda, pagarão elles suas passagens. 

As bagagens aio taxadas separadamente aos preços tia tarifa. 
Art. 25. O. transportes desta especie devem ser annuncia

doa com 24 horas de anteeedencis. ao agenLe da-estaç11o da 
parüd&. 
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Transporte de doefttes 

Art. 26. As pessoas em estado do enfermidade tàl, que poaaa 
incommodar aos demais viajantes, só podem viajar em carro 
separado. 

Art. '1:1. Os doentei, cujo estado exija constante cuidado, 
devem ser acompanhados por alguem. 

Art. 28. Aos transportes de doentes em carros separado• 
são applicaveia as disposições dos arts. 24 e 25. 

Al•gvel de carros e compartimentos ou logares 
reservados 

Art. 29. Os pedidos de aluguel de carroa devem ser feitos 
com antecedencia de duas horas na estação de Porto Novo 
e de 24 horas em qualquer das outras estaç&a. 

O aluguel dos carros é pago adiantado. 
Art. 30. Quem alugar um ou mais carros e depois de tel-os 

à sua disposiçlo rejeital-os, só tem direito a exigir metade 
do aluguel. 

O aluguel dos carros-salões só póde ser integral. 
Art. Si. Um carro, embora mtegralmente alugado, nio 

póde levar mais viajantes do que comportar a respectin 
Iotaçlo, e a bagagem destes está. sujeita ás meama.a condiçtSes 
que a bagagem de qual11uer viajante . 

. An. 32. O aluguel de um carro ou compartimento de carro 
para viagem simples ou de ida e volta, é determinado pelo 
producto do preço de um bilhete, no primeiro caso, e de doaa 

·no aegundo, da mesma classe, procedencia e destino, pela 
lotaçlo do carro ou do compartimento de um carro da mesma 
classe ou pelo numero dos viajantes, sagundo fôr este numéro 
inferior ou nlo áquella lotação, salvo a diaposiçlo do art. 33. 

Art. 33. O aluguel minimo de um carro-aallo de i6 logarea 
é fixado em 100$ e o de um compartimento dos carros-salCSes 
de dons compartimentos de oito Jogares càda um, em 5Qt000. 

Art. 34. Quem alugar integralmente um carro ordlnario 
terá abatimento de 25 •f o, e quem alugar dons ou maia carros 
tora abatimento de 30 •fo· 

Art. 35. O p~ do aluguel de um logar reservado em 
cal'l'OI-88lGea serã 1gual ao de uma passagem de i" classe, como 
uma tau adclicional que •erâ paga separad!lmente e i viata 
do bilhete ele fa classe. 

Trenk especiaes de viajantes 

Art. 36. A estrada póde conceder trens especiaes de_ via• 
jantes. 

O frete é pago adiantado . 
O pedido deve ser feito com antecedencia de i8 horas i 

administraçlo em Porto Novo ou de 48 horas aos agentes das 
outras estaç~a e mencionar ~ 
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f 0
, o~ numero de carros de viajantes de cada classe de que o 

trem deve ser composto ; 
2o, a quantidade das bagagens ; 
3o, a natureza e importancia dos outros transportes, como 

cavallos, carros, etc. · 
Art. 37. O preço do trem especial é determin!ldo: 
18 , pela applicação dos preços da tarifa dos viajantes, do 

numero de legares de catla classe de que se compuzer o trem, 
seja qual fór o numet•o de logares r~:oalmente occupados ; 

2o, pela applicação das tal'ifas ás bagagens, ciea, cavallos, 
carros, ataudes, etc. que tenham de ser tran<:portados. 

Os trens especiaes das 6 horas da noite ás 6 horas da manhã 
seguinte pagarão mais 50 °/o dos preços indicados. 

Art. 38. O frete minimo de um trem especial, sem volta, é 
fixado em 4$ por kilometro ou fracção de kilometro e nunca 
será inferior a 100$000. 

Art. 39. As taxa~ e os minimos terão reducção de 20 °/u 
nos dous percursos, si o trem especial fór utilisado na ida o 
na volta. 

Art. 40. Si of.numero de passageiros fór superior á lotação 
do carro escolhido, pagarão os viajantes o que excederem a 
esta suas passagens ou a meia importancia do aluguel integral 
dos carros supplementares que tomarem, conforme se accom
modarem no mesmo carro ou exigirem carros su.pplementares. 

Art. 41. Quando a viagem fór de ida e volta. conce
der-se-hão grat'litamente cinco horas de demora no ponto 
terminal do trajecto de ida , cobr-tndo-se 20$ por cada hora 
ou fracção do hora excedente até o prazo maximo de 10 horas, 
findo o qual poderá a estrada. dispór do trem, perdendo o con
cessionario tolo o direito ao mesmo. 

Art. 42. As concessões de trens especiaea serão feitas por 
escripto, indicando-se o numero de carros de cada especie, a 
estação de pàrtid:~r e a de chagada, o dia e a hora da partida 
e a importancia do frete pago. 

Art. 43. Conceder-se-hão gratuitamente iO minutos de de
mora p·1ra a pat•tida. do tt•em da estação inicial, findos os 
quaes cobrar-se-hão iO$ por cada m!lia hora que exceder. 

Art. 44: Si, depois de duas horas de espera, não se apre
sentarem as pessoas pat•a as quaes foi o trem fretado, eon
siderar-se-ha esta como rejnitado, e o concessionario só terá 
direito a receber metade do frete que tiver pago. 

Art. 45. Só terá tambem direito a receber metade do frete 
pago, quem rej-Jitar o trem depois de tel-o fratajo, embora 
mande o aviso antes da hora marcada para a partida. 

Disposições policiaes 

Art. 46. E' expressamente prohibido a 'lualquer viajante : 
1.0 Viajar em classe superior á que des1gnar seu bilhete, 

salvo pagando a differença da passagem; 
2. 0 Passar de um par-.1 outro.l carro, estando o trem em 

movimento ; - · 
l'U .. a nJ!avtno 18é3- T. 11o t2 
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3. o Viajar~ varandas dos carros ou debruçar-se pàl"a fóra; 
4.o Viajar nos carros ele i• elasae, estando desea.lc;o ou 

apenas de chinellos ou tamancos ; 
5.o Entl'ar ou sahir dos carros, estando o trem em mo

vimento; 
6.o Puxar a corda de signal eollocada no interior dos carros 

quando não houver accidente grave que exija a parada de 
trem na linha ; 

7. o Sahir em qualquer logar que não seja nos pontos de · 
estação pela plataforma e porta para esse fim designadas ; 

s.o Fumar durante a viagem, e:s:cepto em carros designados 
para esae fim, si a estrada julgar conveniente estabelecei-os ; 
e nas salas das estações emquaato alli permanecerem senhoras, 
salvo si a sala tiver aquelle destino especial; 

9. 0 De qualquer modo incommodar aos demais viajantes; 
iO. Entrar nos carros, embora com bilhete, em estado de 

embriaguez, indecentemente vestido ou levando comsigo cãe;; 
ou qualquer objecto que aos outros incommode, matarias 
inflammaveis, armas de fogo on quaesquer outras. 

O final desta dispo~;;ição não comprehende os agentes da 
força publica que viajarem em serviço do Governo. 

Art. 47. O viajante que infdngir qualquer das disposiçõés 
do artigo anterior e, depois de advertido pelos empregados da · 
estrada, persistir na. infracção, será obrigado a retirar-se da 
estação~ restituindo-se-lhe o valúr do bilhete que houver com
prado, si, não tiver começado a viagem. 

Si a infraeçlo fôr commettida durante a viagem, o viajante 
incorrerá na multa de 20$ a 50$; e no caso. de recusar-se 
a p::tgal-a ou, si depois dnsla paga não corrigir-se, o chefe 
do trem o entregará ll.O agente da estação mais proxima 

"para remettel-o á autoridade policial de conformidade com 
o Regulamento de 26 de Abril de 1857. Si o viajante não tiver 
dinheiro para pagamento da multa em que tenha. incorrido ou 
do preço da passagem, o conductor poderá. e:s:igir delle, como 
penhor, algum objecto de valor, passando recibo. 

TAlUFA N. 2 

Bagagens 

Art. 48. A tarifa n. 2 applica.-.se ao tran;jporte de bagagéns 
em t·ens de v ajant<>s. 

A bagagem transportada em trens mixl.os pagará as taxas 
da i"' classe da tarifa. n. 3. 

O frete mínimo do uma e1:pedição de bagagens e 400 réis. 
Art. 49. A bagagem comprehende os objectos de uso pessoal 

dos viajantes ou d'3Stinados a prover às necessidades ou con• 
dições da viagem. 

Art. 50. Cada viajante só poderá lavar eomsigo, livre de 
frete, um pequeno volurno com l'Ottpa ou artigos para seu 
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uso dnrante o tra.jecto, cujo peso não exceda de 30 kilogram
mas, devendo o volume ser de dimensões taes que possa ficar 
sob os bancos dos carros, sem inconveniente para os demais 
viajantes, a juizo do conductor do trem. Para estes volumes 
não haverá registro : serão transportados por conta e risco do 
viajante a qus pertencerem. 

Art. 51. Uma familia ou grupo de pessoas, viajando juntas, 
não poderá, allegando esta circumstancia, augmentar as di
mensões do volume cujo transporte grlltuito é pel'lllittido a 
cada passageiro: assim, em nenhum caso, será admittido no 
carro um volume cujas dimensões excedam às do vão livro 
debaixo do assento concedido a cada passageiro. 

Art. 52. Não podem, outrosim, ser nos carros de viajantes 
introduzidos objectos que pelo mau cheiro ou perigo que
apresentem, a juizo do conductor do trem, puderem causar 
incommodo aos. outros via,iantes. 

Art. 53. A demais bagagem de qualquer ordem será des
pachada e conduzida em carro especial, pagando-se no act~r 
do despac\o as taxas respectivas. 

O despacho da bagagem deve ser feito á vista do bilhete 
de passagem. 

Art. 54. A bagagem apresentada a despacho deve estar 
convenientemente acondicionada de modo a poder resistir aos 
choques ordinarios inherentes ao transporte em estrada de 
ferro. As malas, caixas, canastras, etc. devem estar fechadas. 

Art. 55. Si nm volume estiver aberto ou mal acondi
cionado, o viajante será convidado a fechai-o 011 a bem acon-· 
dicional-o. Si o vinjante não o puder fazer, será o volume 
aceito mediante boletim ·do rcsalva ; si, pol'ém, Re recusar a 
acondicionar o volume ou a dar o boletim de resalva, a baga-
gem será recusada. · 

Art. 56. Registrada a bagagem, car-se-ha ao viajanto um 
boletim que lho servirá de titulo emquanto não estiver de.posse 
de sua bagagem. 

Art. 57. A bagagem entregue no escriptorio até f5 minutos 
antes da hora marcada para a partida do tl'8m, será expedida 
,jdntamente com os viajantes. A quo fôr entregue depois poderá 
ser recusrula ou, si nis~o convier o viajante, expedida como 
mercadoria ou encommenda pelos trens seguintes. 

Art. 58. A bagagem será posta à disposição do viajante logo 
após a cliegada do trem e será entregue mediante a apresen-
tação do boletim. . 

Art. 59. Si o viajante allegar a perda do boletim de baga
gem, o agente da. estação verificará si a bagagem pertence 
ao reclamante, fazendo este adduzir provas, como apresontação 
das chaves, relação do conteúdo, o te~temunho de pessoas fide
dignas, etc. Feita a VPrificação, póde o agente da esta!;.ão, 
si julgar provada a identidade do proprietario; entregar-lhe 
a bagagem, pa!!sando o viajante o rocibo. 

Art. 60. A bagagem registrada não reclamada Jogo ::.pós 
a chegada do trsm, será recolhida n um deposito e 24 horas 
depois 1icr.r:l. s~jcUa a armazenagem. A· bagagem do que · 
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nata eite artigo será posta diariamente A disposição do dono, 
das 6 horas da manM as 6 da tardo, excepto nos dias feriados 
e santificados. 

Art. 61. Será támbem recolhida a um deposito a bagagem 
apresentada de vespera ou antes da hora marcada para co
meçar o despacho ; o deposito ó certificado por um recibo 
entregue ao viajante e que serve do titulo para elle poder 
entrar na posse da sua bagagem. Pelo deposito pagará o 
viajante, no acto de despachar a bagagem, a taxa de 200 rs. 
por volume, que será addicionada ao frete. Si a bagagem não 
f6r procurada. no dia. immediato, ficará tambem sujeita á 
arma.zenagem • 

. Art. 62. Os volumes de bagagem que &3 encontrarem nio 
registrados nas estações serão recolhidos a. um deposito e 
ficarão sujeitos a armazenagem. 

Art. 63. A bagagem nos casos dos arts. 60 e 61 será con· 
siderada, quanto á indemnização a pagar por perda ou avaria, 
como estando em curso de transporte. 

Art. 64. A bagagem de que tratam os arts. 60,. 61 e 62, 
que não fôr reclamada no prazo de 00 dias, a contar da. data 
em que tiver aido recolhida ao d3posito, será vendida. em 
Ieilio e o producto recolhido ao deposito da companhia., depois 
de deduzido o que pela ·mesma bagagem fôr devido á estrada • 

.Art. 65. Os volumes de bagagem que tiverem maia de um 
metro cubico ou pesarem mais de 100 kilogra.mmaa, poderio 
ser recusados nos trens de viajantes. 

Encommenda.~ 

Art. 66. A ta1·ifa n. 2 applica-se tambem aos volumes de 
encommendas que puderem ser admi'ttidos para. serem trans
rort!!odos immediatamente em trem de viajantea, comtanto que 
o peso de cada objecto não sPja superior a 100 kilogrammas 
ou a~u volume não exceda a um metro eubieo. 

Aos volumes ele encommendas }lelos trens mixtos, upplical'
ae-hão as taxaa da. i• classe da tarifa n. 3. 

O frete minimo de uma e:s:pedição de eneommendaa é 400 réis. 
Art. 67. Os objectos seguintes serão tambem con!ilideradofo1 

encommendas : 
1.0 Volumes de ovbs, frutas, leite, pão, gelo, legumes frescos, 

legumes, hortaliças, miudezas alimentícias e outros generos 
semelhantes de facil deterioração ; 

2.0 O trQ.e fresca, caça, ostras e peixe ft•esco acondicionados 
A vonhcle de quem romettet· e por sua conta e risco; 

3.o Pequenos animaes e avos domesticas em gaiolaa, ca
poeiras ou caixões engrad,tdos. 

f:'lerlo transportados em trens mixtos aos preços das tarifu 
e.-. q-..e e~tiverem classificados e em lrens de viajant~a pelo 
dobN !leuea preços, 
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Si o poso ou volume fôr superior aos indicados no art. 66, só 
poderão taes volumes ser expedidos como mercadorias. 

Art. 68. Os volumes de encommendas serão expcdid(]S pelo 
primeiro trem de viajantes ou mixto, que partir depois da 
apresentação dos volumes, comtauto que tenham. sido apre
sentados na estação, pelo menos meia hora antes da mar
cada para a partida do trem . 

Serão postos á disposição do destinatario 15 minutos depois 
da chegada do trem. 

Art. 69. Os volumes de encommendas que não forem retira
dos dentro de 24 horas a contar da chegada do trem, serão 
depositados e ficarão sujeitos li. armazenagem. 

Art. 70. Toda expe.tição de encommendas será certificada 
por um boletim entregue ao expeditor e que será depois 
exigido no acto da entrega dos volumes. O boletim serve de 
titulo á pessoa nelle mencionada como destinataria para entrar 
na posse dos volnmes. 

Em caso de perda do boletim observar-se-ha o dispost.o no 
art. H4 do Regulamento de 26 de Abril do 1857. 

TARIFA N. 3 

:J[ ercador ias em !leral 

Art. 71. A tarifa n. 3 npplica-se ás mercadorias em geral, 
divididas em seis classes, &egundo a pauta annexa a estas 
instrucções. 

As mercadorias não designadas na pauta serão incluídas nas 
classes dos artigos similares e as incluídas nas classes {i& e 7• 
serão sujeitas ás taxas daquella ou desta quando os respecti
vos pesos forem inferiores ou superiores a 200 kilogrammas. 
A pauta poderá ser revista annualmen\e. O ferro em guza, 
barra, chapas, trilhos, tubos, moendas, etc., provenir.nte da 
fabrica de S. João do Ypanema ou de outras fabricas nacionaes, 
terá abatimento de 20 •f .. sobro os preços da tarifa, quando 
expedido<;; pelas mesma~ fabrir.ns. As rnnehinns n apparclbos 
de qualquer natureza fabricados no paiz terio abatimento 
de 20 °/o sobre os preços da tarifa, quando expedidos pelas 
fabricas e a estrada puder verificar que são realmente pro
duetos nacionae11. 

Art. 72. O frele mínimo de uma expedição de mercado
rias é de 1$000. 

Art. 73. As mercadorias não susceptíveis de serem carrega
elas com outras não são admittidas senão aos preços da carga 
mínima do 1.000 kilogrammas, seja qual fôr o peso da 
oxpediç:lo. 

Art. 74. Quando um expeditor necessitar de vagões para 
carga completa de sua mercadoria, deve fazer a requisição 
com antecedeneia de 24 horas si quizer só um vagão e de 48 
horas si quizer dons ou mais vagões. 
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Art. 75. O expeditor ficará sujeito á multa de 5$ por va· 
gio e por dia. si a mercadoria não fôr remettida para a. esta
ção de par~ida no dia convencionado e o. estrada poderá, além 
disto, dispôr do material. A irnpormncia da multa poderã 
set· exigida no acto da requisição, sendo depois restituiria si 
não tiver de ser applicaaa. . 

Art. 76. O agente da estaçiio pr.wenirá. o cxpeditor do dia 
e hora em que os vagõ~s pedidos serão postos á sua disposição. 

Si dentro de oito horas o carrogamento do vagão não fôr . 
feito pelo pessoal do expeditor, este fica sujeito á. multa de i$ 
por hora de demora e por vagão. Não se contam as horas 
decorrida.s das·6 da tarde ás 6 da ma.nhã. 

Art. 77. Qua.ndo o carregamento tiver de ser feito por 
pessoal da estrada, a mesma multa será applicada. si decorre
rem mais de oito horas entre a recepção da i• parte da eY.pedição 
e 8 recepção de seu complemento, isto é, si a expedição 
toda não fôr remettida para a estação dentro de oito horas. 

A mesma multa de 1~ por hora será applicada por ~ada 
vagão carregado quo, pôr falta do~ documnntos prescriptos, 
não puder ser expedido pelo trem que o deveria levar. 

Art. 78. Nenhum oxpeditor de um ou mais vagões poderá 
exceder sob qualquer pretexto a lot:tção dos mesmos vagões. 
O expeditor é responsavel por qualquer avaria causada por 
seus agentes aos vehiculos da estrada de ferro no carrega
monto e descarregamento ou por excesso de lotação. 

Art. 79. Para as mercadorias que tiverem o mesmo destino 
as expedições serão feitas pela ordem da apresentação dos 
despachos na estação de partida, salvo os casos do prefercn
cia por objecto de serviço publico. 

As mercadorias sujeitas a prompt8 deterioração serão, porém, 
expedidas de preferencia ás outras. . 

Art. 80. As mercadorias, como ovos, frutas, leite, pão, gelo, 
legumes fr!'scos, hortaliças, carne fresca, animaes, aves, 
peixe fresco e outras somelhantes apre~entadas até 30 minutog 
antes da hora marcaria para a partida de um trem de merca-
doria.s ou mixto, serão expedidas por esse trem. · 

Esta'i mercadorias poderão ser expedidas pelo trem de via
jantes que partir depois do despacho, sempre que fôr possível, 
com tanto que o carregamento não cause emliaraço á marcha 
do trem, nem exceda á lotação do mesmo. 

Art. Si. As mercadorias que exigirem vagões espaeiaea 
para seu transporte, serão exped!d8s, sem demora, quando 
completarem a lotação dos vagões proprios para esse tran
sporto, ou quando, não completando, pagar o expeditor o valor 
da lotação dos mesmos vagões.: No caso contrario as mercado
riu poderão ser demorada!J ató que completem 8 lotação. 

Art. 82. Quando a estrada autorizar o carregamento ou 
descarregamento fóra dns cstnçõcs, estes serviços serão fei
tos obrig-atoriamento pelos cui<lados o á custa do cxpcditor ou 
do destinatario. 

Art. 83. O carregamento o o descarregamento do todas a.s 
me~adorias a granel, despachadas por carga completa, devo· 
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rão geralmente ser effectuados pelos cuidados e á cmsta do 
cxpeditor o do destinatario, sob a vigilanch dos empregados 
da estrada. 

O carregamento e o descarregamento das mercadorias da 7a 
classe da tarifa n. 3 devem tambem ser feitos pelos cuidados 
e á custa do cxpeditor e do destinatario. 

Art. 84. Mediante requisição do expeditor ou destinatario 
pólo o carrngn.monto ou diJscarrcgamcnto da.q mercadorias 
do que trata o art. 83 s~r feito peb estrada, cohrando esta a 
taxa de 500 rs. por fracção indivi~ivel de 1.000 kilogram
mas pelas duas operações ou por uma só. 

Art. 85. O carregamento ou descarregamento das merca
dorias fóra das estações não dá legar á reducção de taxa. 

Art. 86. O expeditor e o destinatario têm o diroito de e::dgir 
a pesagem de suas mercadorias na estação do destino, aindll. 
que nada indique que o carregamento tenha sido altera.do ou 
os volumas nenhum indicio apresentem de avaria. 

Art. 87. Si a di:fferença encontrada para mais ou para menos 
não exceder a. i 0 /" do peso mencionado na nota de expodição, 
a. estrada não S(lrá. responsavel p~la differençn. encont:-ada o 
nem havorá rectificaçl'ío de freto. 

TARIFA N. 4 

Joias, peclrrrs c metac.ç preciosos, dinlt~iro e outro! 
valores 

Art. 88. A tarifa n. 4 applica·sc ao transporte de ouro, prata., 
platina e pedras preciosas, em obra, de joias, casquinha do 
Ollro e prata, moedas de ouro, pratn., cobre o nickel, papel
moela e d'l quaesr{Uffi" papeis-valores. 

As pedras preciosas brutas, o ouro, a prata e a platina em 
pó ou barras têm abatimento de 50 °/o sohre o preçQ da tarifa. 

Considera.-!'le fraude toda declaração inexacta. quanto á. na
tureza, ao valor ou peso dos objectos llcima especificados. 

Art. 89. A taxa é applicada por i:OOO$; toda. fracção in
ferior a esta cifra conta-se como i :000$000. 

O froLe mini mo de uma expedição de ouro, joias, ete. é 2$000. 
Art. 90. Estes objecto3 devem ser cuidadogamente posados 

e só serão expl"didos em trens de viajantes ou mixtos. 
Art. 9i. O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e os metaes 

preciosos, devem el'lta.r acondicionados em saccos, caixas ou 
barris. O transporte a descoberto é prohibido de modo abso
luto. (i) 

(f) Estas exp~dições devem ser apresontadas tl8109 oxpe
d!tores, j:\ acondicionadas como aqui sn exige ; não devem 
ser acon,licionadas pelos agentes ou outro'! empregados <la 
estrada. 
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Art. 92. Os saeeos devem ser de panno forte, cosidos por 
dentrQ e perfeitos, isto é, não dilacerados nem remendados. 
A boca destes saeeos será fechada por meio de corda ou cordel 
inteiriço, cujo nó será coberto por sinete em laere.ou chumbo 
e cujas extremidades serão mantid:tl'l por sineta Igual sobre 
uma fixa solta. Em falta de sineta as e1:tremidades da corda 
ou cordel poderão ser perto do nó, introduzidas em lacre ou 
chumbo. 

Art. 93. As caixas ou barris serão prrg-ndos ou arqueados 
com solidez e não deverão apresentar vestigio algum de aber
tura encoberta, nem de fractura. 

As caixas serão fortemente ligadas por meio de corda intei
riça, collocada em cruz, com tantos sinetes em lacre ou 
chumbo, quantos forem necossario~ para garantir a inviola
hilidafle dos volume~. 

Nos barris, uma corda applica·la em cruz nas duas extremi
dades será fixada por meio de sinete em lacre ou chumbo. 

Art. '94. O papel-moeda, as notas de Banco, as apolices n 
as acções tle companhias o outros papeis-valores, devem ser 
apresentados em saccos ou caixas, ou formar pacotes revestidos 
de envoltorios intactos, em papel ou panno encerado. 

Todavia os volumes apresentados em envoltorios de papel 
poderão ser aceitos, si em relação :i solidez e ao acondi
cionamento estes envoltorios nada deixarem a desejar. 

To :lo pacote deve ser fechado por meio de sinetes em lacre, 
sendo estes em numero sufficiente para assegurar sua inviola
bilidaie (tres pelo menos). 

Art. 95. Na nota de expPdiÇ<io que acompanhar um tran
sporte de ouro, joias, etc., dove-se ml'lncionar, independente
mente das in,liciçües ordinarias, o valor por extenso do artigo 
e deve haver sinete em lacre confo:·m'} o apposto sobre o 
volume. 

Art. 96. Os endereços não devem 1501' cosidos, nem colla
dos, n'lm pregados nos volumes afim dG que não possam 
encobrir vestígios de abertura ou fract.n~a; podem 'ser ou 
flscriptos sobre os volumes ou affixados a elles por meio de 
.c;ordel. 

A declaração do valor do artigo ser:i mencionada por extenso 
no endereço. 

Art. 97. As iniciae~, legendas, armas, firmas sociaes ou 
os nomes de estabelecimentos impressos sobre os saccos, cai
xas, barris e pacotes, devem ser perfeitamente legiveis. 

Os sinetas feitos com moedas são formalmente prohibido~. 
A1·t. ~8. As expedições de joias, pedras e metaes preci, aos, 

dinheiro e outros valores, devem ser apresentadas a despJcho 
pelo menos. qma hora ante~ da marcada para a pertida do 
ti'.eliJ, para poderem seguir pelo mc~Smo. · 
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TARIFA N. 5 

llehiculos 

Art. 99. A tarifa n. 5 applica-sc ao transporte de vehiculos 
de qualquer espeeic, armados ou desarmados, e divide-se nm 
duas elas~ os: 

A i" comprehende carros funebre.q, diligencias, caleças, car
ros para caminhos de ferro de tracção animal e outros vehi
eulos de quatro rodas para transporte de pessoas; 

A 2• comprehende canos, carroças, carretas e outros vehi
colos de duas ou quatro rodas para transporte de generos, 
tilburys e outros vehiculos d~ duas rodas pa1·a transporte 
de peSROaB. 

Art. 100. OB vehiculos para transport11 de generos ou para 
serviço da lavoura ti~m abatimento de 25 °,'o si estiverem 
desarmadoB. 

Art. 101. O enrr.1gamento e o dcscarregnmento são feitos 
pelos cuidados e por conta e risco dos expoditoros " dos des
tinatarios. 

Art. 102. Os vagões, as locomotivas e os trens rodando 
sobre os eixos pagarão cada um 350 réis por kilometro ou 
fracção de kilometro. 

Os mesmos desarmad0s pagnrão pelas 6a. c 7a classes da 
tarifa n. 3. 

TARIFA N. 6 

Animaes 

Art. 103. A tarifa n. 6 applica-stl ao transporte de anim:Ji"!FI 
rlividirlos em tros classes : 

A i"' comprohonde animaes de montaria ; 
A 2• comprehende bois, vaccas o vitella-;; 
A 3a comprehende carneiros, porcos, cães e outros animnes 

semelhantes, soltos. 
Art. 194. Só podem ser transport1dos em trens d ~viajantes: 
fo, ammaes de sella ou de carro, vitellas, be?:erros, car

neiros, cabrns, cães e anima·~s semelhantes, pagando, excepto 
os cães, o dobro da tarifa n . 6 ; 

2<>, pequenos animaes e aves domesticas ou silvestres, em 
gaiolas, capoeiras ou caixões engradados, despach!ulos como 
encommendas. 

Art. 105. Os cã!}S acompanhando viajantes pagam, Reja qual 
fôr seu tamanho, o preço da classe da tarifa dos viajantes ; 
em caso contrario pagam pela 2a classe da tar· . . , 

Art. 106. Os cães podc!·ão ser recusados :PfO!rt~ --. ~ 
bem açaimados e presos à <·orrentc; mu é.tJ'\l\fJ\.\~tM 1seM6 0-4 n '-
admittidos em carros de viajantes. l~' c.14 .A~' '\. 

~~ \ 

:()(., ~~ ., 
'"--. 'S "" 

"~,,:~~~~~os 
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Todavia os cães pequenog, chamados de sallo, que acompa
nharem viajantes, podem ser admittidos nos carros de passa
gairos, sob as condições seguintes : 

fa, estarem dentro de uma ecsta ; 
2•, o peso total do cão e da cesta nãL~ deve ser superior a 

quatro kilogrammas; 
3&, pagar passagem de 2• classe ; 
4", os outro3 vbj:tntes não reclamarem. 
O transporte de cães nestas condições é feito por conta 

e risco de seus donos. 
Art. i07. 03 anima0s, cujo embarque ou desembarque 

for difficulLoso, só serão admíttidos nos .trens de viajantes 
nas esta.çõ3s extremas do itinerario do trem ou naquellns 
em que o t.rem tenha de demorar-se tempo para isso sufti-· 
ciente, e quando forem destinados a estações em irlenticns 
condições. 

Art. i08. Quando os animaes da~ i~ e 2" classes da tarifa 
n. 6 forem destinados a eshção além do extremo do iLine
rario do trem pelo qual forem expedidos, só serão aceitos me
diante a taxa nddicional de 1$500 por cabeça para despezas 
de cocheira n:. estação em que pernoitarem, sendo a referida 
taxa addicional dobrada ou triplicada, si o animal tiver do per
noitar em duas ou tres estações. 

Art. 109. Os animaes perigosos em nenhum caso Jlodein ser 
b.dmittidos nos trens de viajantes, e serã'> admittidos nos 
trens de mercadorias si estiverem com toda segurança. acon
dicionados em jaulas. 

O frete destes animao'! s~r:i. cobr:lrlo á razão de 380 1'3. por 
vagão e~pecial e por kilometro oa fracção de ldlometro. Os 
expeditores serão respons1.vcis por qualquer desastre causado 
por taos animaes. · 

Art. HO. Os nnimae'; (excepto os do § 2° do art. 104) 
devem ser apre3entarlos na e1tação, pelo menos, uma hora 
l!ntes da rogulam(mtar para a s~~hida do trem. Os transportes 
que necessitarem o emprego de um vagão· inteiro ou da 
mais de um vagão, devere ser annunciados com 24 horas de 
antecedencia. pelo menos. 
· Art. 111. O embarque e o desembarque dos anima"lS são 

feitos sob os cuidados, inteira I'esponsabilidade e :i custa do.~ 
expoditores o doq destinatarios. 

Art. H2. Os animaes dovom ser acompanhados por con
ductor ; não o sendo nem estando o destinatario presente á 
chegada do trem, serão remettidos para o deposito publico por 
conta. o risco de seus donos. Os conductores, pagando cada 
um passagem de 2" classe, poderão viajar nos trens que tran
sportarem gado, no carro do chefe do trem si houver com
partimento para isso ou nos vagões de gado, não excedendo, 
porém, o numoro de con•luctore~ a um por expedi~ão on va
gão. A estrada. não é responsavel pela. fuga dos a.nimaes, salvo 
provando-se culpa do pessoal da Astrada. 

Os animaes do§ 2° do art. 104 estão suj,1itos ás mesmas 
pre!leripçõet:~ acima. 
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Art. 113. Quando o transporte de animaes comportar a 
carga de 20 vagõe3 no minimo, para um mesmo destino, 
póde ser effectaado em trem especial, aos preços da tarifa 
n. 6, com tanto que o pedido tenha sido feito á estação da 
partida com 48 horas de antecedencia. 

Art. 114. Os animaes dos §§ i• e 2o do art. 104 podem 
ser aceitos para serem transportados a domicilio. 

Art. 115. Os animaes do§ f o do art. 104, aeom~nhando 
viajantes, podem ser transportados sem nota de expedição. 

Volumes 17azios em retorno 

Art. H6. Os volumes vaziO!! em retorno {u~ados) n!o 
serão admittidos como taes, si não tiverem realmente servido 
a expedições de mercadorias pela estrada de ferro. 

Art. U7. Os barris, gigos, jacás, capoeiras, etc. vazios 
em retorno, transportados em trem mixtos ou de me1•cadorias, 
são taxados ao reso real e ao preço da 6& classe da tarifa n. 3. 

Art. 118. As pipas vazias pagarão 1$500 cada uma por 100 
Jdlometros de percurso e 3$000 de fi)() até 300 kilometros e 
nesta proporção as suas subdivisões. 

Art. 119. Os aaccos vazios em reton.o (usados) são trans
portados gratis e devem sor reunidos em pacotes solidamente 
atados. A nota de e:tpcdição de saccos vazios em rotorno não 
deve indicar o numero de saccos ; só E8 admitte a in,licação 
do numero de pacotes e do peso englobado d:texpedição. 

Art. 120. Nas estações do interior serão fornecidos saccos 
vazios para tran11porto do cafó, modianto a. tnxn de 20 rôis por 
cada 10 kilogrammas. Esta disposição não inhibc n f)UOm 
quizer transportar o café em saccos de sua propriedade, e 
em caso algum con,titue monopolio. 

Embm·go ou penhora em "'olwnes depositados nas 
estaç·r7es 

Art. 121. Os casos de embargo ou penhora em mercadorias 
e outros objectos derositados nas estações da estrada, serão 
regulados pelas disposições do Decreto n. 841 de 13 de Outubro 
de 18.'}1, no que a estas forem applicaveis. 

Art. i22. Os objectos <Jmbargados ou panhorados nãO podem 
ser retirados das estações, sem ter sido a eátrada. indemnizada 
do que lhe fôr devido po~ f,·ete, armazenagem e mais des
pezas. 

Art. i23. Quando o omb:u-go ou a penhora recàhir em 
generos de facil deterioração, nocivos ou perigosos, não po
derão estes ficar depnsitado$ nM estaçõcR. 
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DISPOSIÇÕES GERAES 

Recebimento 

Art. 124. Para o recebimento das expedições os esoriptorioa 
abrem-se em todas as estações uma hora antes da partida do pri
meiro trem e fecham-se t5 minutos antes da partida do 
ultimo. 

Art. 125. Nas estações desprovidas de desvio a estrada 
poderá recusar volumes de peso superior a 50 kilogrammas e 
expedições de mercadorias que pesarem maia de 200 kilogram
mas ou que exigirem o estacionamento de vagões na linha 
principal. 

Art. 126. Nenhuma mercadoria, para cujo transporte pela 
estrada de ferro se exige nota de expedição, póde ser rece
bida pelos empregado9 da estrada, st não vier acompanhada 
da nota de expedição, salvo a disposição no final do a1·t. 150. 

Art. 127. As mercadorias taxadas ao preço da 7• classe da 
tarifa n. 3 devem ser annunciadas no dia anterior ao do 
despacho. Estas mercadorias não serão recolhidas debaixo de 
coberta ; estão sujeitas quanto á armazenagem ás mesma'! 
condições concernentes ás outras. 

Art. 128. As mercadorias e quaosquer objectoa entregues ã 
estrada serio conferidos na estação de partida e na de chegada 
ã medida que forem sendo recebidos, verificando-se as marcas, 
a quantidade, a qualidade dos volumes, a natureza da nieroa..; 
doria, o peso (i), o frete pago ou a pagar e as despezns acces
sorias. 

Art. 129. Na estação do partida será a nota de expedição 
registrada em resumo no livro-talão, do qual se extrahirá o 
boletim que tem de ficar em poder do expeditor. O registro 
deve mencionar os nomes do expeditor e do destinatario, as 
marcas, o numero de volumes, a. totalidade do peso da expe
dição, o frBte pago ou a. pagar c as despezas accesaorias. 
Por cada despacho das tarifas ns. 3, 4, 5 e 6 (não se exee
ptnando os transportes gratuitos) cobrará a estrada a taxa de 
100 rs., na qual está comprehendido o valor de duas notas 
de expadição que serão entregues ao expeditor si este tiver 
de enchei-as. 

(1) A pesagem doa volumes submettidos a despacho deve 
em geral ser feita pelo pessoal do expeditor no aeto de entre
gar o genero n1s e~taçõe~, visto quo os agentes d~vem exigir 
que o peso indicado na nota de expedição seja provado pelo 
proprio expeditor em presença do pessoal da estrada, que 
nada percebe por pesag-orn. Entretanto, na estação da Côrte 
esse serviço poderá ser f3ito pelo pessoal da estrada quando, 
para conveniencia da arrumação dos volumes, não fór possível 
pesar estes no acto de entrarem para os armazena. 
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Art. 130. Todo despacho de mercadorias, valores, carros, 
animaes, etc. é certificado por um rE>Cibo passado no registro 
do expeditor ou por um boletim entregue a este. 

Art. 131. Si depois de registrada uma expedição e antes 
de feito o transporte quizer o expeditor por qualquer motivo 
variar a consignação da meama ou retiral-a, a e;trada annul
lará o despacho feito o restituirá o frete, m1nos as taxas 
de despacho e de carregamento, e descarregamento, no se
gundo caso ; no primeiro far-se-ha novo despacho pelo qual se 
cobrará a differcnça de frete e nova taxa de despacho, con
siderando-se a taxa de carregamento e descarregamento como 
paga. 

O expeditor, quer em um, quer em outro caso, deve restituir 
à estrada os documentos que tiver recebido, sem o que não 
será. "nnullado o despacho já feito. 

Art. 132. A administração da estrada póde nas estações do 
interior fazer adiantamentos de dinheiro. sobre os generos 
destinados ao transporte da estrada de ferro, mediante uma 
eommiaslo convencionada, comtanto que o valor da mercadoria 
exceda, pelo menos, o duplo da mesm_a somma. 

Ent1·ega 

Art. i33. A entrega das expedições, feitas aos preços 11 

segundo as condições das tarifas ns. 3, 4, 5 e 6, começa ás 6 
horas da manhã e termina ás 6 horas da tarde em Lodo~s as 
estações. 

A entrega das expediçõos, feitas ao preço e segundo a.'l 
condições da tarifa n. 2 o das expediçõJS de verduras, frutas, 
etc., feitas ao preço da tarifa n. 3, começa 15 minutos de
pois da chegada do primeiro trem e termina á hora do fe
char-se a estação. 

Art. f34. O destinatario ou seu mandatario é obrigado a 
passar recibo das expedições de mercadorias, valores, etc., 
na. nota de expedição, no aviso da chegada ou na caderneta 
dos entreg 1dores. 

Art. 135. O destinatario tom direito de, antll1! de passar 
recibo da mercadoria, examinar o estado externo dos volu
mes ; só se permittirá. o exame intet•no si o volume apresea
tar indícios d3 violação ou avaria. Nos casos de avaria, o 
destinatario só tem direito de recusar a mercadoria quando 
eata estiver de tal mod" damnificada, de que nenhum valor 
commereial tenha ou quando o volnme formar um todo tal 
que a avaria de uma parte delle importe perda do valor para 
o todo. Sendo, porém, a ava1:ia apenas parcial, deve elle 
retir.ir a mercadoria logo depois de avaliado o darnno cauRado. 

Art. 136. Nos casos de d~rnora de parte de uma expedição, 
o destinatario não tem direito, sob pretexto de não estar 
e,lla completa, de recusar-se a retirar a parte que tiver che
saü, eaJvo o caso em que a expedição fraceio.ilida coutituir 
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um todo tal que a falta. de uma das partes o deprecie ou 
inutilise. 

Art. i37. O transporte em retorno de todo objecto recusado 
pelo déstinata.rio é sujeito á. taxa. 

Art. i38. Si, antes de feita a entrega da mercadoria ao 
destinata.rio, se verificar que o frete cobrado na estação de 
partida ou indicado para sor cobrado na estação de chegada, 
é inferior ao real ou que se deixou de cobrar ou indicar para 
se cobrar alguma taxa, a estrada póde reter a mercadoria até 
que o expeditor ou destinatario satisfaça a differença do 
frete, etc. 

A11iso de chegada e pra::os de descarregamento, 
e estada li'DJ"e 

Art. i39. Os agentes das estações darão aviso aos destinata· 
rios, por boletim da chegada, das mercadorias de que a 
estrada nllo tiver que effectuar a remessa a domicilio, quando 
assim o exigir o expeditor. Este boletim é taxado na estação 
de partida ã razão de fOO réis. 

Art. f40. O tempo concedido para o descarregamento ou 
a estada livre conta-se a partir da remessa do aviso ao des
tinatario ou a seu correspondente, pelos portadores da es· 
trada ou pelo Correio: 

Art. !41. Si, dentro de 24 horas depois de avisados, nio 
fôr o descarregamento feito pelos dC)stinatarios, ser:i á. custa 
destes feito pela estrada, mediante a taxa j:\ mencionada. Em 
caso de accamulação de cargas a estrada. reserva-se, além 
disto, o direito de fazer descarregar ou remover da estaçã!l 
e:» o lflcio a mercadoria por conta do expeditor. 

Art. f42. As mercadorias, vehiculos, etc. devem ser r~ 
tirados da estação do Campo dentro de 48 horas. 

Este prazo poderâ ser reduzido a 24 horas, nos casos de 
grande atBuencia de mercadori'ls, e quando pela demora destas 
nos armazens da estrada resulte embaraço para o recebimento 
e transporte de outras. 

Das estações do interior devem ser retirados, no prazo de 
cinco dias, quando o destinatario residir dentro do perímetro 
de tres kilometros de raio em torno da estaçllo, e de iO 
dias quando o destinatario r8sidir em distancia maior. 

Descontam-~~& os dias santificados. 
Terminado este prazo, a demora é calculada sobre todas 

as horas seguintes, tanto do dia como da noite, sem excepção 
dos domingos e dias santificados. 

Âl'ma.:eaagem 

Art. i43. Não sendo as mercadorias descarregadas ou re• 
tiradas nos , prazos acima fixados, cobrar-se-hão as seguintes 
taxas, a titulo de indemnização, por folga forçada do material, 
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deposito ou armazenagem das mercàdorias. Para as mercado
rias não descarregadas f$ por hora e por vagão de quálquer 
lotação com um mínimo do iD$000. 

Para as mercadorias descarregadas, mas não retiradas, 
50 réis por fracção indivisível de f O kilogrammas, e por dia 
ató 90 dias, sem que, em nenhum caso, a taxa seja. inferior 
a 500 réis. 

Por todos os materiaes ou objectos, qualquer que seja sua 
natureza, quo forem descarregados nos pateos das estações, 
cobrar-se-hA a taxa· acima. 

Quanto aos vehieulos a taxa o de 3.'5 por vchiculo c por dia 
com o mínimo de 6$000. ·· • 

Art. i44. Nenhuma taxa de armazenagem polerá a estrada 
cobrar pala demora das mercadorias nas estações antes de 
serem expedidas, salvo si a demora fôr motivada pelo expe
ditor ou destinatario. 

Neste caso cobrar-se-ha armazenagem por cad'l dia que de
correr entre aquelle em que deveria ter-se e1fectuado a 
expedição e aquelle em que o fôr. 

Nenhuma armazenagem se cobrará pela estada das merca
dorias nas estações, além de 90 dias. 

Art. :145. Na cobrança da armazenagem ·não se contam os 
dias da chegada, do descarregamento, da entregr. ou do des
pacho da mercadoria. 

Art. i46. Si a mercadoria não fôr retirada da estação no 
prazo concedido para estada livre, e o destinatario allegnr não 
a ter retirado J,>?r força maior ou outro motivo attendivel, a 
estrada póde, si julgar provado o caso de força maior ou 
justas as razões apresentadas pola parte, dispensai-a do pa
gamento da armazenagem. 

Art. 147. A estrada póde, tendo em attenção o mau estado 
dos caminhos, a falta de conducção ou outra circumstancia 
attendivel, espaçar o prazo de estada livre. 

Art. f48. As mercadorias que não forem retiradas das 
estações destinatarias no prazo de 90 dias, a contar da data 
em que tiverem sido descarregadas ou por terem sido recu
sadas ou não proeur;ldas pelos destinatarios ou por não serem 
estes conhecidos, serão vendidas em leilão publico, que será 
annunciado com oito dias de antecedencia. . 

Si as mercadl)rias forem das que, por sua natureza, são su
jeitas a prompta d<Jterioração, a estrada tom o direito de ven
dei-as C(f; otficio e sem as formalidades judiciaes, no fim de 8 
dias ou antes si fôr indispensavel. 

O proJucto liquido da venJa, deduzido o que fôr por 
qualquer titulo devido á estrada, será recolhido ao deposito 
publico. 

At•t. f49. Si o produclo da venda. não fór suftieiente para 
o pagamento do frete, armazenagem e mais despezas, o oxpe
ditor ou dostinawio não é obrigttdo 11. entrar com a dif· 
fetP.nça. 
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Declaraç{(o 

Art. 150. Quando os expeditores não poderem formular as 
notas de expedição, podem remetter as mercadorias á estação 
acompanhadas de declaração assignada, indicando : 

i. 0 O nome do expedito r e do destinatario, e sua residencia 
(t•ua e numero si fór em povoado); 

2.• A estação de partida e a de chegada; 
3. 0 A quantidade, o peso e a natureza. da mercadoria; 
4. 0 O modo por que deve ser feita. a expedição, isto é, a 

entregar na estação ou no domicilio : na falta de declaração a 
esto respeito, '11. mercadoria. será expedida para ser entregue 
na estação; 

5. 0 Indicação de frete pago ou a pagar. 
Si se tratar de mercadorias sujeitas a impostos geraes, 

provinciaes ou municipae>, o expeditor deverá forneeer a" 
peças e os esclarecimentos necessarios, afim de que o tran
sporte e a entrega de taes mercadorias não soft'ra.m demora 
ou embaraço. 

A declaração escripta é dispensavel, si o apresentante da 
mercadoria puder dar verbalmente os esclarecimentos neces
earios para o despacho do mesmo. 

Na declaração que acompanhar uma expedição de encom
mendas supprimem-se as indicações dos §§ 5 e 6. 

Art. 151. Os expeditores devem declarar si suas mercado
rias são frageis ou si devem ser preservadas de humidade, 
em falta do que a estrada. não responde por avarias de~~ta 
egpecie. 

Art. 152. Si a estrada. susp~ita.r fraude sobre a natureza 
ou valor da mercadoria ou a. presença de matarias nocivas 
ou perigosas entre outras mercadorias, poderá exigir a aber
tura dos volumes antes ott depois da expedição. 

Não consentindo o expeditor na abertura dos volumes, a 
estrada poderá recusar o transporte. 

Art. 153. O expeditor é responsavel por qualquer fraude 
reconhecida antes ou depois da expedição. 

Art. 1:J4. Toda declaração falsa ou insnfficiente sobre a 
proeedencia, destino, natureza ou valor das mercadorias exl?e
didas, dá ·Jogar á applicação de uma multa de 10$ a 50$, alem 
do pagamento do duplo do supplemento da taxa da mercadoria 
fraudada, sem prejuízo de qualquer acção judicial que no 
caso couber. 

Art. :l55. Sendo M mercadorias nocivas ou perigosas, a 
multa ser:i. de 50$ a 100$000. • 

Em ea~o de aecidente seró. o expeditor, além dist:J, obrigado 
a indemnizar a estrada do da.mno causado a. seu material 
ou de qualquer outro que esta ven'ha a sotrrer, sem prejuízo 
da responsabilidade criminal segundo as leis em vigor. 

Art. 156. A estrada poderã deter os volumes, qn~, por 
falsas .tieclarii9Ões, es~iverem eujei*os. a multas commiaaclaa 
em seus regulamentos. · · · 
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Si oe volumes detidoe contiverem materiaa nocivas ou perigo-
888 serlo estas inutilizadas, si nlo poderem ser de prompto 
vendidas. 

:Art. 157. Nio sendo as multas pagas no prazo de 10 dias, a 
estrada pl'OCedenl ã venia dos objeetos detidos. sem as forma
lidades judiciaes. 

Si o predncto da venda nio fõr sufficiente para o pagamento 
das referidas multas, a estrada cobrará o restante executiva
m~!!"nte. 

Massas indi,.,isi"eis 

Art. 158. O transporte das mas<JaS indivisíveis de peso 
superior a t.OOO kilogram.mas ou de volume excedente a· trea 
metros cubicos ou que necessitarem o emprego de material 
especial, nio é obrigatorio. Os preços e as condiçlíes de 
transporte, ·alaim como a taxa de remessa a domicilio, si a 
estrada se enoarregar de taes operaçi5es, &lo regulados por 
mutuo aecõr,lo. 

Dimetasões dos carregamentos 

Art. 159. O comprimento normal do material de transporte 
é fixado em 5m,50. 

A taxa das madeiras e outros objectos de grande compri
mento é estabelecida como se segue : 

De 5m,50 a H metros: 
1.0 Segundo o peso attribuido á expedição, quando fór igual 

ou superior a 4.000 kilogrammas; 
2.• Segundo o proprio peso augmentado de 1.500 kilo

grammas, qttl!.lldo inferior a 4.000 kilogrammas com um 
maxirno de 4.000 kilogrammas. 

Art. 160. Os volumes que excederem a H mêttótr de eom• 
primento só poderio ser despachados mediante àjuste prévio 
com a estrada. 

O transporte de mercadorias que passarem de 14 metros de 
comprim.ento nlo é obrigatorio. 

Para transportes desta especie o expeditor deverá reclamar 
autor~ es ial. 

Art. 16t. Ó:.rregamento dos vagiSes nlo póde exeedor 
fPD altura e largura as dimenil&s das caixas dos catr011 fecha
dos que a 8IJV&da posstte. 

AcOttdicionamento e marcas 

Art. 162. Oà volumes dev.em trazer marca ou. endereço 
bem l~vel e além disto o nome da estação de dutiao, e estar 
ac()lidicJOnados de modo a poderem resiaâr aos choques ordi
narios inherentes ao transporte por estrada de ferro. 

l'QDEft BUCUTI\'0 1883- l'. 11. 13 
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trata o art. 20; e nesse dia e Ioga.,., á hora in.ficada, reunida 
a commi são ou a debgação annunciante, serio abertas e 
lidas 11s propostas, em presença dos p~oponent~s quo tiverem 
compareci to a esse acto. 
. Art. 24. Os ~na, para cuja arremataçió tiver sido apre
sentada uma "Ó proposta, ÍJrmulada nos term lS do art. 22, 
serão dosd · logo coa •ideraJos arromalados pelos proponentes, 
aos quae~ se pa,strão ~tuias para irorn r"colner o producto dr. 
arrematação, na. Cõrte e Provinci l do ltto de Janeiro ao Thesoaro 
Nacional, e nas província<~ ai Thesou•·ar:as dA Fazenda respe
ctivas. Nas guias serão bvados em conta oa10 •/o d•positados 
como shmal e principio de pagamento, em virtade da disiJOSiçio 
do art. 21. 

Para·:rapho unico. Exceptuam-se dest'l regra os bens em
phyteaticoa ou onerados de cen 'O, pensão ou usufructo, a 
respe·to dos quaes e concedido aos emphyteutas, censuarios, 
pensionarias ou usufructuarios o prazo de einco dias para de
clara,·em si querem se:r preferidos. pelo preço ofTere ·ido, para 
a consoli:lação do do:ninio. Nos bens subemphyteaticados seri 
chamaJo e preferido o sabemphyteuta. 

Art. 25. Os bens, para coj\ arremataçJo tiver sido apre
sentada mais de uma proposta, serão con~iderado<J arrematados 
pelvs proponente'! que tiverem flito maior ofTerta, salva a 
e::s:cepção do par.~grapho unico do artigo anteceiente. 

Art.· 26. Em igualdade de o!Terta•, serão tambem preferidos 
os subem 1hyteutas, emphyteutas e mais pessoas declaradas no 
paragrapho unico do art. 24: 

Art. 27. Os bens, para cuja arremataçilo .nio apparecerem 
propostas, serão de novo postos em arrema.tação, cou1 o abati
~ento de 10 °/o no preço da avaliação, o que será declararfo 
nos annuncios feitos na fórrna declara la nos arts. 20 e 23, 
menos quanto ao prazo, qu) será sómente de 10 dias. E ai 
ainda com esse abatimento não app'lrec~rem arrematantes, 
werão os bens terceira e mai~ vezes postos em arrematação, com 
sueco;sivos abatimentos de 10 •J •• 

Art. 28. A commis~ão ou a~ delPgaçõe~. ã proporçlo que 
fJrem sendo aceitas a~ propostas, convidarão, por annuncios, 
os proponentes a irem r••Mber as guias para recolh'lrem ao 
Thosouro Nacion&l ou âs Thesonrarias de Fazenda o producto 
da arrematação, e a apresentarem á mesma comm1~0 oú 
delf•gaçõeg, no prazo de 10 dias, os conhecimentos respectivos. 
O! p~·opo!lentes assim convidados, que não realizarem o paga
m••nto no referido prazo, perderão, em favor das respectivas 
Ordens rdigiosas, a quantia depositada como signal e principio 
de pagamento, e os . bens por elles arrematados serão de novo 
posto'! em arrematação. 

Art. 29. Aos proponentes cujas propost11s não forem aceitas 
se entrf'garão os conhecimentos do deposito que fizeram, com 
a declar.ac;.ão de que póde ser levantado. 

An .• ~1 As alienaçlhs realizadas em virtutle das dispocdçlies 
desté Rêgillam~nto pagarão sómente metade do impo.do de 
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transmissão de propriedade, como determina o art. 18 da Lei 
n. 1764 de 28 de Junho de 1870. 

Art. 31. A commi-sã:o, autorizada pelo Governo, poder' 
permittir, na venda de immovei-l rusticos ou urbanos, de grande 
valor, qu~ tiverem rendimento certo, que 011 arrematantes 
entrem sómente com parte do preço da arrematação, nunca 
menor de 50 °/o, obrigando-se a pagar o restante, com os juros 
da lei, em pra:.w não excedente de um anno e 'm prl}~iaçõea 
trime•traes. Os immoveis, nesto caso, ficam t>specialmente by
poLbec •dos a;J pngamento dessa divida e juros. e na falta de 
pontual pagamento de qualquer p1·estaçã{), ficará vencid~ toda 
a divila. 

A bypotbeca, n<'ste caso, considera-se eompr~bendida na 
disposição do art. 3o § 6• da Lei n. 1237 de 24 de Set !mbro de 
1864, para p•·oduzir todos os eft'•itos legaes independentemente 
da in;:eripçl!.o no registro hypothecario. 

Art. 3"~. Aos arrematantes, c1ue tiverem realizado o paga.. 
mento dos bens arremata .o~, na fórma estabelecida nos artigos 
antecedentes, se pas·arão os competentes títulos, conforme o 
modelo que a eommíssão adoptar, e a esses títulos se dará toda 
a força e e.feítos d··l escriptura publica. 

Art. 3:.J. E' expres~amente prohibido aos mrymbro'l da com
missão e das delegações e aos avaliadores arrematarem bens 
das Ordens religiosas. 

CAPITULO V 

DAS DESPEZAB 

Art. 34. Todas as des~wzas que se houverem de fazer com 
o expediente da eommissão e delegaçõe~, com avaliadores, com 
a divisão dos predios rusticos em lotes e o. maia que fór ne
cessario para realizar-se a de~amortiaação dos bens das Ordena 
reliláosas, correrão por conta do producto dos mesmos bens. 

Art. 35. Os avaliadores perceberão, pelo seu trabalho, o que 
se acha taxado no regiment1 de custas judiciaes. 

Art. 36. Aos m~mbros da commissão e das delegações ca
berá, repartidamente, i 0 /o do preço dos bens arrematados. 

CAPITULO VI 

DA CONVJ:RSÃO DOS BENS EM APOLIOES DA DIVIDA PUBLICA 

Art. 37. No fim de cada anno financeiro serlo cmittidas 
tantas ~polic"S da divida publica interna fundada, com a 
expressa declaração de inalienaveis, quantas forem equiva
lentes ao produeto liquido arrecadado doa bens das Ordena 
religiosa'>. As referidas apolices serão entregu~s aos repre
sentantes das mesmas Ordens, na proporção do que a cada 
uma pertencer. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 
- Francisco Antunes Maciel. 

\.'4 

J:'!i';t 
':.:.:· .. "::!':"--:~:..'".~·· ·-. ~ ...... 
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!)ECRETO N. 9095 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1883 

,Jililldà Yigorar no exerci elo do !884 o orçamento municipal do de !883 e 

aút.oriza neste oxorticio transporto de sobras na importancia do :U:OJO,i(IOO. 

Attendenio ao que repres1ntou a Illma. Ca.ma.ra Municipal, 
Hei por btlm Mandar vigorar 110 c::s:orcicio de :1.884, ató ser 
approvala a respectiva proposta, o orÇamento municipal do 
de 1883; bem a.ssim Autorizar, Da confo mi.la.ie do disposto 
no art~ 12 do llecreto n. 430\) de 31 do Dezem')rO de 1868, a 
mnsma 111m.,. Cnmara a transportar para despczas do § 15 
do reférido llXCJ'dcio d.) HH3 1•s sobr.tfl •tuo, na irnporta.ncia 
de 24:000$;, ~;e voriticamnos §§ 1", 2o, 4·•, 5o, (j>, U•, 10, U, 
:t:?,t6,t9o2o. -

Francisco Antune> Maciel, do 1\lcu Conselho, Ministro e Se
eretarb de Estado :los Negocios do Imperio, assim.o tenha 
entendidé,e faça. execut"r. Palacio do Rio de Janeiro em 22 
.de Dezeltlbro tle iE83, 62o da Independencia e do lmt~erio. 

Com a rubrica de Sna Magest:de o Imp3ra.dor. 

Francisco 1intunes Maciel. 

DECRETO N. 90\lô- DE 22 DE DEZEMllRO DB 1833 

Beorganiza a G•mrda Naeional •la eapital da Provinda d:o 1\io Grande do 
Norto. 

Hei por bem, par11 execução da Lei n. 23J5 d!l 10 de Setem • 
'fJto de 1873 e Decreto n. 55i3 de 21 de Março de Hn4, ·De
-cretar o seguinte: 

A.rt. i.• E' creado na com:t.rca da cnpital da Provincia do Rio 
Grand~ doNorte um Commando RupPriorde guarda'! nacionaes, 
fot:mado de tres batalhões de infant.uia, com as designações de 
:to, 2° e 3•, do serviço activo ; aquelles, de oito companhias 
cada um, e· elte de seis.; e de um batalllão da reserva com 
oito companhias e a designação de i. o 

Art. 2.• Os referidos ~~rpos serão organizado~: 
O :1. 0 batalhão d~ infantaria, na freguezia dJ Nossa Senhora 

da Apres3ntação do No tal. 
O to, na de S. Gonçalo do Amarantbo. 
O 3•, na de Nossa Senhora da Aprcsuntação do Natal e na de 

S., ~onçalo do,,Amarantho. 
(),to batalbfllb da reeerva, nas f1·e~ueziaá acima mqncionadas. 
Aiot; 3;o·Fieam réfogadas a<; d~sposiçõ 's em contrario. 
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Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu CODSelho, Mi· 
aistro e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, al8im o 
teaha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Dezembro de 1883, 62° da Indepandencia e dolmperio.· 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

DECRETO N. 9097 - DJC 22 DB DDJCIIBR.O DB 1883 

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca elo Ceará-Mirim, na Profiucia 
do Rio Grande do Norte. 

Hei por bem, para execução da Loi n. 2395 de tO de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de t874, 
Decretar o seguinte: 

Art. t.o E' areado na comarca do Ceará-Mirim, da Pro
víncia do Rio Grande do Norte, um Commando Superior do 
guardas nacionaes, formado .de dous batalhões de infantaria 
com oito companhias cada um e as designações de .(o o. 5o elo 
serviço activo ; de um;~. secção de batalhão da mearna arma e 
serviço, com quatro companhias e a. designação de ta, e de 
uma secçlo de batalhão da reserva, com quatro companhias e 
a designação de t • a 

Art. 2.0 Os referidos corpos sorão organizados: 
O 4° batalhlo de infanLaria., na freguezia de Nossa Senhora 

dos Prazeres de Extremoz. 
O 5<> batalhlo, na do Senhor Bom Jesus dos Návegantes do 

Porto dos Touros. 
A t• secolo de batalhão de infantaria, na de S. Miguel de 

Nossa Senhora dos Prazeres de Extremoz. 
A ta secção de batalhão da reserva, nas mencionadas fre

gueziaa. 
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça.~ assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Dezembro de t883, 62o da. Indepeadencia e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Part~bo. 

PODBR BXBCUTIVO 1883- V. 11. 



5i4 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N; 9098 - DB 22 DB DEZEMBRO DB i883 

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca de S. José de MiJ•ibú, na 
Provincia do Rio Grande do N orlo. 

Hei por bem, para execução da L'3i n. 2395 de tO de Setembro 
de t873 e Decreto n. 5573 de 21 d" Março de 1874, Decretar o 
seguinte: 

Art. 1. 0 E' ereado na comarca do S. José de Mipibú, da 
Província do Rio Gran [()do Norte, um Commando Superior de 
guardas nacionaes, forma lo de dous batalhões de infantaria 
do s·Jrviço activo, com as designaçõ3s de ô0 e 7°, sendo aquelle 
de oito e este d~ seis co•npanhias. 

Art. 2. 0 Os reférid •s corpos serão organizados : 
O 6o batalhão, na freg.uezia de Sant'Anna e S. José de 

Mipibú. 
O 7° batalhão, nas freguezias de Nossa Senhora do o· de 

Papary e S. Joio Baptist.a do Arez. 
Art. 3. 0 A força da reserva alistada nas referidas freguezias 

fica addida aos corpos da activa, nos termos do art. 7° do De· 
ereto n. 5573 de 21 de Março de 187 4. 

Art. 4. ° Ficam revogadas as disposições em eontt'llrio. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Men Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Dezembro de 1883, 62° da Independeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magesta.de o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Paraüo. 

DECRETO N. 9099- DE 22 li E DBZEMBRO DE i883 

Reorganiza a Guarda Nacional da comarca do Cangoardama, na Proviocia 
do Rio Graodo do No rio. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Setem
bro de f.873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de f.874, 
Decretar o aeguinb : 

Art. 1. 0 E' creado na comarca de Canguaretams., da Pro
vineia do Rio Grande do Norte, um Comms.ndo Superior de 
guardas nacionaes, formado Ele dous ba.talhiiell de mfs.ntaria 
do serviço activo com ás designações de · So e 9o, s.quelle de 
9~ e ;. ea&tt de seis eompa.nhia.s,!e de um batalhlo da reserva 
com seis companhias e .. designação de 2.0 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 5f5 

Art. 2." Os referidos corpos serão organizados : 
O 8" batalhão, na freguezia de Nossa Senhora da Penha 

de Cariguaretama. 
O 9", na freguezia de Nossa. Senhora dos Prazeres de Goyan

ninha. 
· O 2° batalhão da reser,·a, nas duas freguezias acima men

cionadas. 
Art. 3.o Ficam revogadas a<:J disposições em contrario. 
Francisco Prisco de ~ouza. Pa.raizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos N11gocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faç~ executar. Pahcio do Rio do Janeiro em 
22 de Dezembro de 1883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sou::a Parai::o. 

DECRETO N. 9100 - DÉ 22 DE DEZEMBRO DE 1883 

Reorganiza a Guarda Nacional da eomarea do Jardim, na Província do Rio 
Grande do Norto. 

Hei por bem, para execução ria Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o seguinte : 

Art. :1.• E' creado na comarca do Jardim, da. Província. 
do Rio Grande do Nort·'. um Q,mmando Superior de guardas 
nacionaes, forinado de dous batalhões de infantaria do ser
viço 11ctivo, de oito companhias ca,la um, cocn as designações 
de 20o e 21°, aquell' organizado na freguezia de Nossa 
Senhora da Coneeiçiio do Az'we lo do Jardim, e t'SL<~ na de Nessa 
Senhora da Guia do Acary ; e de nm batalhão da reserva 
com Bllif! companhias e a designação de 4•, org;1nizado nas 
mencionAdas fregu,zias. 

A•·L. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Priaeo de Souz1 Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro o Secretario de Estado dus Nego .. io.'l da Ju~tiça, assim o 
tenha entendido e faga executar. Palacio do Rio da Janeiro 
em 22 de Dezembro de 1883, 62• da Independencia e "do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco.PJisco de Sou::a Paraiso. 
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DEC:Itm'O N. 9101 - DB 22 Dl!l Dl!lZIDIBl\0 D. i883 

RtoJlaoiaa a Gaarda Nacional da comarca da Maioridadé, u l>rot~Qfa íto 
fUo Grande do Norlo. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 do Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o 1eguinte : 

Art. 1.0 E' creado na comarca da Maioridade, da Provineia do 
Rio Grande do Norte, um Cornmando Superior de guardas na
cionaes, formado de dous batalhões de infantaria. do serviço 
activo com as designações de 16• o 17•, aqueDe organizado com 
oito companhias nas freguezias d<3 Sant'Anna. da Imperatriz 
e Nossa Senhora das Dôres do Pahi, e este com seis eempa
nhias na de S. João Baptista do Porto Alegr.~ ; e de uma secção 
de batalhão da reserva, com quatro companhias e a dMignaçlo 
de 33 , organizada nas ditas freguezias. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposiçõt!s em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o 
tenha entendido e f~ça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de .Dezembro de 1883, 62• da lndependenci:J. e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sou.::a Par·aiso. 

·r:-....:r='I·A·P.if'i:r:'l.·r.· ... 

DECRETO N. 9102 -DE 22 DE DEZEMBRO DB 1883 

Reorganiza a Guarda Nacional das comarcas do Assú o Mossoró, na Pro
víncia do Rio Grande elo Norto. 

Uei por bem, para execuçio da Lei n. 2395 de f. O de Setembro 
de t873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, Decretar 
o eeguinte : 

Art. f. o E' ereado nas comarcas de Assú e Moesoró, da Pro· 
vincia do Rio Grande do Norte, um Commando Superior de 
guarda naeionaes, formado de dous b&talhões de mfantaria 
do serviço activo, de oito companhias cada um, que terão as 
des~nações de 14• e 15o, aquelle erganizado nas freguezias de 
S. Jólo Baptista do Assú e Sant' Anna do Triumpho, da comarca 
do A.ltáú~.~ ,este na de Santa Luzia, comarca de Moesoró. 
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Art. S. • As praças da reserva qti&IHlcadae nas referidas 
fioegaezias ficam addidas aos batalhões do serviço aetivo, nos 
termos do art. 7• do Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocio& da Justiça, aaim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Dezembro> de 1883, 62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Francisco Prisco de 8ou&4 Parai;o. 

DECRETO N. 91.03- n:m 22 nE DEZEMBRO nw 1883 

a.Grganiza a Guarda Nacional da comarca do llfacau, na PrGTiocia do Rio 
Grande do Norte. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, De
cretar o seguinte : 

Art. f.o E' creado na comarca de Macau; d11 Provincià do 
Rio Grande do Norte, um Commando Superior de guardas 
nacionaes, formado de um corpo de cavallaria com tres es
quadrões e a designação de 2o, dous baLalbi!es de infantaria 
com seil companhias cada um e as designações de 12o e 13o 
do serviço actívo, e de uma secção de batalhão da reserva 
com quatro companhias é a designação de 2. • 

Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados : 
O 2• corpo de cavallaria, na freguezia de S. José doa An-

~~. ' 
O i20 batalhão de infantaria, na de Noi!sa Senhora da Con

ceição de Macau . 
O i3o batalhão de infantaria, na de Sant'Anna doa Mattoa. 
A 2& secoJo de batalhão da reserva, nas freguezias acima 

mencionadas. 
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

lliatro e Secretario de Estado dos Negocios da Justi9A, anim o 
teaha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
22 de Dezembro do. i88:3, 62° d1 lndependenci& e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Franol1co Pri1co de &ouza PM'ai~o. 
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DECRETO N. 9104-DB 22 DE DEZBIIBRO DB t883 

Reorganiza a G narda Nacional da Mmarea do Trablry, na PrOTincia 
. iló ÍliÓ Grande do !'lorte. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de f O de Setem
bro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, Decre
tar o seguinte: 

Art. f. o E' er•eado na comarca de Trabiry, da Provincia do 
Rio Grande do Norte, um Commando Superior de guardas na
cionaes, formado de um corpo de cavallaria com- qualro esqua
drões e a designação de 1•, dous batalhões de infantaria de 
seis companhias cada um eJm as d"sig-nações de 10o e H• do 
serviço activo, e de um balalbão da reserva com seis compa
nhias e a designação de 3. o 

Art. 2. 0 Os referidos corpos serão organizados: 
O to corpo de cavallaria e o 10• batalhão de infantaria, na 

freguezia de NOII!Ja. Senhora da Conceição de Nova Cruz. 
O H• batalhll:o de infantaria, na freguezia de Santa Rita 

da c-ehoeira . 
O 3° batalhão da reserva, nas freguezias acima meneio

nadas. 
Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
F.ranciseo Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

ni~tro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faç:1 executar. Palacio do Rio rle Janeiro 
em 22·de Dezembro de 1883, 62° da lndopendeneia e do lm
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sou::u Parai::o. 

DECRETO N. 9105- DE 22 DE DBZEMBRO Dl!l t883 

Reorganiza a G»arda Nacional das eomareas de Apody e Pau doi Ferro•, 
na Pro1'irieia do Rio Grande do Norte. 

Hei por bêm, para execução da Lei n. 2395 de 10 de 
Setembro de !873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o seguinte : 

Art. L• E' ereado nas comarcas de Apody e Pau dos Ferros, 
da Provhíeia do Rio Grande do Norte, um Commando Superior 
de guardas n~onaes, formado de dou& batalhões de infantaria, 
do aerviço aetivo, com oito companhias cada um e aa designa
ções de iSo e t9o, aquelle organizado naa freguexiaa de S. J~ 
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Baptista. do Apody e S. Sebastião de Caraúbas, e este na de 
NOSB& Senhora da Conceição de Pau dos Feri'OII. 

Art. 2. 0 As praças da reserva qualificadas nas referidas 
freguezias ficam addidas aos corpos do serviço activo. na 
conformidade do art. 7° do Decreto n. 5573 de 21 de Março 
de 1874. 

Art. 3.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jnstiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. P3lscio do Rio de 
Janeiro em 22 de Dezembro de 1883, 62• da Indepondencia e 
do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco àe Sousa Pat•ai<:o. 

DECRETO N. 9106 - DE 22 DE DEZJ:MBRO DB 1883 

Reorganiza a. Guarda Nacional da comarca de Scrid<i, na Província do Rio 
Grando do Norte. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873 e Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o seguinte : 

Art. t.o E' creado na comarca de Se1·idó, da Provincia do 
Rio Grande do Norte, um Commanlo Superior de guardas 
naeionaes, formado de um corpo de cavallaria com dons es
quadrões e a designação de 3•, que serà organizado na 
freguezià de Nossa Senhora do 0', da Serra Negra; de dons 
batalhões de infantaria do serviço activo com as designações 
de 22° o 23°, sendo aqnelle do seis companhias, organizado na 
freguezia de Sant'Anna do Principe, e (>ate de oito compa
nhias na de S. Miguel de Jucurutú; e de um batalhão da 
reserva com oito companhias e a designação de 5°, nas 
referida~ freguezias. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do MPu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 22 de Dezembro de 1883, 62• da lndependencia e do lm· 
perio. 
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DBOIUI'l'O • 9i01 - b:B ~ b. DUdSab DB t883 

... allü a....,ild:te~tt jlélo Decri&o n. •a, deiS de.Malo ü •• de 
taràiUa dtjlitot a• I"' áo aJIDO IUibre o eápltat de SOO:ooo.i i etJDpaalitil 
qu6 &eorte BarttJ Dudtt oJ'fánllàue para o .,.talleloóblltató de •• ..,.~ 
nho oentraL deellnàdo ao fabriQJI de aasuc:ar de Clanna, no manlc:iplõ"ae 
Nazarotb, l>rovinc:la de Bahia. 

Atteudendo AO qne Me rM,tt~fd Gootgé Harvey Dttder, con
eeuionario, pelo Decreto, a. 8533, de 13 de Maio de 1882, de 
gar.ntia dljtlJ.'C:! de 6 °/a ao tD.nO aobré O capital de 500:()00$9 
para o e__.lecimento de um engenho central, deitinado ao 
f&brico da~ de eanna no município de Nazare&h, ProYin
lia da Baiúi;!Het pó!' bem Révalidar a meama eonceuiO, rele
t&n•o-o da plna em 9.ue incorreu por só ter sido organizada 
li. reapeotiva companhiA depois do pruo mareado ao art. 14 do 
RegOla.mento àpprovado pelo Decreto n. 8357, de 24 de De
zembro de 1881, e prorogado pelo Decreto n. 8777, de 25 de 
Novembro do anno proximo findo. · 

Aft"onso ·Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e . Secretario de;Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commetcio e Obtàl Publicas, aseitn o tenha ealendiélô e faça 
e:a:ecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 
1883, 62- da Inclepeildencia e do Império. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

~ffoKíd Augvsto MtWeira Pltltta • 

.....,.. a 6tclHt t'm ... Hl- aer ntraiii.Jas u ~oteriu ao .... lle ••• 

Sai ~ dD art. 2> da Lei .a. 1099, de f8 ckl S.. 
......, de. t810, Bâ por bem qa!?.·Da ~ clu ....._.. 
4listriiMriclli para o a.nno de f~. M o!:een'ea ...._ _....._ 
• ..-.,. qae _.. ~b. usipaJa por LI&1!Ua 
lblri~ Perc>ira,. Couellaeiro d.,. Eiiado. ~r do L.
l*"fó, Pntltáeate do OJD118Jho d<J lfhistros. .Miaisbo e S.. 
~Nta?o de &hdo dos Negocias da Fazenda e Preaicleatê 
dó Tnbuntl do 'l'hê.ouro Nacional, que .-itn o tenha êlltea.r. 
dtdô e_ f~ e~ectl&!lr. Palacio do Rio de Janeiro em 22 
de D•émbro de 1883, 62• da lndependencia e do Imperio. 

â6ul ll nbrica de Sua :Magestadé o Imperador. 

LaftJyettt Rodrlgties Pmnra. 



1. 2H•, para o Montepio doa aervidoree do 8stado. - Dé
~reto n. i226 de 22 de Agoaw de !864 e Lei n. f.68f. de f.8 
de Agosto de :1.869. 

2. f.7•, para a irmandaJe~~~)ISacramento da Candelaria da 
. COrte.- Decreto n. 2327 de 30 de Julho de f.873. 

3. 71•, para o fundo de emancipação. -Lei n. 2040 de 28 
de Setembro de f.87f.. 

.t. lSa, para a irmandade· do. S.C,.mento da ~lari& da 
COrte. - Decreto n. 2327 de 30 de .Julho de :1.8.73. 

5. 72•, para o fundo de emancipaoiO. -Lei n. 2040 de 28 
de Setembro de i87i. 

6. 2!2'-, para o :Montepio dos a~tvldotee do !itado.- Def 
ereto n. f.226 de 22 de Agosto de !864 e Lei n. t6fh 
de 18 de Agosto de i869. 

7. 19", para a irmandade do Sacramento da C111delaria da 
Côrte.- becreto n. 2327 de 30 de Julho de !873. 

8. 73•, para o fundo de emanei paçilo. - Lei n. 2040 de 28 
de s~iembro de i87f.. 

9. 20", para a irmandade do Sacrameato da Candelaria da 
COrte. -Decreto n. 2327 de 30 de Jnlho de f.873. 

lO. 74•, para o fnndo de emaneipaçlo. -Lei n. 2040 de 28 
de Setembro de i87f.. 

H. 19", pal'a u obras do Hoepieio de Pedro 11. - Decreto 
n. 28H de 20 dé Outubro de t877. · 

f.2. 2f.•, para a irmandade do Sacramento da Ca».delaria da 
Cbrte. ;_Decreto n. 2327 de 30 de Jnlho de f.8'7tl. 

t3. 75a, para o fundo de emaneipaçlo. - Loi n. 2040 de 28 
ie Setembro de 1871. 

f.!. ~ .. J!l"'& a .. i.naaadade do. Sacraaeato da Candelaria. dà 
· . GOjll!li• - :béeHto n • .2327 de 30 de Julho de t87S. 
15. '18a,,.,. o fUDdo de êmaàeipaçlo. -Lei n. 2040 dt SI 

ele S.U.bro de fl17f. 
f6. 2f3-. para o Moatepío dOI ~ffÍlfl)te8 c1? !..,.,, ...i Df,. 

eretO n. i221S. dé 22 de .Agosto ,Je f864 e Lei a. :IMj 
de 18 de AIOitct ·!e 1869. . 

f1. 11•. pl)'ll o ta• df "m3n~ipe~!o. - IAI n • .fOMJ dt !I 
de, Sef.MDIJro d• f~ L 

tB. ~-,.,.. f"JD~b & ~~::-:-::~'.~~,.- Lé 1:1. •.:t~-
... S..!::tl6t<t d-:! f~J. - . 

Jt. ~. jlan • oo~ do H~JSpí-i, d; Pe!r:> fi. - ~l!fó 
a. 28ft clé 20 de OuhJbm 1f f877. 

!0. fo-, pará &1 obrãi da igreja de Nona Senhora da Penha 
do Re~ire. -Decreto n. 2316 de itl de Julho de f873. 

2!. 8", para á8 obras da mattiz de l'Joua 
da Córte. - Decreto n. 2449 de 2( 

22. &o, IJU& as obl'àa da matriz de S. 
da Córte. - Deéreto 11. 2328 GfliiiJIIQl•l\'"ltl~ 
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23. tsa, pam os Institutos dos Meninos Cégoa e Surdos-mudos. 
-Decreto n. 2771 de 24 de Setembro de 1877. 

24. 214•, para o Montepio dos servidores do Estado. -De
creto n. 1226 de 22 de Agosto do 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Agogto de 1869. 

25. t9a, p1ra os Institutos do• MeninoR Cégo~ e Surdos-mudos. 
- D~creto n. 2771 de 24 de Setembro de 1877. 

26. 215•, para o Montepio dos servidores do Est!\do. - De
creto n. 1226 de 22 de Agosto df) 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Agosto de 1869. 

27. 21•, para as obras do Hospicio de Pedro U. - Decreto 
n. 28ti dl'l 20 deOutubro det877. 

28. 216-, para o Montepio dos servidores do Estado.- Decreto 
n. 1226 de 22 d1 Agosto de 1864 e Lei n. 1681 de 18 
de Agosto de 1869. 

29. H•, para o HOCJpicio de Pedro li e manutenção doa 
alienaios. -Decreto n. 1838 rle 27 de Setembro de1876. 

30. 217•, para o Montepio dos servidores do Estado.- De
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Agosto de 1869. · 

31. 20&, para os Institutos dos Meninos Cégos e Surdos-mudos. 
- Deéreto n. 2771 de 24 de Setembro de 1877. 

32. 218•, para o Montepio dos servidores do Estado. - De
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de i8 de Agosto de 1869. 

33. 22•, par& às obras do HJspicio de Pedro 11. - Decreto 
n. 2811 de 20 de Outubro de 1877. 

34. 219", para o Mont'pio dog servidores do Estado. - De
cr.eto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de t8 de Agosto de 1869. 

35. 21•; para os Institiitos do• Meninos Cégos e Surdos-mudos. 
-Decreto n. 2771 de 24 df'l Setembro de 1877. 

36. 117• para a Santa Casa da Misericordh, Expostos, Reco
lhimento das orphis, Collei!'ÍO de Pedro li e Seminario 
de S. Joflé, - Decr0to de 23 do Maio d<J 1831. 

37. 220", para o Montepio dos serviitort>s do E~tado.- De· 
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Agosto de t8ô9. 

38. 23•, para a~ obras do Hoqpicio dP. Pedro. li. - Decreto 
n. 2811 de 20 de Outubro de 1877. 

39. 22• para. os Institutos dos Meninos Cégos e Surdos-mudos. 
-Decreto n. 2771 de 24 de Setembro de 1877. 

40. 221", para o MontPpio dos S<'rvidores do Estado.- De
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Agosto de 1869. . 

41. 9& pllra as obras da matriz de Nossa. Senhora da. Gloria 
daCórte.- DPcrAto n. 2449 de 24 de Setembro de 1873. 

42. 222•, para o Montepio dos servidora• do Estado. - De
creto n. 1226 de 22 d~ Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de Ago'lto de 1869. 

43. 23&, para os Inatitutos dos Meninos Cégos o Surdos-mudos. 
- Decreto n. 277 i de 24 fle Setembro de 1877. 
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44. 223•, para o Montepio dos servidores do Estaao. -De
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
de 18 de A~osto de 1869. 

45. 12•, para o Hospicio de Pedro 11 e manutenção de alie
nados. - Decr.~to n. 1838 de 27 de Setembro de 1870. 

46. 24'", para os Institutos dos Meninos Cégos e Surdos-mudos. 
-Decreto n. 2771 de 24 de Setembro de 1877. 

47. 27"', para patrimonio do Hospício de Pedro li. -De
creto n. 875 de i de Setembro de 1856. 

48. 224 .. , para o Montepio dos servidora! do Estado. -De
creto n. 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei n. 1681 
d 1 18 de Agosto de 1869. 

49. fi8a, para a Santa Casa, Expo<~tos, Recolhimento das 
orpbãs, Collegio de Pedro li e Seminariode S. José.
Decreto de 23 de Maio de 1831. 

50. 225&, para o Montepio dos servidores do E~tado. -De
creto n. 1226 de 22 de Af:osto de 1864 o Lei n. 1681 
de 18 de Agosto de 1869. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 1883. -
Lafayette Rodrigues Pereira. 
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Ç'lda e subscripta no fim da cópia dos estatntos da D. Pt>.dro I. 
RailtD111J Company, limited, aqui annexos, sellad011 com o 
meu sello official, é a verdad"ira assit.tnatura e ~ proprio 
punho de \Villiam Henry Cousins, rPgistr•dor de companhias 
de cHpita.l reunido. E que plena fé e credito podem e devem 
ser dados à dita auignatura em juizo e fóra delle. 

Em testemunho do que tenho assignado este e aellado com 
o meu sello official pua servir e valer onde fôr preciso. 

Londr011, 26 de Julho de 1883.- Veritas.- (Assignado)- W. 
E. Yenn, tabellião publico (sello do ta.bellião). 

Reconheço vnrd •deira a assignatura retro de William Eua
lace Venn, tabellião publico dest"L cidade, e para constar onde 
convier; a pe !i lo do mesmo, pass~d o presen&& que aasignei 
e fiz sellar com o BélllO das Impedaes Armas deste Consulado 
Geral do lmperio do Brazil em Londres ao~ 27 de Julho de 
f883. 
· Pelo Conaul Geral.- (Assig-nado).- Lu i:; Augusto da Costa, 
(sello) Vice-Conaul. 

Reconheço vet·dadeira a as~ignatura supra do Sr. Luiz Au
gusto da Costa, Vice-Consul do Brazil em Londres. 

:Ministerio do' Negocios Estrang1iros.- Rio, H de Setembro 
de 1883.- O Director Geral (assigna lo sobr·1 tres estampilhas 
no valor collectivo de 7$500.- Ba,·ao de Cabo Frio. 

Nada mai~ continham os ditos estatutos que :fielmente verti 
do l»roprio original escripto em inglez, ao qual me reporto e 
que depois de conferido com esta tornei a entregar a quem 
m'o apresentou. E.m fé do qu"' pass"'i a presente,que anignei e 
fiz aellar com o meu sello de officio nesta cidade do Rio de Ja
neiro ao' 19 de Setembro de 1883.- Johannes Jochim Christian 
Voigt, tr.tductor publicojuram'3ntado. 

DECRETO N. 9093- DE 22 DE DEZEMBRO DE i8S3 

Dâ regulamento para o laboralorio de hygione da Faenldade d!_ . .ft!~i~I.!IIL 
do Rio de Janeiro. 

Attendendo á proposta do Director da Faculdade de Me
dicina do Rio de Jane_iro, Hei p~r bem Approvar·o regula
mento para o laborator10 de hyg1ene da ruesmà Faculdade 
que com este baixa, assignado por Francisco Antunes Ma~ 
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eiel, do Meu Con~elho, Ministro e S3cretario de Estado dos 
Negocias do Imperio, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em 22 do Dezembro de 
{883, 62o d11 lnde,penriencia e do Imperio. 

Com a rubrica. de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes JI aciel. 

Regulamento a que •e rerere o Decreto 
n. 8003. do presente data 

Art. t.o O laboratorio de hygieno d:L Faculdade de M~dicina 
do Rio de Janeiro ó destinado não só à instrucçih pratica dos 
alumnos da cad :ira de hygiene da mesma Faculdade, como 
ás analyses e exames de bebidas e sub,tanchs aliment:~res 
e de qm1es1uer objectos cujo U'lo interesse á saude publica. 

Art. 2.0 O serviço começará as 10 horas da manhã e fin
dará ás 3 da tarde eui todos os dia'! que não forem de guarJa 
ou feriados. Poderão entretauto ser prorogadas as hor<l:i de 
trabalho, por urgencia do serviço. 

Art. 3. • O posso tl do laboralorio se comporá de um in
spoctor; do um preparador; de d Jis ajudantes do prep::tra
dor ; de um eonservaJor; e do dois s~rventes. 

Paragrapbo unico. Emquant} o Poder Legislativo nlo 
resolver sobre a ereação do Jogar de in'lpector, a direeçlo 
do laboratorio ficará a cargo do preparador da cadeira de 
chimica mineral da referida Faculdade. 

Art. 4.o O in!<pector fornecerá tudo o que fôr neoessario ás 
pesquizas que para a instrucção pratica dos alumnos hajam do 
f-•zer-se no laboratorio, bem como ás analys's que incum
bem aos cbimicos da Junta Central do Hygiene Publica, 
os quaes terão exerdeio no mesmo bboratorio, s:>b as vistas 
do menc ona io inspector. 

Art. 5.• Nenhum examl'l ou analyse tendent" á instrucçlo 
dos alumnoJ serli executado pelo adjunto do L9nte de hy
giena e pelo pr,•parad 1r do laboratorio e seus ajudantes, sem que 
preceda in lieaçio do dito Lente. 

Art. 6. 0 Exclusivamente ao inspector compete, coto o pre
parador e seus ajutlant"s, proceder aos exam1s e analyses 
detormin1-dos pelo Governo ou pedidos por particulares. 

Art. 7. 0 Si afft1irem trabalho~ particularPs de anslyses, 
reconhecida a insuftlci·•ncia do refll'ido pessoal, polerli o ins
pector, ouvido o Director. da Faculdade, admitt'r profis
sionaes i loneos p~tra auxiliarem os mesmos trabalhos. 

Art. 8.0 A .escripturação do laboratorio ficará a cargo do 
conservador. 
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Sempre que o serviço o permittir, poderio oa ajudantes do 
preparador ser empregados nos trabalhos de escripta.. 

Art. 9.o E' vedado aos empregados do la':oratorio, aob pena 
de demis!lllo, ter ra•·te em qualquer especie de commercio 
ou industria que possa tornar su,peita a sua imparcialidale ou 
indep~ndencia ; bem assim fazer qualquer aualy~e por conta 
de particulares, fóra dos caws previstos neste r<'gu!amento. 

Art. 10. Ate o dia 15 de Março de cada anno o insp~ctor re
mettera ao Director da Faculdade, para ser presente ao Mi
nistro do lmperio, um relatorio geral e estatislico dos trabalhos 
a seu cargo. · 

Art. H. As analyses serão qualitativas ou quantitativas. 
Serão gratuitas as analys~s qualitativas. 
As qu•ntitativas serão feitas segundo as taxu constantes 

do art. 18. 
Art. 12. O interessado deverá entregar ao conservador do 

laboratorb uma amo~tra Ja substu ncia que ti ver de ser analy
sada, indicando a especie de analyse 'lue deseja e declarando 
seu nome, profissão e residencia, bem como o nome, profisst(o 
e residencia do fabricante ou do negociante de quem houve a 
dita sul)stancia. 

Art. 13. Aa amostras depC'sitadas serão inscriptas, sob um 
numero de ordem, pelo conservador do laboratorio em um livro 
de 'alio, e ao depos tante se dara um recibo em quJ ap .. nas se 
indicará o nrtm1 ro da amostra. 

Art. 14. O insp•ctor fixara o tempo necessario para cada 
analyse, podendo exigir nova amostra da substancia, si esta 
se houver alterado. 

Art. 15. Quando •e tratar de uma analyse qualitaUva~ 
ao dapositante s•rá entre-rue, á vi<;ta do recibo de que 
trata o art. 13, uma n·1ta declarando que a nmostra depositada 
aob o numero indicado no mesmo rccibJ foi julgada boa, má 
ou falsificada. 

Art. 16. A'quelle qut:l houver perlido um'l analyse quantita
tiva, satisfJito préviamente no laboratorio o pagamento da 
taxa respectiva, se entreg 1ra, t~mbem á vista do competente 
recibo, uma nota em quo serão declarados os resultados 
da analvse. 

Art. f.7. Nos tal"es correspondentes aos recibos das 
substaneias depositadas se inscreverá o resultado, quer das 
analyaes qualitativas, quer das quantitativas. 

Quando se verificar falsificação ou fraude, os resultados 
serio commnnieados a Junta Central de Hygiene Publica, 
eom os eselareeimPntos necessarios, afim de que.possa proceder 
eomo no caso couber. 

Art. 18. A retribuição das analyses qúantitstivas é fixada 
pelo modo seguinte : 

Taxa de I!"M\\V\ estanhado. !
Dosngem do chumbo no vasilhame 

""~""vv. • • • • • • Sal de cozinha (dosagem da agaa e 
saes estranhos). 
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• lnv~'stigação doa meta na toxieos em 

I
, todas as mat~rias alimentícias, brin

quedos, papeis pintados· e U.peça-

Agua (analyse hydrotimctrica- resí
duo total). 

As>ucar, glycose, melaço, mel. 
Alcool (dosagem dos alcools estra-1 

rias, 1·te. 

T d 15$100 i nhos). 
axa e • · • • · · · Café (deter:nin11ção d'\<J cinzas, da ehi-· 

cor,)a, do fr) jão, do milho, e das 
matarias empreg :d.l-~ para dar-lhe 
bdlho e angmentar·-lhe o peso). 

Vinagre (dJsagem dos acidos estra
nhos). 

Ovos (investigação das materias que 
s 'rvem para a sua conservação). 

\Gordut·as, manteiga e queijos. 

,Vinho, c~rvnja, cidra, licores (dosa
I gcm do alcool, dos extractos, das 
I cinzas, ex.•me polarimetrieo e in-

Leit') e creme. 
Pão e f"'rinhas (mistura das farinhas). 

\ 

vesti~ação d 1s matarias corantes 
eotranhas). 

T d 246000 . Oleos Cflm ·ativeis. 
axa e ·1' ·" • • '!Xarope l e doces de con'lerva. 

Productos de conf..:itaria e de pastel-
laria. 

Frutas seccas e conf<jitalas. 
Choeol •te, cacáo. 
F.:xtractos drJ carn'), con!!erva'l de pei:te. 
Chá, mate, tubaras, especiarias di
' versas. 

Art. 19. Para a escripturaç1b das de'lpezas do laboratorio, 
além dJ um livro de talão das guia!\ d' remessa de valores ao 
Thesouro Nacional e dos m'lis qne forem in iiapensavl)is, 
todoe numerado' e rubricr\dos pelo inspector, haverá um livro 
em que se inscreverão a'! entradas das tuas de que trata 
o art go antJrior. 

Art. 20. As referidas taxa-; serão reeebilas pelo conser
vado~. que passará recibo extr-4hido d') um livr;> de talão, 
sendo o recibt} numerad1 e rubricado pelo inspoetor. 

Art. 21. Logo qu') (;>:·em re~ebidos, !!erlo os valores reco
lhidos pelo conservador a um:t caixa, cuja cha>e ficará sob 
sua guarde\. 

Art. 22. No ultim'> dia. ntil tlo m"7: se dará balanço :i caixa 
na presença do íns;1ector, o em s~g•ti.la se r~colher& ao The
souro Nae.onal, com uma guia extrahida. do livro de talão de 
que trata o art. 19, a importancia. das taxas depositadas. 
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O consnrvador assignará a guia, e a guardará com o compe
tente recibo. 

Na mesma occasiio o inspector enviará ao Director da 
Faculdade um quadro demonstrativo do movimento da caiu. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2t de DezGmbro de {883. 
- Francisco Antunes Maciel. 

DECRETO N. 9394 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1883 

Di rogulamonto para a eonversão dos bcn• das Or~.tcns religiosas em apolices 
inlransferhois da divida jiuh:iea iiitÕrna líÍÍÍdada. 

H"i por bem Approvar o Regubmento que, para a conver
slo dos bens das Ordens rclLóo as em apolices intransferiveis 
da divida publica interna fundada,. para. execução do a:-t. 18 da 
Lei n. 1i64 de 28 de Junho de 1870, com este baixa, assignado 
por Francisco Antunes Maciel, rfo Meu Conselho, :Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocies do l111perio, ~~~., assim 
o tenha entendido e faça exPcutar. Palac1o do Rto de Ja
neiro em 22 de Dezembro de 1883, 620 da lndependencia e do 
liDperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Maciel. 

R.egula1nento para a conversao dos 
bens das Ordeus religiosas e.ra. apoU
cas lntrans·~riveis da divida. publica 
tnterna :fbnda.da, a que se re.tbre o 
Decretou.. 9094 desta data. 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GEUAEf! 

Art. 1.0 Os predios ruaticos e urbanos, e 0'1 terrenos que 
aa Ordens religiosas po•auem serão desumortiz,.dos durante o 
prazo ~aximo e improrogavel d3 10 annos, a contar da data 
deste R<>gulamento, e convertidos em 11policee da divida pu
blica interna fundada, que serio iritransferiveÚI. 



o\CTOS DO PODER t:XECUTIVO 

EitcPptuam-!16 : 
I. Os conventos e suas dependencias, em qne residirem etre

etivameote, em communidade claustral, tres ou mais reli
giosos ou roligiosas prof•·ssos ; 

Il. Os predios e suas indispensaveis dep1ndencias, em que 
as Ordens religiosas tiverem estabel ~cido cemiterios, h".18pi
taes; institutos orpllanologicos, asylos de invalido&. de mendi
gos, de in:ancia dasvaLda, e outros qu~esquer estabelecimentos 
de <'&rida.de ou de educação, uma vez t~oe estej-1m providos 
do necessario e dotados de patrimonio sufficientc' para sua sus
tentsçiio e Jestino. 

Para;rapbo unico. Os bens que, por sua applicação e nos 
termos deste artigo, forem exceptuados da deumortização, 
ficam a ella sujeitos logo que deixarem de ter a applic:1ção em 
virtude da qo •I aio excepluados. 

Art. 2.0 Na designação generiea de predi'os rosticos o urbanos, 
de <tue t ata o artigo ant~cedente, se comprehende não só o do
miOlo pleno, com 1 tambem o domínio di••ecto. o domini 1 util, o 
us•>Íi'ucto e quaOB•Jner c··n'los, pensões e outros direitos reaes, 
que est·•jam na poss•l e administr>LÇ:Io das Ord ms religiosas ou 
a Pilas tenham de vir p r qualquer titulo le~itimo. 

Paragr~pho unico. Os b<lDS desta natureza, doados ás Or· 
den~ reli~osas com r'ls~rva do usufructo par,, cert •S pessoas, 
só po!erii() ser des'l.mortizados dapois de findo o usuft·ucto ou 
a requerimento .lesa•.· a pessoas. 

Art. 3. 0 Nas Ordens religiosa~, cujos bens dev'!m ser das
amortizados, nos lermos do art. 18 da Lei n. 1764 de 28 de 
Junho de 1870, eitio compr.;h !ndidas : 

I. As de clerigoi r •gular·•s ou seculares de qualquer de
nomin •ção ou regra monastica ; 

li. As de freir:.s, professas ou não, de qualquer denominaçã() 
ou regra mona<~tica ; 

lU. As de congregados e congregadas de qu:1lquer deno
minaçio, que vivam em co.-nmunidade claustral •. 

Art. 4.o A contar da data da publicação do presente Regu
lamenh, ficam cassa las todas as licellças concedidas ás Ordens 
r~ligiosns p~ra realizarem c •ntratos onerosos. 

Art. 5. 0 Todos os trabalho'! relativos á dosamortização dos 
bens das Ordl'lns religiosas serão executados por uma com
miBBolo de tres membros, nomea los pelo 1\linistro e Secretario
de Estado dos Negocios d:> Jmperio, a qual terá a sua ~edo nesta 
COrte e funccionari 'm uma das s~las da Secretaria de Estado 
dos Negocio• do lmp,rio. 

Nos municipios, fóra da capital do Imperio, onde &'I Ordena 
religi084s tiverem bens, es~es trabalhos serãll executados por 
dele{ações de tres membros, nomeaJos pelo Ministro do Im
perio. 

Art. 6. 0 O proees•o da di)S1lllOrtização será fJito summaria. 
e administr••tivamente. e constará: 

I. !to inv'ntario rle todos os bens das Ordens religiosas, com--
preb•nlidos não só os que são mandados de r:· 
tambem os exeeptuados no art. 1 • ; ""1' u r C~. fH 1t ~ ~~ ·, 

~\H' n · · · tu'"'4. " 

l~~ ~ 
~- o ot;, '-.:::-...os OEI~Irt~O .. ... "'--.--.,- . __ ,_;;::;. 
~ 
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JI. Da avalia~io d3 todos esse"! bens ; 
lU. Da verifteaçlo dos requisitos para as e:s:cepç3es -do 

art. 1• ; . 
IV. Da bash publica dos bens não exeeptnados, e das pré

feroneias em fav:1r doa emphyteutas, sabemphy~Jntas, usG
fractuarios, censuarios e rendeiros. 

C.\.PITULO li 

DO INVENTARIO DO$ BENS 

Art. 7. 0 Conetitnid'l a com missão na conformidade do dia
posto no art. 5', convidará ella., por annuncios nos jornaes e 
por officios registrados na RevarLição dos Correios, 01 represen
tantes das Ordeus religiosas a apres ntarem-se, no pr.1zo de 15 
dias, sob pena de sequeltro, e dar~m ..l•le~crever, para serem 
inventuiadoa, 01 b ~na das mesmas Ordens, devendo exhibir os 
livros de tombamento e quaesquer outros livros, docomentos e 
titulos comprobatorioa do domtnio oo posse do.~ ditos bens. Na 
meS"II& occa•iio, deverão inJicar quatro pessoas idoneas para 
d'entre ellas aerem escolhidos os avaliadores. 

As delegações nomea·las para os municípios, on.te as Ordens 
tiverem bens, proooderão tambem nesta couformidade, si nelles 
residirem os repres:)nt mtes das Ord ·ns. 

Art. 8. o Os representantes das Ordens deverãe> apresentar 
a relação doa benos por escripto, por elles a'!signad&, con
tendo, a respeito d'l cada um, minuciosas informações sobre 
sua natureza, fórma, situação, dimensõe '• modo do acquisiçãe>, 
encargos de que se acha onerado e ou~ros guaesqaer escure• 
cimentos que o poaeam tornar bam conh"Cido. Na mesma re-
lação deveria ser indicados os predioa e conventos que devem 
ser exceptuados da desamortização, nog termos do art. {.o 

Art. 9. 0 Apresentadas a' relaçõls de qtte trata o ar~go an
tocedent<l, a commissto ou as delegações, dopoi• de as exa
minarem e confront,1rom com oe livros <lo tombament(l e maia 
documentos e títulos de quo trah o art. 7o, e de faz•rem 
rectificar quaesq•ter erros ou omis<ões qu3 encontrarem, farlo 
extrahir dellas cópias authenticas para por estas se proceder 
á avaliaçlo dos bens, que se fará em seguida. A commisslo oa. 
as delegações nomearia um avaliador para os predios rosticoa 
e outro para os pre tios u~banos, e oacolherão, d'en~ os av&
liadores indieadoa pelos representant~s das Ordens, om tamb1m 
para predios rusticos e outro para predios urbanos. Para cada 

· um" dea.a duas classe• de predioa hav •ri um terceiro ava
liador, tira.to· á aort1 entre os doia re<;tantes nomes indicad011 
peloa repr •sentantes das Orden'l, e igual numero de nomes 
tndioados pela commiBBi> ou delegações. 

Art. tO. Notifica toa e juramentados os anliadorN, p~ 
cederlo elles i avaliação dos bens, observando as regras se
guintes: 
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I. A respeit? dM predios urbanos, attenderlo ã localidade em 
que estiverem situados, li maior. o.u meno~ solidez o~a-t edi
ficações e a qua•Jsquer outra~ etrcumatancJas, que possam e 
devam influir no valor; mas em nenhum caso eeré cate menor 
d1> que dez vezes o rendimento annual na cida !e do ltio de Ja
ne·ro, do. que quinz•J vezes es e rendimento na~ ca~itaea das 
províncias e do que vinte vezes esse rendimento nas demais 
povoações do lmperio. 

li. A respeito dos rredios rustieos, devArão attender, não 
só á atLuação, solidez daR edificações, as culturas e nature:aa 
e fertilidade dos terrenos, senão tambem á importaneia das 
maehinas e a;>pa.relhos de que e.'Jtive~m provUo , e ~?• 
outros instrumentos de trabalho. e i mHt•r ou menor f<\Cth
dade de transporte dos productoa agrícolas para os merca
dos; comtani.O que o valor W.do a cad 1 prPdio rustico nunca 
seja infedor a cinco vezes o seu rendimento bruto annual, 
calculado sobre a média dos dez ultimos annos. 

UI. Si O!l pred os (urbano~ on rustieo'!) forem f<>roiros, feita 
a avllliação delles. se deduzirá do valor total a importao
aia de 20 annos de fóro, ou canon, e nm lau letnio de qnaren
t~na (2 1/2 •/o) que será considerado .. o v .. lor do domínio 
direeto. · 

IV. Si os predios (urb,nos ou rust:eos) forem subemphyten• 
ticos. dad.> o valor total delles, Re deduzirá o V11l.Jr d" d •mÍ· 
nio direeto, confllrme a regr.J. antecedente, e do restante sa 
deduzirá ainda a impoo·hncia de 20 annos de peusões subem
phyteoticas, que é o valor do rlominio ulil do emphyteuh. 

V. Si os pre lios estiverem, nos ter.mos do pllragrapho 
unico do art. 2•, ~u.hitos a u~ufructo por tempo indeter
minado ou por mai~ de cinco annos, este será considerado 
igual á mel.ade do valt.r da proprielade sujeita a 011se onua. 

Art. i l. Os predios rnsth·os q•Je, por suas dimensões, 
situação proxima a e ·nt•·oa populosos, ou á margem das estra
das de ferro ou de rios navegaveis, .puderem 11er com tan
tagem re1Bihadoa em partes accr·ssive1s aos pequenos eapi
taes, B'}rio primeiramente divididos em lotes ig11>1et1 oa 
appl'O.: ima lamflnte iguaes, como o permittirem a conli!I"Urllçin e 
aceidente• d:> terreno, e avaliados de,"!Oia desta operaçiio preli
minar, que BP.rá resolvida p3la commissão ou delegaçõ a. 

Art. 12. Os tres avaliadores de eadt classe de pre lio.'l aceor
darlo entre si no valor que deve ser dado aos pre.iios, de 
conformi Jade co•n 11a regras do art. 10. Havendo dois voW. 
confonnes, prevaleeerâ a avaliação assim feita. !-'i houve~ 
desacebrdo de todos os tr ·s avaliadores, a commbsão ou as 
delegaçlles eona!der:Lrio como valor dado ao predio a média dos 
tres laudos divergeates. 

Art. 13. Da avaliação de cada predio riiBtieo ou urbano .. 
lavrarA termo, "S ignado pela comm1sa1o ou dtll •gal;'ões. pe
los representantes elas Ordena respeet1vn e pPloa avaliadnres. 

Art. U. A' proporção que se eonclnirem aa avaliaçõ-,.. a 
eommisdo e &'I delegaçõ3s irão organiun lo ~inFen.t.a,rioa em 
livros aberto~. numerados, rubricados p&lôi, têlW~tivOiÍ. ~ 



508 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

dentes, lançando-sq nelles, com ordem, individullçlo e clareza, 
todos os bens d~riptoa, com suas avaliaçlhs. l!:atea, inven· 
tarios serão encerr.tiios com um termo assignado pelo modo 
preseripw no artigo antecedent-,. 

§ t.o Cada livro conterá o inventario dos bens de uma Or
dem religiosa. · 

§ 2.o Da, av-alhçlies e inv,ntarios feitos pelas dslegaçl)ea 
se remotterão "ópia.CJ authentioa~ á com missão da Cõrte. 

Art. i5. Si o r"presenta.nt1 de a.lgum:i das Ordena reli· 
gioaas deixar de apre1entar-se no prazo marcado no art. 7°, 
0t1 deixar de cumprir as dem'lis obrig:.ções que lhe aio im· 
p•:àtas no presente regulamento, a eommissio ou as dehgaçlJea 
ordqnarllo o aeqn atro das bens da Ordem, e nom··ariio para 
elles administrador idoneo, o qual fará., perante a com
mia:lo ou as delegações, as vezes do representante da. 
Orde.u, e prestará contas d~ sua a<iministração, quando e como 
fõr res<>lvido p.,Ia commi'\~ão ou del•gaçõei. 

Para~rapbo unioo. D •ates seqne~tros, a que se procederá 
administrativ·tmente, po·ieriio as Orden~ recorrer, .no prazo 
de fO dias depois de realilados, na Córt~ para o Ministro e 
Seerehrio Je Est •do dos Negocies do lmp •rio. e nas provinciaa 
pa.ra oa respectivos P•·eiid')nt•s, os qna.es darão ou negarlo 
provimento, depois de ouvirem a eomm;s'llo ou as delegaçlhs, 
e submett"rão o ae•1 acto á. anprovação do Govet·no. Estes 
recunus não ~êm e:lfeito suspensivo. 

CAPITULO UI 

DOS Bll:SS EXC!PTUADOi'! 

Art. i6. No exame dos req•1isitos necessarios para que 
os bens s·, considere :n eomprehen.lidos nas exeepçõ3s do 
art. f o observar-se-hão ns seguintes regras: 

§ f.o Quanto aos conventos e suas indispensavei<J de· 
pen lenebs, verificarão 11. com missão e as d •legaç~ si nelles 
resi lem em eomm•mithdJ _claustral tres .ou mais .,religiosos 
ou religiosas professo&. 

§ 2. u c,,nsidera.·se resi.:lencia efectiva em communidade 
elaustral para ter hgar a exc~pção do que trata o n. i do 
art. i<>, o convento em qn~ tres ou mais religiosos passam 
a maior parte do anno, tendo ref'itorio em commum ·e fa
zendo etn eommum.os exJrcicios espirituaes de seu respectivo 
instituto ou regra monastiea. 

§ 3. 0 Havendo duvida sobre a qualidade de profuso de algum 
relig'oao ou religiosa, po lerão a eommiaaão e as del 'gaçlSes 
exitir a exhihiçlo do livro de termos de profiPdo pal'l\ ser 
resolvida " duvida, tendo em vista o Aviso C rcular de 19 de 
:Maio de Uf.":J5 e o Aviso de 27 de Junho de 1.862. 

§ 4.0 Quanto a cemherios, a eornmisaio e as delegac;Uea 
verilieario ai elles ealiJ feitos de accôt·do com as po't••ras das 
camaras munieipae3, e quanto aos demais eetabelecimento• 
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menciona<los em o n. 2 do art. 1°, si elles <>atão dotados de 
tudo quanto é necesaario para o fim a que são dealinadoa 
com auffici~nte p 1lrimonio para sustentarem-se com o res
pectivo rendi uento. 

Art. 17 .. Nos livros dos inventarias, em se.~uida ao termo de 
encerram1nto, 111 d"cl1rará qua 's os bens qu~, em virtude da 
disposição do art. to. f.,ram consi•ler,dos exceptuadoi da des
am•,rtizaçlí(), e quaes <'B que, tendo si .o indicados cnmo taes 
pelos representantes d •S Ordens (art. 8"), não furam reco
nhecidos com O<; r<'quil"lto~ necessarios para css' • xcopçlío. 

Art. 18. Da~ re-o'uções da Co111missil:o e delegações a res
peito dos bens de quo trata este capitulo, se dará conbecimet:to 
ofticial aos r••pre<;enhntes Jas Ord~ns, os quaes pod•lrão r"corr r, 
no prazo de 10 dias, das d1cisões, na Clll·te para o .Ministro 
do lmperio, e nas provincias pa:·a os re,pectivos Pr.!sid •n\e!l. 

Paragrapbo unic >. Estes roc<Iraos não terão effJito sus
pensivo. O Ministro ou os Presidentes de pr.,vincia., onvindo 
a eommissão ou as del •~rações, darão ou negarão provimenlo, 
no mais breve praz() possível; e, no caso de terem t.hlo provi
mento. este será lanç:tdo no livro do inventario em seguida 
á decisã() recorrida. 

As decisões pruferi las pelos Presidentes serão sujeitas á 
approvação do Governo. 

CAPITULO IV 

DA ARREM.\TAgÃO DOS IIEN-l 

.\rt. 19. Concluida o. avaliação de cada predio rnstico 
o•t urbnno, a. conunisf!:1o ou ~~' dcl ·gaçõos fLI'ãiJ nnnunciar 
a. respectiva art·ematação, precedendo autorizaç1o do Governo. 

Art. 20. A arr,•matação será annunciada nos jorn·1e~, por 
tempo d l 30 dias, convidando-a<> os concorrentes a apr•·senta
rem suas prop ·atas em carta.s fecha las e lacrad,ts, na. séde da 
commissão on das dP.legaçõ;s. Nos annuucio~ se fara decla
raçlio da qualidade, situa-;lio, conft·ontaç1hs o valor do~ bens, 
o, quanto aos prodios rusticos, ns suas rlonomin::u;õos, si as 
tiverem. 

Art. 21. Cada proponente juntará á sua propo"h o <~onheei
mento do deposito publico, d·1 haver alli depositado, como 
signal e principio de pa,!l'amento, no caso d•} 110r aceita, uma 
quantia em moela corrente ou om apolices da divid" publica. 
corre•pondente a tO 0 f,, do valor dos b ·ns quo se prJt-iSe 
a arrematar. Estes depositas não pagam imposto al.zum, 

Art. 22. Os proponentes deverão declarar, em suas pro
postas, cada um dos bens que querem arrematar, com a 
maior cltreza o precisão, e quanto offorecem 11obr1> sua ava
liaçlío. As propostas de uma corta porcentagem soh1·o o maior 
lanço ou olferta não serão atten·lidas. 

Art. 23. O dia, a hora e o logar, em que tiverem do ser 
abertas as propostas, serão declarado.<,! nos ann.utrdUS-:mt=fa 
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em virturle das dis·l0s1ções de~tes estatut01 couberem á dll'&-
etoria, e no esercieio desses poderei elle estará !lojeito a tolai 
ás mesmas con liçõ lS e restrieçõai a que estaria íUjeita a 
iirocção em identica<~ circomstancia.s. 

XX.- CONTADORES 

Art. H8. Um ou mais contad)res, não S)ndo necesqario que 
sejam membro i, s mlo nomea:bs pela. as<embléa m·dinaria de 
eada anno para "ervirem no anno sogrtinte, e até que tenha 
lagar uma a.ssembléa. orJina.ria. no a.nno <h 18 54, a d:ractaria 
nomeara os contadores ; porém nenhum director ou ootro em· 
pregado da companhia será el~givel durante a cJntinoa.ção do 
seu cargo. . 

Art. 12J. Quando fôr nomea.·lo um conhdor, todas as dis
posições aqui conLicla~. relativas a conta.lores, terão applicaçllo 
a elle. 

Art. t30. A rem~neraçiio dn3 cont~dores serã fixada. pela 
asaembléa, e ellei examin:trão as conhs da. coinpanbia, de 
accôrdo com os estatutos e O'> presentes. · 
· Art. 131. Vinte e um dias, pelo meno3, antes do dia mar• 
eado p1ra cala assembléa ordinaria, a directOria entregará 
aos contadoreg as contas e o b tlancete annuaes, para serem 
apresentados á assemblé'~, e os contadores receberão e exami· 
narão as mesmas e verificar:!o pesso.llm<~ntCl as garamia~ da 

·companhia. 
Art. 132. Dentro de 10 dias depoi~ do rec~bimento das 

contas e do balancete, os C'Ontadores on as confirmar.lo 011 
quando não M julg·uem no caso de serem confirmad .. s, elles 
farão um r,•Jatorio e•p•cial a respeit •, e entrezarão á dir.~etoria 
su:ts contas e b.\1 mee•es, com um relatorio, de~laran1o o re
snlt!ldo Jo geu e:tO\me dJ.~ g.•rantias. 

Art. 133. Sete dias, pelo meno~. antes de cada ao;sembléa 
ordinaria, uma có;>ia 1mpre!!sa d>\S co:1t"s e do balancete 
examina los e do r1lllt,1rio dos corttadorcs, será eoviada pelo 
correio ou por outro modo. p ·la dirocto=ia, a t"dos os membros 
-em sua residllncia registrada. 

Art. 134. Em ca. h sssembléa ordinsria o rehtorio dos 
~ntadores serã lilo á sssembléa com o relato rio da directoria. 

XXI. - DIRECTORES, DEPOSITARIOS B :&ltJ>RlCGADOS 

Art. i35. Quan:lo a directoria o julgar con~eniente, haverá 
tantog e quantos. depositartos p11ra qualq:ter dos fins da com
p~nhia, como ella determin<ir, Oi quaes serão n'lmeados e de
mittidos pela directoria e t"rão a remuneraçio, poderes e 
indemnizações, e dosemptmharão as obrigaçõe1 e estarão su
jeitos aos regulamentos que a directoria detr~r•ninar. 

Art. 136. Os directores, deposihrios, cantadores, seeretarios 
e outros empregad)s, serão indemnizados pela companhia de 
todos os prejuízos e daspezas por elles soft'riJos no desempenhO 
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de Sflas obrigações, respectivamente, menos daqnellas prove• 
nientes de seu respectivo acto voluntario ou culpa. 

Art. 137. A dil·octoria poderá pagar a um agente, ad\•ogado 
ou empre~do d,\ companhia, por meio de porcentagem ou 
outra commi!Bio, calculnd1 sobre o tutal ou parte dos lucros 
liquidos d•t companhia ou sobre trnnsacções espeeiaes. 

Art. 138. Nnnhum director, depositaria ou empregado será 
responsavel por outro dtrectot•, depositaria ou ~n1prcgado ou 
por ter participado de algum rec:·bimento ou outro acto de 
conformidade ou por qualc1uer prejui:~:o ou despe a· solfridos 
pela companh'a ou por qualqu--r outra pessoa, proveni.mtes de 
aetos ou procedimentos da compmhia., salvo si e~ses pr 1juizos 
ou despez,s forem occasionaJ •B por acto deliberado ou cnlj:a. 

Art. 13'J. As cont1s de qualquer depositaria ou emp·egado 
poderão ser eslabel ,cid:1s ou dcsappro\·adas no todo ou em 
parte pela direetoria. 

Art. 140. Um director, dero~itario ou outro empregado que 
fizer b·1ncarota ou "Dtrar publicamente em composição com os 
seus credor: s, perjerá .• por isso, a ~ua habilitação para po ler 
funccion 1r como tal, e deixará d1 ser Clll!lrega•lo 1!a companhia. 
· Ficn entendiJo qu'l, em 1u::nto a s•1a per ia de bnbilit :çiio nifo 

tiver sido lançada Dlll! minutas da dir' ctoria, us n.ctos que elle 
tiver praticado, durante o seu cxercieio, te1·ão o ml'Smo valor 
como si tivessem sUo prali~~os por um empregado habilitado. 

XXII.- ASSEMBLBAS GERAES 

Art. f4l. Uma assemhlé:l nrdinaria. ted l'l~ar em LondrJ> 
ou em Micl•lle>ex, annualmentc, na bora e no dia que n. dire
etoria a todo o tempo d.>slgna1·. 

Art. 142. Urna. assembléa •·xtr•wr<linaria pod'lrá, em qual
quer t •mpo, ser convocada pela directoria, toJa; as vcze~~ 9ue 
iór entregue um podidJ de membros cujo numero não s •ja tn
ferior a 10 e possuindo juntamente, nio menos, de uma 
quinta paJI:\8 do capit>iJ e declirando os peticionBrios clara
mente o dhjecto da ass~>mblea e assignnndo-o e entrngando-o 
ao aec1·etario ou ddxanrlo no escriptorirJ para a. directnria. 

Art. U3. Quando o. directod:\ deixar, durante 14 dias depois 
de lhe ter si 10 entregue a requisição, de convocar a ass mbléa, 
de accô d J com ella os pet' cionarios ou igual numero de mem
bros que potBuam igual proporção de capital, pod(~rão convocai' 
a assembléa. 

Art. 141. Todas as assembléas gera os extraordinarias t•rrio 
Jogar em Londres ou Middlesex:, no logar que a directoria 
ou as pessoas que houverem d3 fazer a convocação de-
signar. · 

Art. 14~. Cinco membros presentes pes,oalmente formarão 
um quo,·um p ora uma as~ernb!óa ~reral para to los os fina, 
excepto para a pror gação da assembléa, p·•ra o que tre~ mem• 
bros pss~oalm~Dte presentes form2.rão quorum. 

Art. 146. Nenhum negocio poderá ser tratado em qualquer 
assembléa geral, sem que o quorum preciso para o negc.cio 
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estej'\ pregente quando se começar a tratar deUe ; e a declara
çio de um dividendo rE'commen iado pela direc&oria nlo se 
fará sem t':lr decorrido, pelo menos, 15 minutos depois da hora 
marcada p~~ora a aaaembléa. 

Art. 147. Si dent:o de 30 minutos depois da hGra q•1e tinr 
sido marcada para a asaemblé:.L, quer original. -quer p~orogada, 
nio houver quorum para se tratar de algum negocio, a 
asaembléa será dissolvida. 

Art. 148. O presidente, com o consentimento da assemblcia, 
poderâ adiar qu.tlquer assembléa geral Je uma épJea para outra 
e de um -p'l.r.J. outro Jogar, e nAnhum negocio poder-se-ba. 
tratar em qual 1uer a.~a ·mbléa geral adiada, a nio ser aquelle 
que ficou por concluir-se na assembli\a geral em que teve 
hgar o adiamento, que doveri.J. ter sido tratado naquella 
as~em\Jléa. 

Art. :1.49. Ning•1em, como portad'lr de uma gar:mtia de 
acções, terá dir.~ito de asiistir, v•1tar ou exercer qualqoer 
dos direitos de um membro, em qualquer as.~em'1léa geral da 
comp:~.nhia ou assignar qualquer requisição para um'l a<~sem
blea geral ou convocai-a s9m qu9, tres dias, pelo menos,. 
antes do que for designado~para a assemblé·'· no p'"ime:ro caso. 
ou a •m que, antes de entregar a requisição no escriptorio, 
nos outros caso~. elle tenb:\ depositado a dita garantia de acçõea 
no escriptorio ou em o·•tro Jogar ou em um dos outros Jogares 
que a directorh., a todo o tempo, designar, juntamentol com uma. 
declaração por escripto de sou nome e morad 1, e sem que a 
garantia de acções permaneça assim depo'litada, até que a 
aasembléa geral tenha tido Jogar. Os nomes de mais de um 
pelSOA como p.1ssuidores juntamente de uma garantia de acçõea 
não serão aceitoi. 

Art .• i50. A' pessoa que a~sim depo~itar uma garantia de 
acções será entregue u•n ce•·tificado declarando o se•• nome e 
mora fa, e o numero de acções ou a irnportancia de capital 
ineluido'! na ga.ranti~~o de acções por ella depo ital~. cujo certi
ficado lhe duâ direito a a sistir e votar na assembléa geral, 
pela mesma fórma '!U9 si fosse um membro a respeito das 
acções do capital especificado naqu<>lle certific~do. Quando fór 
entregue o <~ito certific •do, a g •rantia de acções, a respeito 
·da qual elle tiver sido d3do, lhe será restituída. 

Art. i5t. A directoria, convocando qual•tuer a'·sembléa geral, 
e os membro.i que convo~ar~'m qualqu~r assêmbléa extraor
din1ria, dará respectivamente, pelo menos, sete dias, e nio 
ma.is de 21 dias, aviso da a~sembléa ; mas por alg 1m membro 
não ler rece:,id >aviso algum ou por não t •r morada registraia 
na Inglate ·ra ou por qualquer olttro motivo, nãJ fieario inva-
lidados os actoJ dd qualquer ass•mblé.1. gera~. • 

Art. 152. No logar ou quan:lo fór ad11da qual1uer aa
sembléa geral. por mais de sete dias, a tlir •ctoria d3râ, pelo 
menos durante qu1tro dias, aviso da as~"mbléa adiada., 

Art. 15:3. O aviso p!lra a convocação de uma aeaembléi\ geral 
serâ contado sem o d.ia em que seja consideraJo ter sido u-
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p-mido OJJ 11nnnneia lo em um jornal d~ Londres, como adianto 
mencioD"ufo, mas inclusive o r,i;L da assem 'tlé•a. 

Art. 154 •. Os avisos ~on\"OCRndo a·sembléa'l genes ru tra
tando do aen adiamenlo serão da os por circulares aos 
membro~, d···claran:io a épora e o lo~ar da rs embléa, e a di
rA.f'tol'ia ou membro•, convO<'anJo uma afa'lmbléa geral, darão 
ígnalmente aviao por annun~io, si houver alli g<~r . .mtia do acçõea 
exi tente" 

Art. 155. Nenhum na~ocio poderá ser tratado em qual1uer 
as<Jem':lóa gpral, além d1quelh oue tiver sido especificado no 
aviso de convocaçio, e P:xceptuando-a' o o11s'l de uma assem
bléa ordinaria do<J negf)cios que vão aqui abaixo especi..)m'lnte 
menci 1nados. Em qn11l1u~r caso que, ern virtude dos pres ntes, 
:houv"r de sA dar noticia de qual tuer ne~ •io a trabr-se em 
uma aqsembléa l!'erRI, a circolRr e o annuncio, quJndo os h9ja, 
deverão particularizar o negocio. 

XXIii.- PonEREl DAS ASSE&IBLÉAS GERAES 

Art. 156. A companhh pode-á, com a sancção de uma M
sembléa geral e suj~iLa a quaes1u ·r condiçõe'l impostas pela 
assembléa, a to io o t"m '10 e:tf3rcer qual'luer doq poderes t:On
feridos p~!los estatutos de companhias limitalna por acçõ·>s. 

Art. 157. Qualqu •r as~ernbléa geral. quando niio t:ver sido 
avisada, poderá, por meio de uma resolução pas~ada por tres 
quartos dos votoi dados pes!!nalmente ou por procuração, 
demiUir qualquer director ou contador, por causa de má ~on
dueLa, negligencia ou incapacidad 1, e pod3rá. com nma sim·•les 
maioria, pre ncber qualquer vaga nos cargos de direetor ou 
de contador e fixar a remunt>ração dos contador a. 

Art. 158. Q•Jalquer a•sembléa ordinaria; sem q11e t~nha 
havido aviao a respeito della, p ·dP-rá eleger directorea e con
tador .. s, reeeher e rejeitar no tcdo ou em parte ou aioptar e 
confirmar a!! contas. balancetos e relatorios da direct'lria e 
eonLado~es respectivamente, e poderá sujeitar lls disposições 
dos presentes decidir acerca d11 q•llll1uer recommendação da 
direetoria relativa a qual.juer dividendo. 

Art. 159. Quando qualquer as e ubléa geral houver reqolvHo 
acerca de um au5mento do capital. a• aBBemblôas ou qualtuer 
outra assembléa geral rodarão, sujeitlls ás disp<'siçõea do 
art. i5, deLerminar até que ext •nsio róde ser eft'ectuado o 
aD'gmento, pela em'ss!l:o de novas a·çõea, e as con.lições sob 
as quaes o capital será assim augmenta lo, bem como a ér.oca, 
modo e t"'rm(lll, nos quaes as novas a~Õls serlo emittidas, 
e qJJal o premio, quando haja algum, de que goz81"Jo as novas 
acçlS s. . 

Art. f60. Qualquer àssembléa geral, detuminanrfo as eon
diçõ 'a sob as quae • serão emittidas as nova!! acçõos, poder& 
d ·terminar que ellas sejlll' emittidas como um:\ classe ou como 
diTersaa classe&, e poderá ligar ás novas &C{1J •s de todas nu da 
quaeiquer das cLsses qualquer privilegio S!pecial com re-
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ferencia a dividendo de preferencia, garantido, fixo, 11uctuanté; 
remivel ou outro ou juros, ou por outra fórma 011 quaeÍquer 
condições eapeciaes ou ro,tricçõos. . 

Art. :161. 8i, depois d·l uma aasembléa geral ter reaolviilo â 
emisaio de novas acções, to'la!! estas não forem subscriptas 
de conformidaJo, qualquer ass3mbléa geral podara d Jtgrminar 
Ejtte as neva• acções ainda pot e.uittir devem ser emittidae e 
sejam cancelhdas ou poderá d:lterminar alguma al\3ração nas 
con .içõ s em que as novas acçõJs ain Ja não emittidas o posllam 
ser ou nos pr·ivilegios especiaes ou restrieções, inhe1·entes u 
novas a•·ções ainda não emittidas. 

Art. 162. Sem prévia recommendação da diret·toria illd 
poderá ser tomada re3olução alguma 1·ar·a o augmento de capital, 
nem resoluçiro que aft'eete a emissão de novas acçiSes. 

Art. :163. A'eompanhia poJerá, a totlo o t•ropo, em asaem
bléas geraes, em virtule de resolução Hspeeial, llltt~rar e tomar 
nov~ts disposições em Jogar de ou em ad .itamento a quaesquer 
regulamentos da companhia., quer contidos, quer não, noe pre
sentes est.atutos. 

Art. :164. A autorização dao:~ assembléu geraes, dada a todo 
o tempo por esp1cial resolução para poder alterar e tomar 
novas disp1siçiSes em logar de ou em additamento a qualquer dos 
regulamentos da compan'1ia, estender-s~-ha até autorizar toda 
e qualq·rer alteração, s 'ja de qu·1 especie fô,•, dos presentes. 
exceptuan~o-se sómente os regulamentos da companhia que 011 
estatubs nãO permittem que a companhia altere, os qaaeli 
exeeptuados re,rulamentos ficarão as:~im consi!erarlos cómo 011 
unicos regulamentos fundamentaes o inalteraveis da com
panhia. 

XXIV.- PROCEDIME:o!TOS NAS ASSEMBLÉJ.S GEB.AI!:S 

Art. 165. Em todas as assembléa'l geraes, o presidente oa 
em sua ausencia o ~upplente do pre;idente, quando haja algum 
ou, na Rusencia deste, um direetor eleito pelos direetores pre
HJ;J.tes ou na nuseneia de todos 03 directores, um membro eleito 
pelos membros prcnntes, toma1•á a cadeira . 

.Art. 166. I<:m qualquer a•sembléa ordinaria em que tenham 
quaesqner direetores de retirar-s3 do cargo, ell ~a permanec~rlo 
em exerci cio até a dissolução da assembléa em que elles tiverem 
de retirp.r-se do cargo. . 

Art. 167. O primeiro assumpto d~ qúe se tratar! em qualquer 
asaembléa geral, depois de se achar occnpada a cadeira, serll a 
leitura das actas da ultima as~embléa geral, e ai as actaa nlo 
parecerem A asiembléa. geral terem sido nssignadas de .eoà• 
formidade com os estatutos ou com os presentes, tendo ellas sido 
achadas conforme ou corrigidas, sel'ão assignadas pelo pre.. 
sidente da as'!embléa em que forem lidas. 

Art. f6S, Sujeita a uma votação por eacrutinio, que fclr 
pedida, como aqui adiante mencionado, qualquer ques~ q• 
tiver de s'!r decidida por uma assembléa geral, nlv.o !li Jll ~ 
tiver resolvida sem diàidencia, e, no caso de nlo ~r dilferen-
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·temente reguladjL pelos estatutos, serâ decidida por uma simples 
maioria doa membros. presentes pessoalrn~>nte e qualificados d& 
eonformid:id& com os pr<Js~ntes, para poderem votar por meio de 
signal de mlios. 

Art. 169. Em qualquer assem bléa geral (~alvo si fôr oxigida 
immediatamente a v rificação do~ vut.os sobre qualquer reao
lução depois de ter o presidente da a~sembléa declarado o re
sultado da votação por signal de mãos, sendo essl oxigencia 
feit'l por dous membros, pelo menos, e antes da dissoluçio 
ou adiamento da as•embléa, por meio de requi<ição o:<eripta, 
asaignaJa pot• membros, possuindo ou r~>presentando por· pro
curação juntamentP. 500 seções, pAio mell()!l, e entregue ao pre
sidente ou secretario) uma declaraçii() feita pelo presidente de 
que uma •·esoluç:io passou, e uma nota, a esse reipeito lançada. 
nas setas dos actfs da assen.bléa, serão prov8s sufflcieu.tes .do 
facto assim declarJdo, sem numero ou proporção dvs votos 
dados pro ·ou contra a resolução. 

Art. 170. Qrtando fúr exigida uma vot1~.ão por cserutinio, 
será !!lla tomada pela manoira, no Jognr, imme.liataml3nf.e oa 
na época dentro de sete dias depoi!;, conforme determinar o 
presidente da assembléa. 

Art. 171. Si o presidente da assembléa ou o apr"sentan\& 
da resoloç~. a cujo respeito fôr o escrutínio exigido, assim 
o desejar, serão nomeados dous eserutinadores, um ,;ell•!S será 
nomeado pelo referido presidente e o outro pelo apresentante 
da referida resoluçio. 

Art. 172. O relatorio dos ditos escrulinadores serâ final 
quanto aos ftctos, e o presidentl3 declarará o resultado da vota
ção, tendo em observancia o;~ factos e o :H·t. 11:3 d•~stes, e tal 
declaração sorá eonsid'3rada. como a resoluçã:J da assembléa em 
que foi pedido o escrutínio. 

Art. f7;i, O presidente de qualquer assemblóa serâ o unieo 
e absoluto juiz da validade de todos os votos.dados em tal assem
bléa ou no escrutinio pedido em td assewbléa, e po:lerâ appro
var ou desapprovar os votos dados conforme julgar eUe serem 
ou nA:o válidos. 

XXV.- VoT.\ç:\o F:lr AssrDmr.:EAs GERAEs 

Art. 174. Em todas as questões que tiverem de ser decidida• 
por votação inscripta, cada membro presente a ella, em pessoa 
ou por procuração e com direito a vot11' alli, terá um voto por 
cada uma das acções que elle possuir. 

Art. 175. Qumdo mais de uma pessoa forem possuidor&à 
conjuntamente de uma acçlo, a peesoa cl\io nome estiver in
senpto em primeiro lo,tar no registro de membro!!!, eo111o uma 
das potsuidoras da acção o nenhuma outr;1, terá direito a votar 
a respeito. 

Art. 17G. Todas as vezes que algum pareate, tutor; curador, 
commisdo, executor ou administrador respPetivameote, de 
qualquer menor, alienado, idiota ou m•'mbro fall~cido, quizel" 
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votar ~ respeito ·da a~ do membro incapac.i\ado oa ·fiJiecido. 
elle pc)á•r• wrnar-ae m mb~ét da. éom(laílhi~ ctJJtcJhlnl o • 
posto noii presentes, a respeito das acções, e fOIUP coaibtmi
dade. 

ArL f77. Um m~miro pestto&lmelite ptéUDte - qaàlqoer 
assembléa geral ~er'f. reeusat· se da votar em qllálqaer guestlcf 
que nethae tratú•, mas por essi3 f1eto nlo a4fi'A con9lílerado 
como ausente da , uaeniblea, nem a suâ presen~ nnullará 
qualqner proeuraçlo '(lor elle daJa competeulemente. excepto 
em relação a qualquer questão em que elle votar pessoal
mente. 

Art. 178. Çm ·~mhro com direito a votar poderá, em 
qualtner tempo, 'iíomear qnal·~uer outro memb-o, como ae11 
proe11ratfor, jWi'a vôtar em qnalrtuer votação qúe houv•r. 

~rt. 179. ToJos os inatr.Jmentos de procnraçlo âédo feitos 
por f'BcfÍ!>to, conforme a sag.tinte formula, OU Coáib '•ppro
ximadameote o permittirem as circumstaneias e iel'lo u
signados pelo outorgante e depo'litatfos no eseriptorio, .&8 hona, 
pelo menos, antes do tempo marcado para Ler logar a ~ 
sembléa. ge.·al em que tivere.n de servir : 

« E11 (A B) membro da compmhia The D. Pedro I Railway 
Company, timited, p·•lo presente nomeio (C D) 011 em aua 
ausencia (E F), ambos membros da co1npanbia, para func
cionar'•m como meus procuradores na asaembléa geral da 
companhia que dwe ter logar no dia .•• de... de 18 .•• e 
em qualquer adiamento da me1.1ma. 

« Rm testemunho do que assignei o presente hoje ••. de ..• 
de·t8 .. 

c (Assignado) •.. ~ 
Art. 180. A pessoa queoccup,.r a cadeira emumausembléa 

fferal t~rá. em tG los os casos de igualdade de votos em uma 
votaçlo de escrutínio ou qualquer outra, um voto addicioual ou 
voto de des::~mpate. 

XXVI.- AcTAS DE ASSEMBLEAs GBRABS 

Art. f8l. Qnalq•ter act.'l lavrada no livro d1s actaa das 
sessões das assembléas geraes, sondo feita e aa•ignada de 
accôrdo com os estatuto'! ou os presentes, será, não havendo 
prova em contrario. consilerada como um arehivo •·xacto, e o 
~eto original dl\ companhia, de eonformldado, e, et:D todo o 
caso, a responsabilidade de provar al~um erro ret'ahirã toda 
sobr? a pessoa que fizer qualquer objeeção a ae11 lançamento 
no hvro. 

XXVII.- FUNDO DE Rli!SJ:l\VA. 

Art. 182. A directoria podará, a todo o t<>mpo (sujeita ú 
taigeneias provenientes de quaet~qaer coneesaões qne a ,com• 
panhiá poBOJ& pouu:r e em additamento a qo~aqner foncloft, 
de reserva nel.Ll• preaeriptos), reservar ou pôr de parte, tindu 
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dos dirak!ti"'e da companhh, a1 quantias que em sua opinilo 
t'órlt$ n-.:eaaa oa conve~ienL lll, para seNm, á discriçio da 
4il'ftlj)ria! appltcadai e~ .~gualar dividendos, ou pal'lL tolPBr 
prorldencuas coll\H . preJlllZOs, . ou para ~ovas obru, eon
stt:uc~, material rodante. planta~. niaebtuas e outros bens 
sujeitos ll deprec~, deteriora~ ou eatrago ou para satis
fazer reclama~ 011 obrigaçôJs da companhia ou para serern 
~p~ga.JA:I ~liio ft.tndo _de amorti7.açlf ·.paro& págamont? a, 
dekr.tul"'ls, h;rt.!Otheeas, htulos ou obrigàçlfes da companlua ou 
para quaesqujjr outros fins da companhia. 

XXVIII.- EMPREGO DE DINHBIROS 

Art. f83. Todas .as quantias levadas ao fúnio diJ res'rva e 
todos 011 outros dinh1iros d:1 compauhia que nilo forem imme
diatamente .apJtlicaveis a qual1u •r pagamento que tenha de 
fazer a coriiP!IÜhia, pod3rlio ser empregalos pela directoria 
em titulos de qtttlq11er govern·> ou Esta.b, inglez ou estran
geiro, moveis ou de raiz, o•t outra~ garantia., ou emprego 
(menos em COtnpr\ d~ acções da COmpanhia UU garantias delll\), 
conforme a directoria a to.lo o tempo julgar a proposito. 

Art. 184. Em qualquer caso em IJUe a diractoria entender 
conveniente, os empregos de dinheiro poderão ter Jogar nos 
nomes de depositarias. 

XXIX.- Drvrozrmo8 

At·t. 185. Os lucros liq•lido.~ da companhia serão. em cada 
anno, a quantia asàim declarada pela dir Jctoria depois de 
de:luzidus a~ quantias que f.l!la. julgar nee•·ssario lovar ao 
fundo de rc.-;erva, e tle tr es lucros liiJ•tidos que poderão incluir 
quaesqu·w sommas pagas ú cornp:mbh com" juros garan·tidos 
em virtud} de qualqu3r concessão, a companhia, na assem!Jléa 
geral ordinaria em cada anno, podr•rá, sujeita ás prescripções 
de quaesquer concessõ )8 que a companhia po8saa, dedarar 
o1n dividendo a pag u·-se sobre as quantias a todo o tempo 
pagas sob r~ o e"oit tl ern acçõcs tia com[Hnhia o de accôrdo 
com a prioridatle (quando haja al~uma) das diversas po1·ções 
desse capital, ou se procc~derá divers1men~9 com os lueros 
liquidoa, conf ,rme for dctei-min1do pela assombléa geral da 
companhia. 

Art. 1d6. Não se poderá declarar divid~ndo maior do quo 
a•tuelle que tiver sido recommendado pela directoria. 

Art. 187. A directoria nó le declarar um dividendo interino 
a respeito de »lguma parte de um anno, quando, em sua opi
nião, os lucros da companhia o permittirem. 

Art. 188. Todos os dtviliandos, immediatamente dt!pois dG 
terem sido dechraJos, serãJ pago> us pesaJas com direito a 
elles, da m'lneira por q•1e, a todo o tempo, determinar a di
rectoria; c quan fo houvet• mais dEJ uma pessoa registradas 
como possuidoras de uma ac~:lo, o pag-atnento fúto a pessoa., 
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cujo nome estiver lançado em primeiro logar no regisLro. de 
membros, será sofftciente. · 

·Art. 189. Qnan lo algum membro estiver elevado & com
p~nhia, todos os dividendos a elle pagaveili ou ama parte sutB
ciente dos membros, poderão ser applieados pela companhia em 
aatisf.tção da divida. 

Art. 100. Todos os dividendos sobre qualquer aeçlo regis
trada serão pagaveis sómente á pessoa re~ietráda como poe
auidora da acção, no dia ern que fõr marcado o seu pagamento, 
de conformidade com a re~olução que declarar e3se diyidendo 
ou ao representante legal dessa pe~soa. 

Art. 1\H. Os dividendos por pagar nunca vencerão juros 
contra a companhia, e a todos os divi.lendos não reclawados 
pelo espaçO de um anno, depois de terem sido . 4eclaradoa, 
poderão ser empreJpdos ou, de outra fórma. $doe pela 
directoria, em beneficio da companhia, ate que sejam recla
mados. 

XXX.-·Av1sos 

Art. :t92: Tcdos os avisos que em virtude dos presentes ou dos 
estatutos têm de ser dados aos memi.Jros serão transmittidos, 
quando nio forem entregues pes~oalmente, enviando-se cartas 
aos membros regi•traJos em f'luas residencias registradas ou 
nos Jogares indicados rio Reino Unido, como Jl<l8M ser o caso, 
e no caso de ainda ae acharem por pagar quaeaquer garantias 
de aeções, na occasião de so dar o aviso, será, então, este 
dado aos possuidores de taPs g:J.rnntias de acçõ~s, por annuncio 
eu1 um jornal, pelo menos puhlicado em Londres. Todas as 
cartas e niso~ (quando os haja) enviados ou transmitti.:toa em 
observanci• deste artigo SPrão assignados pelo secretario ou 
trarão o seu nome impres:<o no fim tu por outra pessoa que a 
directoria. nom:mr em seu logar, excepto no c.aso de uma as
sembléa convocada por membros de accórdo com os presentes, 
e neste caso se·iia assignados pelos membros ou uma maioria 
delles, que tiverem feito a convocac;.ão ou trarão os seus nomes 
impressos no fim .• 

Art. 193. Qualquer aviso assim mandado pelo correio e 
dirigido á morada, constante do registro de membros ou a mo
rada indicada para s•r remettido, serli considera:io como lhe 
tendo sido entregue pPlo correio, e para provar 811!111. entrega 
será bastante provar que a carta foi eompetentt>mente posta 
no correio e dirigida. Qualquer aviso aos portadores de gà
rantias de acçõee considerar-se-h~!. como.tendo-lhes sido enviado 
no dia em que tiver appareeido um annuncio nos jornaea 
determinados nos presentes artigos. 

Art. 194. Todos os avisos para membros regiatraioe, em 
rehçio a gudquer acção a qne tiverem direito maia de 
llip• ~.i. : serão dados áquella cujo nome estiver pri
mêirll.m'énte'in~ripto no registro, e o aviso assim da lo s~rá 
suffteiente para todoti os outros possuidol'es da mesma acçlo. 
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.Art. f95. Todo testamenteiro, administrador, parente, tu· 
tor, comrnisdo ort interessado em faUencia de qu rlquer fina
do, menor, alienado, idiota ou fallido, que s jl membro regis
trado e toda e qualquer outra pessoa tenJo ou reclamando qaal
quer direito de e 1uidaífe ou outro, nas seções de qualquer 
membro regi~tl'lldo, será aba ,Iutamente ob1·igada por toJo o 
aviso então dado, como acima dito, si fór dirigido a ultima 
morada registl"'d.da ou ao ponto inlicado para ser remettido, 
conforme pos;m ser o caso, do dito membro, embora a compa
nhia possa ler tilo, por qualquer fórma, aviao da mortn, mino
ridolde, alienação, idioti ~mo ou bancaroh de tal membro regis
trado 011 des~e direito de equid ... de 011 outro. 

XXXI.- DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 
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na garantia de aeçio assim entregue para aer cancellada ; 
mas, em caao nenhum, a directoria poderá emittir nova ga
rantia de acçlo para quaesquer acções ou capital acerca das 
qúaes tenha já aido emittida uma garantia de acçio, sem que 
e até. que a garantia de acção, assim anteriormente emittiila, 
lhe tenha aido entregue, afim de se.r cancellada. 

Art. 50. Quando o portador de qualquer garantia de aeçio 
a restituir, afim de ser caneellada e depositar no eseriptorio 
uma declaração escripta e por elle asaignada pela fórma, e 
authentieada da maneira. que a directoria, a todo o tempo, de
terminar, pedindo para ser registrado como membro da com
panhia, a respeito das acções ou capital eepeeificados na 
garantia, e dando nessa declaração o seu nome, estado ou 
oecupaçlo e morada, elle terá direito a que seu nome aeja 
inacripto como membro da companhia, a reapeito das aeções ou 
capital especificados na garantia •le acção auim 1'8l!tituida. 
Fica aempre entendido que, si a direetoria tiver recebido no
ticia. ie algum1. reclamação por parte de alguem a respeito da 
dita garantia de acçio, ella poderá, ao seu arbítrio, negar-ae 
a registrar a pessoa que a restituir como membro a respeito 
das . ditas acções ou capital ; mas ella não serã obrigada a ai!llim 
recuaar-ae, nem responsavel, perante qualquer pessoa que seja, 
si o não fizer. 

XII.- CHAMADAS SOBRE AC(}QJIB 

Art. 5i. A importaneia pagavel sobre as acções no capitaJ 
primitivo, deverá ser p1.ga nos banqueiros da companhia, ou 
em c>utro logar que a direetoria desigD&r, como o depolito, e 
nas prestações, é pelo modo e na época que a directoria deter
minar, podendo a mesma directoria, ai o julgar cenveniente, 
fazer uma ou mais chamarlas antes da emillllo das mesmas 
aeçtsea. · · .· ·. ·. 

A directoria poderá fazer chamadas sobre o capital emittidó 
na Inglaterra, pagaveis em datas diversas das que se 11.zerelJ1 
sobre o cJ.pital emittido ~m paizes estrangeiroe. • 

Poder-se-ha conceder juros sobre o pagamento fe1to sobre 
chamadas antes do dia marcado para o pagamento das meamai, 
segundo a taxa que determinar a directoria, comtanto que nlo 
excedam de 7 °/o ao anno. · 

Art. 52. A directoria poderá a todo o tempo, si àssim o 
jnlgar . convenieate (ficando entendido que a opçlo será, em 
primeiro logar, olferecida sem preferencia a todos os mem
bros}, receber de qualquer dos membroa que o queiram adiantar 
todas ou parte das quantias devidas sobre soas reapectins 
chamadas, além das sommas actualmente chamadas, e a im
pol"tanciá paga antes das chamadas vencerá um juro, detármi• 
nada a s.na taxa pela directoria, não devendo, porém, exeeiet 
de 7 •/o ao anno. · 

Art. 53. A directoria poderá igualmente, e sem prejiJÜ() de' 
qaalq~r outrlffaculdade que lhe seja concedida P.G1011 ~
ou pilcia pl'elentes, fazer uma ou ambaa as segUintes co_. ~ 
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(l) Fazer ajustes na emissão de acções para uma diff·ron~ 
entre os possuidores d*<sas acções na imporhncia das chamadas 
a pa!:!"llr e na época do pagamento d ·s.<~aa chamadu. 

(2) Pagar tlivid1nJo em proporção da importan ia chamada 
e paga sobre cada acçã'>, nos casos em que uma importancia 
maior fór chamada~. e paga sobre algumas acções do qne sobre 
as outras. 

Art. 54. Tocha as chamadas a respeito de ncções serão con
sideradas como feita!i, na époco.~ em que passarem as reooluçõ"s 
d.l di r ~ct.oria. autorizando-as. 

Art~ 55. As pessoas que poss•1irem conjuntament'l uma 
acção, serão. tanto separoda como conjuntament-., responsaveis 
pelo pal!"amento de todaq as respeetiv <iS eham das. 

Art. 56. A direetoria poderá, por mPÍO de qualquer reso
lução sub<e·1uente, marcar uma nova época e lagar para o 
pagamento de uma cham lda. para as pe>soas que a não tiverem 
pago. 

Art. 57. Todas as vezes qu~ S') fizer uma chama la a res
peito de seções, sem ser por uistribuição, dever.en-ha. dar aviso 
21 dias antes da época o do lagar originariamente ou por uma 
resoluç.io suhsequente. design'l<los para o pagamento, quer na 
oecasiilo, qner d •poi~ de s1 ter feito a chamada, a to loa os mem
bros obrigados a? pagamento da me~ma chamada. Ficando en
tendido, que, no caso de haver mais de uma p,"ssoa com direito 
junbmente á m<>sma. aeção, dando-se o aviso à primeira pe'JBO& 
cuJo nome se achar lança lo no registro dos membros, será esse 
anso consid ralo c'lmo tendo sido d .• do a todos os possuidores 
juntos da dita aeçiio. 

Art. 58. No caso de falh d"> pagamento, decorridos 21 dias 
depois do q•te tiver sido fi x"do pelo dito aviso para pagamento 
de qu·\lqtJqr chama la, dar-~e-ha., quer immediatantente, quer 
algum tempo depois segunl!o aviso a quem estiver em falta, exj.. 
gicJo pagamento immediato, e no caso de nlo pagamento 
ainda durante sete diaR. depois dnste segundo avi•o, a ·com
panhia poderá (e~'m pr~>j•1izo dos direitos que elJa tem de c:m
fiacar a!'! aeçõea) demAndar quem estiver em falta, pela impcr
taneia não paga, a qual, s:•lvo decisão em contrario, da diree
toria, vencel'ã um juro na razão de ~ to por cento ao anno, 
a contar do dia marcado no primei1·o aviso, para o regpcctivo 
pagam,.nto. 

Art. 59. Nenhum mE>mbro poderá vot1r ou exeTCOr qualquer 
privilerio, como membro da companhia, emquanto qualquer 
chamada por elle devida. quer soure uma acç'io, quer sobre um 
titulo de dt~bito, ainda e,tiver por pagar. 

XIII.- CoNVERSÃO DE ACÇÕES EJI CAPITAL 

Art. 61. A direetoria noderá, com a aancção da companhia 
&Dtieipad,•mente da la em" assembléa geral, converter qualquer 
acç4o registrada integralmt-~nte paga em eapit·•l (stoc'l). 

Art. 61. Logo qu~ qual1uer acção tenha 9ido convertida 
om capital, os diversos possuidores desse capital poderio, d•alli 

~D&ft BXICIITIVO 1883-v.n. 31 
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em diante, transferir os respectivos interesses oá parte d-lles, 
q_ue tiverem no dit:o capital, mas nunc~ em importan_c~a infe:
nor a ~ 10 nomiDaes, pela mesma .fó_rma e_ ·~J&tiOJ ao. 
mesmos regulatuentos Aos quaes estão st1J8It~• quae~quer acções 
no capital da companhia pat·a poderem &er transferidas ou u 
circumstancias o permittirem. 

Art. 62. Os diversos possuidores de capital terão direito a 
participar do1 dividendos e lucros da companhia, de accõrdo 
com a import meia de seus respectiv~s in te redes, em pro-
porção de sua importancia, darão aos respectivos portadores os 
DÍe~moS privilr>gios e vant~&gfnS para poderem votar nas a!!
sembléas da companhia, e para outros fins como t·Jriam sido 
conf:!ridos por acções de igual importancia no capital da com• 
P!'nhia. 

XIV.- CONF!SCAÇ:I.O DF. ACÇÕES 

Art. 63. Quando acontecer ficar uma prestaç-ão ou chamada 
qualquer sobre urna acção por pagar, pelo espaço de sete dias 
passados depois do um terceiro aviso, declarar-se-ha essa acçlio 
confiscada em b )neficio da companhia. 

Art. 64. QuanJo qn~lqu~r pessoa com direito a reclamar 
•ma acçiio não se tiver habilitado, do conlormid •de com os pre
sentes, para ser rPgistr"do como possuidor da tlita acção, e 
deixar, t2 mezes depois de ter recebido intimaçlh por parte da 
directoria, de ass:m se habilitai', a directoria, depois de ex
pirar aquelle periodo, poderá declarar a dita acçào confiscada 
em proveito úa companhia. 

Art. 65. A dirsctoria, mediante convenção com qualquer 
membro da companhia, p derá a~eitar a restituição ôU can
eellar uma distribuição de quaes1uor ac,ões por elle pol!suidu, 
nos termos e condiçõe3 pecuniarias ou outros que a directoria 
julgar convenientes. 

Art. 66. Todas as vezes qne os dinheiros a respeito dos 
quaes a companhia tem urna g~rantia. ou direito de nypotbeea 
sobre quaesquer acções regi~t.radas. em virtud~ de algum artigo 
dos presentes, nlo forem pngos dentro de 28 dias depois que 
se tiver mandado aviso por escripto ao mrmbro devedor, ou 
aeus executores ou administradores, pedindo a elle ou elles pa
gamento da importancia dovirla li companhia, a directoria po
derá, em qualquer tempo depois Oll emquanto taes dinheiros, 
ou parte delles ainda estivPrem por pagar, confiscar as ditas 
acções, creditando--lhes o valor que na ocea~iio tiverem no 
mercalo as ncções confiscadas por conta desses dinheiros, e 
pagará ao rfforido. membro qualquer excesso do ditO valor 
além dos ditOs dinheiros. Fie:~ entendido que a directoria nlo 
confiscard. mais acções d:> que as qne forem necesaarias para 
o pagamento doe referidos dinheiros. 

Art. 67. A confiscação ou restituição de uma acçlo dn
YOlverA a extincçlo, na occasillo da reslituiçio ou da coa-- -
:ftseaçio de todos _os jul'os, reclamações e exigenciaa eoàtra. a · 
companhia, a reápeitG da acçã", ou de t-odo o direito como àcima · 
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dito e de todos os direitos casuaes á acçlro, excepto, uniea.• 
mente, aqueUes direitos que pelos presentes se acham expres
samente resalvados. 

Art. 68. A confiscaç11o de uma seção serã snjeita. e sem 
prejuizo a todas as red]lmações e exigencias da. comptmhi, 
por conta de chamadas atra:-.adas, quando as hajam e dos juros 
sobre taes atrazos e a tudàs as outras 1·eclamações e exigenciai 
da companhia contra o po·suidor da ac~ ou do d reito acimA 
dito, quando clh foi confiscada, bem assim ao direito da com
panhia de d·m·.ndal-o a re·s; eito; porém a companhia nio 
demandará sem que, na época e pelo medo que a dit"ectoria en
tender razoavel, tenha primr•iramente verificado o valor do 
mercado para a dita acção e qu3 o dito valr>r do mer<>ado fór 
meuor do que a importancia de sua reclamação, ent11o a demanda 
versará sómente sobre o saldo não satis:eito. 

Art. 69. A contisl'ação do qualquer seção, a qualquer 
temprl, dentro de 12 mezes depois da coufiscação da n•esma ter 
sido deeJarada, poderá ser perdoa la pela direetoria, a seu 
arbítrio, mediante pa~mnnto por parte da pessoa em falta, de 
todas as quantiaaqueella d 'Verá companhia e bem al!l!im de todas 
as despezas occasionadas pdo não pagamento das ditas quantias 
e da. multa que a directoria achar razoavel; mas esse perdio 
.não poderá ser reclamado como um direi to. 

Art. 70. A con1iscaÇlãO de uma acção, excepto por nio 
pagamento de nma pre~tação sobro <lia, nlio prejudicará o 
direito a qualquer dividendo. ou dividcnJo por conta, j:i. decla
rado. 

No c"so da dita falta de pagamento a confiscação compre~ 
henderá . t:Jdos os dividendos ainda não pagos, os di vi lendos 
por conta o os juros devidos ou q••e venham a ser dovidos 
a respeito. 

Art. 71. As vendas e outras d'sposiçiJes ae~rea de acções 
renunciadas ou confiscadas, poderio ser fJitas pela directoria. 
nas épocas e sob as condições que ella julgar a proposito. 

Art. 72. Um certificado por escripto, sob o sello da com
panhia, e asaigrado por um dos directorcs e rubricado pelo se
eretaJio, declarando que uma acção foi competentemente re
nunciada ou confiscada, de conformidade <>om os pre81:Jntea 6 
mostrando a época· em que ella foi restitnida ou confiscada, 
servirá, em favor dP- qualrtuer possoa 9ue pcstei"iormenie 
pedir para ser possuido~a da acção ou direito acima dito9, . de 
prova CO.DC}udnnto dos factOS assim Clll'tifieadOS e deverá aGr 
feita nas minutas dos actos da directoria menção da eoncessio 
de todos os certificados dessa especie. 

Art. 73. As acçiSes renunciadas á companll.ia ou confiseadas 
em seu beneficio, poderio, a arbítrio da diroetoria, ser vendidaS 
ou dispo«taa por ella ou mPsmo ser retidas lf!m emittil-as, con
forme ella julgar mais vantajoso á companhia, e emquanto 
Dão forem vendidas ou dispostas, ellas serão registradas DO 
Dome de alguma peasoa ou pessoas nomeadas pela directoria 
e formarão parte do activo da companhia. 
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XV. - Mnonos nEGISTRADO!l E nKGI8Taos 

Art. 74. O registro doa membros estará a cargo do se-
cretario, sob a. inspecção da directoria. . 

Art. 75. Todos oa membros registrados declararlo, a. todo 
o tempo, ao seeretario, o l•1gar de sua morada no Reino Unido, 
afim de ser regi-trado como s<>u Jogar de res dencia, e o 
loga.r assim, a \odo o tempo registrado, será para os fins doe 
estatutos e doa pr. sentes, conaider~tdo como o Jogar de suaa 
residencias. Si algum membro deixar de d1r o logar de sua 
morada no Reino Unido, o escripto~io regis\t'ado da companhia 
serã julgado como sua resid~ncia para qualquer aviao de 
qualquer assembléa geral ou de outros ac1os da companhia, 
senito em sua morada, e nem as as,embléas ou outros actos 
ficarão ~em valor, em razão de não ter eUe recebido tal aviso, 
como acima dito. 

Art. 76. O secretario deixará, entre dez horas da manhl e o meio-dia, examin'lr o registro dos membros ou outro re
gistro qualqller, conforme está det rruinado nos estatutos, de
vendo quatp1er dos membros ou outra pes!!Oa, antes de exa
minar algum registro, assignar o seu nome em um livro 
existente p<~ra e<se fim ; outrosim, o secretario, no intervallo 
entre a confecção do reb.torio e a occasilio de uma assembléa 
~nlinaria, franqueara a qndquer membro que aaaim o re
clame, uma inapeeç •o dos livros de contag da comp~nhia, e 
na oeea'lilo e com ag restricções que determinar a directoria, 
porém, elle não poderá consentir em qualquer outra inspeeglo 
das notas, livros ou papeis, sem autorização expreasa da dil-e
ctoria. 

XVI.- DIRECTORES 

.Art. 77. O numero da directores (salvo qualquer alteraçlo 
feita em assembléa geral) não serã menor de tl'es e não 
txcederá de sete • 
. Art. 78. ·A habilitação em acções para um director, além 
clo8 directorea existentes, será achar-se elle registrado como 
~llidor, pelo menos, de vinte e cinco acçllea d.1 ~m
panhia. 
, .Art. 79. Os directores serão responnveis sómente pelos 
àe.tos por elles me.3mos pr..<ticados ou em que tiverem inter
vúido. 

Art. 80. O. dirMtore•, exceptuando-ee os membros re
çommendadoa pPla directoria para eleiçio ou por ella nomeados 
Para. presneher uma vaga casual, deyerão t•r estado de poaae 
tfe 83U numero de acções qualificantes, pelo menus durante 
8eü mezes. 
' .Art. 81, Na &BBembléa ordinaria do anno de !834 e em 
ta<la* as anembléaa Or<iinarias do~ annoa subs~queD&e., ._ 
terço doa directOrea ou o num ro menor delles mais appJQÜJDSoo 
do, relirar-ae-ha do exereieio do ~eu cargo, e a ~ oe 
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reelegerá., ai estiverem q•talificados, ou elege:-á membros qua
lificados para os substituir. 

Art.. 8!. A rohçio pat•a a retirada dos primeii'Ofl directores 
será det.ermin~da por convenção entre eliPs em conselho 
reunido antes do fim do mea de Dezembro de 1883, ou na falta 
de conv,~nção os directores que tiverem de retirar-se serão 
eseolhid s por rscrutinio. 

Art. 83. Quando au.;citar-se alguma quP.stão a reqreito da 
retirad\ por meio de rotl\ÇãJ de algum directoi', ella será, 
decidida pela di rectoria. 

Art. 81. Os directores que tiverem de retirar-se, estll.lldo 
habilitados, poderão ser aprese.ntados para reeleição. 

Art. 85. Um membro que nã> fórum direetor e•n retirada, 
não poderá, suvo ai fór recomm m.lado p ·la. directoria para a 
eleição, ter a quali lade para ser el Jito d rector, si nlo 
tiver entre:;-ue ao secretar•o ou deixado no eaeriptorio, pelo 
menos t4 dias. nem mais d l <lous mezes, antes do dia da elei· 
ção, aviso por eseriptJ, e por clle assignado, do seu dest>jo de · 
ser eleit!l di1·ector. 

Art. 86. Tod&s as vezes que a assemhl~a or li na ria de 
qualquer anno deixar de eleger um director em logar de 
outro que li ver de retirar-se, este considJrar-se-ha como ten.!o 
sido reei 'i to. 

Art. 87. Qualquer director perderá o seu c:trgo quando 
dei:s:ar de pos'!uir o seu numero da aeçõe'l crualifi,~an&es, ai 
fizer bancarut.'l, suspender S)US p1gamento•, fizer eomposiçlo 
com s·ms ered >res, fór rec m h e ~ido aliena lo ou (sal v o si 
a directoria resolver difl" 'rentemlnte) cess·,r. durante seis 
mezes consecoliv• a, do comparecer ás ses<ões d:t dir•lctoria. 

Art. 88. Q•talquer director. quer indivi.Jualrnente, quer 
como memb.•o do uma socielade, companhi L ou corporação, 
p:>de:-à ser int~ress,H!o em qualquer operac;ih, emp~ez& ou 
nego~io empt·ebendido ou auxiliado p~la companhia, ou em 
que a eompanbi& estiver interes;ada, eomtanto q•te a natureza 
e extensão desse intere>so sejam comnumica<los á. dírectoria; 
e poderá ser nome:ldo para. qo"l1uer cargo debtixo das 
ordens da direeLoria, com ou sem remuneraç1io alguma. 

Art. 89. N lnhum direet:>r per ter .i a sua qu Llificação de 
director, pelo facto d) ser as•im interes,t.du, empre;ado ou· 
nome1.do; por$m, elle não votara em objectoa relativos a qual
quer operaçii(), ernpreza. ou negocio em que estiver in
teressado. 

Art. 90. Um director poderà, a qu:tlquer tempo, avisar 
por escripto á directoria do se•1 des'Jo de resi~nar e passada: 
um maz em que foi dado o sell aviso fiJará vago o seu 
cargo. 

Art. 91. Qu&11uer vaga casual do ca1·go d" director pl)derá 
ser pr•enchi la pela directuria, nomeando ella um membro 
habilitaio, qu1, a lodos os respeitos, s •blltihir.\ ao M!u pre
decessor. 0'! directores q•te continuarem em exercieio, pow 

· derlo funccionar, nlio obshnt() qualquer v~ga na direetoria. 
Ar~. 92. A remunera<;ll:J dos directores, a contar do i• d3 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Julho de i8133, serâ de i: 2.500 por anno, que eerá divi:lida 
entre os direct.ores na proporção que a direct.ol'ia a todo o 
tempo determinar. 

XVII. - S:mssÕES DA DIRECTORIA E COIIIMISSÕU 

Art. 93. As s~asõe~ da direct.oria terão Jogar quando os 
directores o entenderem conv .. niente. 

Mae neuhuma reunião da direct.oria poderá ter Jogar fóra 
de lnghkrra, sem o· consentimento d:J uma reunião da directo
ria em Inglaterra. 

Art. 94. Uma. sessio extraordioaria da directoria poderá 
em qualquer tempo s •r convocada por om dos direct.ores, com
tanto que dous dias antes s<>jam nvi~ados os outros dire
etores. 

Art. 95. Compete á diractoria.determinar o quorum neces
sario para se tratar dos negocios. Emquant.o não fór determi
nado o contraries, dons direetores constituiria um quorum. 

Art. 96. A directoria, de tempos em tempos, elegerá um 
presidente e si as3im o julg,lr eouvenient1 um supplente do 
presidente, para servir du1·ant3 um anno ou I•or qualquer 
período menor. 

Art. 97. Todae a~ vezes que, tanto o presidente como o seu 
Bllpplente, estiverem au~entes da s1ssão, nomear-se-h& um sup
plente interino. ~oendo essa nom·<aç:lo feita pela direetoria. 

Art. 98. Os actos da directol'ia sl'!rão regulatfos emforme 
determinarem as ordens em vigor da directoria, e a todos os 
outros respeitos, pelo modo que julgarem conveniente os dire
etores pr~sentes. 

Art. 99. To:la~ as questões que apparecerem em uma sesdo 
da d:reet.oria serilo resolvidas por ma oria de vot s dos dire
etores P"Ssoalm ·nte presentes, e11da àir ctor tendo um voto. 

Art. 100. No caso de igualdade de votos em uma s~alo da 
directoria, a pessoa que servir de presidente tera um segundo 
voto ou voto de d •sempate. 

Art. 101. Os direct res em sessão poderão nomear e re
plOVer eommis.;ões tiradas do Reu proprio número, conforme 
julgarem a prop:1sito, rolando igualmente determinar e regular 
o quorum, as obrig"<lÇões e o procedimento das mesmas eom
miasões. 

Art. t02. To !a.~ a~ commi~sões guard \rão actas do seu 
procediment.o, e a todo o tempo apresentarão a directoria 
relatorios a re,peito. 

Art. 103. Actas do procedimento de cada sesslo da dire
ctoria e do comparecimento dos uirectores ás mesmae iessões 
respectivamente, •erio lançadas, com a possivel brevidade. de
pois do dito comparecim •nto, em um lh·ro a cargo do secre
tario, para esse fim e assiS"nadas pelo presidente da ses•io á 
qual ellas se referirem ou d~quella em que ellas forem 
lidas. . . 

Art. t04. Tojas estas minutas depois de assim lançadaa 
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e assignadaa, na falta de prova de erro nas mesmas. serão 
eonJrideradas como nm arehivo eorreeto e nm aeto original. 

Art. iffi. A sessão da direetoria poderA ser adiadn. à vonta
de dos diraetores, para a época e o logar que eUa determinar. 

·XVIII.- PODERES E OBRIGAÇÕES DA DIRBCTORIA 

Art. 106. A directoria, sujeita as fisC31isações das assem
bléas geral3s (porém, não de fórma a invalidar quaquer aeto 
feito p>la diroctoria, ante3 da resoluç o de uma assembléa 
geral) dirigirá e ad·ministrarti todos os negocios e trab .• lbos da 
companhia e ex··lrcerá todos os poderes, autor zações e det~r
minações da companhia, e obterá todas as concessõ. s, favores 
e aetos legislativos e auloriza~ões da parte de qualquer go· 
verno ou aoto•·ida.le, incluindo as concessões e decretos men
cionados no M emoranr.lwn de Msoci •çâo, celebrará contra
tos e fará. tod lS os d~>m:~is actos e cousas qu'l forem nece~~Sa
rias para levar a atreito os negocio~ <!a companhia no Reino 
Unido ou em qual<pmr outra parte, exct:'pto unicamente 
aqueUes que p')loseHtat~tos e pelos p,.e•ent•)S determinou-se 
oxprcsumBntcl que seriam e:s:orcid s pollH as•nmblói'.S geraea. 

Art. f07. A directoria, r;ujeita :ia condiçõas aqui conti
das, nomeará os secretario~, b.tnqueiros, advogados e outl'08 
empregados, nos termos o com as condições qn'l ella j•1lgar 
convenbnte e em que concordar ; e poderá a todo o tempo 
renovar ou d"miuir qualqu!~r dellcs (tempor..tl'iamente 011 
por outra fórma), nomear outros em sou Jogar, o b3m assim 
fixar aa garantias (quando hajam alguma-). qull deverão ser 
exigidas dolles par.t o fiel cumprimento dos seus deverea, 
segundo a directoria J1lgar convonifmto. 

Art. iOi. A directoria po leJ·á no uear e demiUir com
mis;;óes locaog em f}Ualquer paiz 011 pr·aça, compos as de dire
ctores, membros on não, conforme a directoria julgiD' conve
nient'l. 

Art. 109 •. A directoria p~d~rá determinar e regular o quo
rum, as obrigações, procedimento e remuneração das com
misilões, con,tituidas ou nomcad>~s em virtude do ultimo artigo, 
e todas es~as commi· sões estarão, a todvs os respeitos, sujeitas 
á ftscalisação da directoria. 

Art. 1 tO. A directoria po lerá, a to:Jo o tempo, sujei&& 
ao art. 8G, nomear alguma pesgoa ou pessoas para agente ou 
repre~entanle da companhh, em qual•JUOr paiz ou prrça, e 
poderá nomear tod.Js os s Jrveotes e empregados neeessari011 
para os negocios da companhia, nos t"rmos e com a remrr 
neração que a directorla julgar conven'ente e polerá. a todo 
o tempo, demitLir essa pessoa e nome.tr outra em aen Jogar. 

Art. 111. A directoria poderá, em to:Jo o tempo, delegu 
a alguma desus commisil(le~ locaes on a algum doa agtlntes, 
repres~ntantes, serventes ou empregados da companhia todos 
ou algun~ dos poderes e autorização da direetoria. 

Art. 112. A directoria poderá averiguar, ajustar e pagar 
todas a~ despezas com a formação e organização da companhia 
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e com a emisslo ou p-tssagem de ac~ões, deuentures ou titulas 
de debito que ella reconhecer de utilidaie. 

Art. 113. A dir3ctoria p!Xlerá exercer os poderes men~ 
cionadoa na lei sobre s IJoq dt) companhias. de 1864, cujos 
po:leres a companhia fica, pelos pr 'Eent,'B, expressamente aa
torizada a ucar. 

Art. H4. O ~ecrebrio sellará, com a autorizaç~o da dire
etoria e na presença de um director, pelo meno~, todos os 
documentos que exigirem sello, e es~es documentos ser.Io as
signaios pelo diLo director e rubt•icados pelo secretari.J. O s llo, 
quando usado fóra <.O paiz, em virtude das disposições contidas 
na lei s •bre sellos d~ companhias, de 18lS4, serà posto pela 
autoridade e na prrsença da pessoa ou pessoas que a directo.·ia 
det'lrminar, e os docuH•entos assim sella-tos serlo assignados 
pel:ts pesQoas que a director:a tambem determinar. 

Ar&. it5. A di.rectoria p d,rá exercer os poderes que 
tem a ~ompanhia de contr:.hir emprcstimos, sujeita ás dispo
siç-ões citadas nos presentes. 

Art. H6. ToJos os cheques, garantes de divíd 'ndos, letras 
ds cambio ou notlls pron.isst.>rias, s"rão assignaJaa, aceitas, 

· nce~~;das ou endossadas por um director, pelo menrs, com
petentemente autorizado pela direct01·ia, e rubric.•das pelo se
cretario ou serllo as'!ignadas, saccada11, aceitas ou endossa
das para a compAnhia· ou em nome della, por dulls ou mais 
pesi!O&S, funccion1nJo em virtud · dfl procuração e,peeial ou au
torizaçio concedida fOb o ~ello da companhia, em conformidade 
com uma resolução da directuria. 

Art. 117. Todas as contas da clirectoria, depois de e:xamina
das e approvadas em uma assen.bléa ger.d, serio conclu
dent"s, excepto quando se descobrir nellas algum erro, dentro 
de dous mezes depois de approvadas. 

Art. 118. Os erros que se descobrirem drntro (hquelle pe
ríodo dev,.rão ser corri~ridos imm··diatamente, e findoaquelle 
prazo.serã• aq dit·•s contas condudente~. 

Art. i 19. Oa directores ~e rã 1 in emniz1dos de todas aa 
despeza<~ de via!! em e outras quo elles fizerem por causa dos 
negocios da companhia. 

Art. 120. A directoria poiern, todas as vezes qtte elle tiver 
de pagar nlg·uma qnantia do dinheiros, por qualquer conta, 
entregar à companhia, corp~ração, autoridade ou pessoa que 
a ella tiver direito, mediante c onvençio ou arranjo com 
tal companhia, corporação, antoridade ou pessoa, acções 
d·sta companhia, pagas, quer inteJZral, quer parcialmente 
ou debentures, em vez de fazer o pagamento em dinheiro, 
e poder:\ emittir e rr•gistrar nsRa• acções ou debentures, de 
eonformidade, e, b~>m assim poderá di-tr:buir a"çõ~f< da com
panhia, parcial ou intel!ralruPnte ll''A'aa, para eatisf:~9ilo ou 
redueçlo de qualquer rPclamaçiío sobre esta eoaapanhia ou 
~a _compromissos, ou de 1ual•luer companhia, cujos enear .. 
fOI' e. ~inpromi~sos podem Fer tomados por esta C'llllpanlaia; e 
o .clinJ.·•Iro eredita:lo como pago sobre essas acções reapec\in-
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mente será tomado em vez dn pagamento em dinheiro e na im
port•n~ia e como tal considerado. 

Art. 121. Nenhuma compr·a, venda, contrato ou convençlo, 
a que tiver sido da lo o consentimento da companhia em uma 
a!ll!embléa geral, po lerá ser embargada ou obstad~ a pretexto 
de nAo e~tar dentro ou de ser opposta aos fios e objectos da 
companhia, ou aos poderes d 1 companhia, em a.ssembléa 
geral ou sob qualquer outro pretexto q11e seja. 

XIX.- DrnEcToR-ADliHNISTR..lDOR 

Art. i22. A directoria (si assim o jul~ar conveniente) 
potierá nomear um ou mais dos direclores, en&ão rm exercicio, 
para serviram de dtrector ou directores-administradores da 
companhia, qoer por um prazo determinado, 'luer sem limitar 
o temuo em que elle ou elle~ tiverem de exercer aqnelle cargo, 
e poderá a todo tempo r,·mover ou demittir algum director· 
administrador do seu car;zo c nomear outro para substituir o 
que ou os que assim furem di~pen~ados. 

Art. t23. Um dir::ctor-administr11dor, emquanto continuar 
no exercicio deste cargo, não rstsrã sujeito a retirar-a& 
pela Ntaçio ; e não se fará deUe menção na occasii• 
de determinar-s1 a turma de retirada; estará, porém, suj ·ito. 
qa'lnto á resignação e remol,'ão, á~ mesmas dispo.;içõ"s que 
os outros dircctores da companhia e qumdo, por qualquer 
motivo, elle cessar de ser director, elle d~>ixará, ip~o facto e 
immediahment •, de exercer o cargo de director administrador. 

Art. 124. No caso de ahum:l vaga no cargo de direetor
admioist•"ador, a directoria deverá pr·•encher o car/.ro, no
meando um outro dos directores, por emquanto, ou extinguir 
eue cargo, oomo melhor ent'nder. 

Art. 125. A remun"rHção de um director-administrador 
será, a todo o tempo, fixada P'la directoria, poderá ter Jogar 
por meio de um salario ou de uma cornmissão ou de partiei· 
paçio nos lucros ou por qualquer ou vor todas essa'! manPiraa, 
e poderá s~r conced da em additn.mento e independentemente 
de sua remoneraçilo como director, e será considerada como 
parte das despezas de custeio d>l comranhia. 

Art f26. A dire•·toria pod1rá, em qualquer tempo, confiar 
e conferir a um direct.or-admioistrador E>ntão em exercício 
aquell· s seus poderes que tem de exercer a mesmA dire~toria, 
como já achÍJa mencionados, conforme ella entende· r conve
niente ; e P~'derá conferir estei poJeres para o tempo e para 
mais exercidos sobre os objectos e :fins, e nos termos e 
condiçõas e com as restricçõe1 que ella julgar a propMito, e 
poderá, outrosim, conferir esses poJeres, quer collllteral-
mente com todoa' ou alguns dos podorJs da direetoria a0 mesmo. 
respsito, 'jUer em sua snbstituição, polendo ao mesmo t"'mpo 
revogar, alterar ou modificar todos ou alguns do•_dlitirr.tos.;,n~~'iieirief:a;:. ~~~ 

Art. !27. Um director-admini-trador nio ta _ . e 
eerá poderes maiores ou mais amplo-i do ·~~~ •ef:AI(,j'' 

~-0-~ ~ 

l~ 
~'··., 



ela...._ a que 11e rei'ere o Decreto a. ~. 
d-ta data 

I 

A companhia é obrigada a ter um representante no lmperio 
com plenos poderea para tratar e definit.ivamente reeolver as 
questl5éa que ae suscitarem, quer com o Governo quer com os 
partiéularel. 

11 

A companhia gozará da eoncesslo nos preeieoll termOII em 
que lhe foi feita, sem que as clausulaa e condiçha desta M 
reputem alteradaa por qualquer disposiçlo dos estatutos que 
lhe pareça contraria. 

lii 

Todos os actos que a companhia praticar no Imperio fieario 
sujeitos ás respectivaa leis e regulamentos e á jariadicçio de 
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, 116111 que em 
tempo algum posaa a referida companhia reclamàr qiialquer 
exeepçlo fundada em seus estatutos. 

IV 

As alteraçiSes feitas em seus estatutos serlo communicadas 
ao Governo Imperial, sob pena de malta de 200$ a 2:000$, e 
de lhe aer cassada esta concessão. 

Palacio elo Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de t883.
Atfonlo Avgu1to Moreira Penna. 

Eu abaixo assignado, Johannes Jochim Chriatian Voigt, corre
tor de navios, 'traduetor publico juramentado e interprete com•. 
mercial matriculado no meritissimo Tribunal do Commercio 
desta praça, para aslinguas allemi, franceza, ingleza, sueca, 
dinamarqueza, hollantleza e hespanhola. 

Certifico pela presente em como me fJram apresentados 
uns estatutos escriptos na lingua ingleza afim de oa traduzir 
lilteralmente para a lingua vernacula, o que uaim éwapri em 
razlo do meu oftlcio. elitteralmente v8rlidosldizealóaeg1linte: 
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TRADUCÇAO 

Re.oloç(iee e.peela- da c D. Pedro I Brael...._ 
RaUway ee..pany, Umlted » ào*Dadall ein ,_,_ 
de .-uabo de :1883, eoaftrmadae em :to de 
.-ulho de :1883. 

Reaoluç&a espeeiaes tomadas em uma ..sembléa ~reral 
extraordinaria dos accionistas da D. Pedro I Brasilian Rail
toay Company, limiterl, devidamente convocada e havida em 
22 de Junho de i883, e confirmadas em uma ai!B81Dbléa geral 
extraordinaria, devidamente convocada e havida eúl iO de 
Julho de i883. 

Cons.iderando que, por um decreto do Governo Imperial do 
BrziJ, sob n. 8842 de i3 de Janeiro de i883, foram determinAdas 
as conclições para a construcçilo ~linha ferrea entre o melhor 
porto maritimo da Provincia de Santa Catharina e a cidade Je 
Porto Alegre, capital da. Provincia do Rio Grande do Sul, e que 
fóra concedida á companhia a garantia de juros de 6 °/o ao 
anno sobre um capital que nilo excedera a i: 4.00J.OOO ; 

E considerando que em vista de taea coRdições é de neces-
aid&de a mudança do nome da companhia para augmentar 
o seu capital de aeções e reformular os seus artigos de asso
ciaçio: 

Pica resolvido : 
A. Que o nome da companhia seja mud1do para o de Th.e 

D. Pedro I Rt&ilway Compony, Zimited. 
B. Quo o capit~l da companhia seja augmentado a i: 

t.OOO.OOO, pela creaçlo de 47.500 acções de~ 20 cada uma, 
e CJDe as condiçõ3a contidas no M emorandum de associação, 
seJam modificadas de conformidade. 

(]. Qae sejam rescindidos os aetuaea artigos de associaçlo 
e aubstit uidos pelas segaintes dia posições.- Anignado, Rob. 
Wigram, direetor. 

Artigos de:asaoeiaçlo da D. Pedro I Railway Compa•y, 
Umited . 

I.- INTERPRETAÇÃO 

Art. f. o Na interpretaçlo dos presentes as eeguilltell)~.lanaa 
• 4!11preaaões t&m o seguinte sentido, a não .181' _esela1do Lpelo 
obJeeto ou contexlo: 

(a). A c companhia • significa The D. J Pedro I Bailway 
Compa,.y, limíterl. · · 

(b). O c Reino Unido • significa o Reino Unido da Gran
Bretanha e Irlanda. 

(c). c Braail • aigaidci o lmperio do . BruiJ. 
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(d). c Os eab.tutos ., significam e comprehendem aa leia sobre 
companhias de f.862 a 1880 e qualquer outra lei9 a todo o 
tempo em vigor~ concernente a companhias de capi\aes reu~ 
nidos e que neceBBariame.nte interessarem á companhia. 

(e). c 0!1 presentes " significam e comprehendem o MMnD
ramlum de aaaociaçio da companhia, estes estatutos e os 
regulamentos da companhia, que a todo o tempo estiverem 
em vigor, e formaremos «estatutos da compauhia "• de que 
tratam os decretos .imperiaes e os contratos. 

(f). c Resolução especial" significa uma resoluçlo especial 
da companhia, de aeeórdo com a secção n. 51 da lei sobre com-
panhias, de t862. . 

(g). c Capital "• c acções "• e « titulos de debitos., (delHm· 
tures) signitlcam respectivamente o capital, as acçõeS e os 
títulos de debito da companhia, a todo o tempo existentes. 

(h). c .Membros ., significa os possuidores de aeçlSea 4a com
panhia ou os portadores de garantias de acções, respectiva
mente. 

(i). c Garantias de acções " significa garantias emittidas 
acerca de acções ou capital da companhia em obae"aneia da 
lei de i867, relativa a companhias, e dos presentea. . 

(.i). c Directores" significa os directores da companhia, a 
todo .o tempo em exercício, ou, segundo fôr o caso, os dire
ctores reunidos em conselho. 

(!c).· c Conselho , significa uma reunilo dos directoree devida
mente contocada e constituida, ou, segundo fôr o caso, os 
directores reunidos em conselho. 

(1). c Contadores, curadores e secretario " aignificam estes 
respectivos empregados, a todo o tempo em exercício na com
panhia. 

(m). c Aaaembléa. ordinaria e aaaembléa extraordinaria • 
significam. re~pectivamente uma aasemblea geral ordinana e 
uma aaaemblea geral extraordinaria da ~panbia, devidamen
te convocadas e constituídas, e qualquer prorogaçio das 
mesmas. ' 

(K). c Aasembléa geral :t significa uma assemblea ordinaria 
ou uma asaemblea extraordinaria. 

(o). c Escriptorio e sello " significam respectivamente o ea
criptorio reglStrado e o sello commum, que a todo o tempo 
usar a companhia. 

(p). c .Mez., significa um mez do ealendario. 
(I). c Palavras ., designadas sómente no numero singular 

comprehendem tambem o plural. · 
(r). c Palavras ., designadas sómente DO numero plural com

prehendem . o numero singular. 
(s). c Pals:vraís ., deaignadaa aómente no genero maeculino 

comprehendem o genero feminino. 

li.- CoNSTITUIÇÃo 

Art. 2. o Os artigos da tabella A, da lei eobre COIIl~ÍI, dé 
f.862, nlo serio applicaveis á compaahia, i!xcepco quando 
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reproduzidoa ou contidos nestes artigos, mas em vez delles, 
os que se seguem constituirão os regulamentos da companhia, 
sujeitos, porém, a toda a rejeição ou alteração legal. 

Ill.- NEGOCJOS 

Art. 3.• Os negoeios da companhia comprehellderão todos 
os negocias mencionados ou incluidos no M em<>raftflvm de aS
sociação e todos os objectos casuaes ; e terão principio logo 
que o conselho asaim o julgue conveniente, c, nio obstante 
não ter, ainda, sitio subscripto todo o capital. 

Art. 4.• Os negoeios serão feitos pelos directores ou 
debaixo de sua administração, de accôrdo com os regula.rnentos 
que, a todo o tempo, o conselho formular, sujeitos sómente 
ao exa.rne das assembléas geraes, como se acha determinado 
nos presentes. 

Art. 5.• A administração principal e a superiBtendencia 
geral dos negocias da companhia serã em Londres ou em 
Middlesex, e poderá haver dentro ou fóra do Reino Unido 
agencias·, a todo o tempo nomeadas pelo conselho. 

Art. 6.• Pessoa nenhuma, excepto o conselho, e pessoas a 
quem este devidamente autorizar, e funceionando demro dos 
limites da au\orizaçio assim conferida, ter' a faculdade de 
pasaar, aceitar ou endossar qualquer nota promiaaoria.ou letra 
de cambio ou oatro titulo negociavel, em Rome ou em lo~ar 
da companhia, e ninguem, a não ser expresaamente autorizado 
pelo conselho, e funccionando nos limites da autorização 
assim conferida, terá a faculdade de celebrar contrato algum, 
impondo, com este facto, responsabilidade á companhia, nem 
de empenhar, por qualquer outro meio, o credito da com
paJtlüa. 

Art. 7.• O escriptorio registrado será situlido em Londres' 
Middlesex ou em qualquer outro logar na Inglaterra, que, a 
todo o tempo, fôr designado pelo conselho. 

Poderá, tambem, haver eseriptorioa filiaes no Br:tzil e 
em qualquer outra parte que o coneelho, a todo o tempo, desi
gnar, e alli haverá sempre um agente reconhecido da compa
nhia, no Brazil, ao qual poderão ser dirigidas todas as notas 
ofticiaea. 

IV. - PRIMEIROS FUNCCIONAB.IOS 

Art. 8.• O primeiro agente ou representante da companhia, 
no Brazil, serà o Capitão Sebastião Antonio Rodrigues ~· 
Engenheiro civil. O tempo de duração de funcções do refendo 
Sebastiio Antonio Rodrigues Braga e sua remuneração serão 
os que forem convencionados entre elle e o conselho. 

Art. 9.o Os aetuaea directores da companhia são: S. Ex. o 
Sr. Conde de Devon, Sr. Richard Arkewight, Sr. Robert Jamea 
Wigram, Sr. Gerard Va.n de Linde o Sr. Walter Jeken Stride. 
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v.- CAPITAL 

.Art. 10. O capital em acçõea da companhia é de 
~. i .000.000, divid1do em 50 mil acçi}es de ~ 20 cada uma. 

Art. H. Os certificados de acçio e de capital, os titulos 
de acçio, as obri~s ou titulos de debito e seu diridendos 
oo garantias coupotu, poderio ser das importancias, em 
moeda corrente de qualquer paiz, que o coaselho julgue o 
equivalente das importancias em moela corrente ingleaa. 

Art. i2. A directoria poderá, em qualquer época e de 
tempos em tempos, emittir algum do capitã! de aeções, que 
nlo eativer ainda emittido na occasião, ás pessoas, na pro
porção e pelo modo que a directoria entender conveniente. 

Art. f3. A companhia poderá, a todo o tempo, por uma 
resoluçlo especial, augmentar o capital emittindo novas ac
çõea da importancia que ella entender conveniente. A 
companhia póde, outros1m, a qualquer tempo, por meio de 
uma resoluçio tomada em assembléa geral, determinar que 
quaesquer acções, que até então não hajam eido emittidas 
(ou no caso de acçõea que nio hajam sido até entlo re-emit
tidâa), sejam emittidaa (ou re-emittidas) como da mesma claase 
daquellaa acçõea que então estiverem ou nio a recolher, e 
como de uma ou mais classes, e poderá ligar ou ürar,'quer 
seja de uma, q_uer sej'l de mais claaea de taea acções que 
têm de ser Ulllm emittidas (ou re-emittidaa) qualquer pri
vilegio ou condiçlo especial e com particularidade qualquer 
preferencia, privilegio ou garantia, quer ~~fluctuante 
ou contingence reíDissivel ou irremiss1vel em ao paga
mento de dividendo, juro ou reembolso de capital. 

Art. f4. Todo o capital levantado por novas a~, ,.,. 
si a companhia, na creação das mesmas acçlkts, o deter
minar dift'erentemente, será considerado, como parte do capital 
existente, e serâ sujeito ás mesmas disposições, a todos os rea
peitos, tanto com relação ao pagamento de chamadas, confiaca
gõea de acçõea por falta de pa!!'amento, de chamadas oll por 
qualquer outra fórma, como si elle tivesse sido parte do capital 
primitivo. 

Art. 15. As novas acções, salvo si uma IUIIIGDlbléa geral 
decidir o contrario, 011 se torne necessario algum outro expe
diente em relação a qualquer contrato que os directorea pos
sam celebrar, concernente á construcçlo da estrada de ferro, 
serio, em primeiro logar, otrereeidas pela directoria. Me-. 
tade aos oo entre os membros (ou seus representantes) na 
proporçlo das acçõee registradas em nome delles, e das acçõea 
representadas por garantias de acções, de que estiverem, 
entlo, de posse. A outra metade restante, e todas u da pri• 
meira metade que n'io tiverem sido tomadu p1laa p88801111 
a quem foram otn.recidas ou por seu1 reapectivoa repr .. n
tf:ntea, poderio ter o desLino qae a dincloria jalgàt éOJi""' 
Dlellte. . 
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Art. f&. A directoria nlo aer4 obrigada a dar outra no
ticia maia do que por meio de um aviao aos portadores de ga
rantias de acções individualmente, em relaçio ao exercieio 
das opçõel a ellee concedidos em virtude do ultimo artigo 
precedente e conaidel'&r-ae-ha ter sido feita a oft"erta a qualquer 
accionista reg:iatra_do, quando se lhe tenha mandado aviso em 
aua teaideneia registrada. 

An. t7. A direetoria poderá erear e emittir, para os fina 
da companhia, obrigações debtmtur~s ou d~bimtures de ca
pital, garantidos como primeiro enc&ri'O sobre a empreza, 
pelos rendimentos e bens da companhia, entiio existentes ou 
pane delles, e eiJII&S obrip.ç&s, fl,·b~ntures ou dcbmtur~s 
de capital, vencerio Juro que não excederá de 6 "/o ; podendo 
eer reagataveis ou trresgataveis, da maneira e naa épocas, 
quer acima ou abaixo do par, e ser emittidos ou por outra 
fórma negociados, nos termos e condições. que a directoria 
determinar. Ficando entendido quo a importancia annual que 
a companhia tiver de pagar para. juros e fundo de reserv1\, ai 
houver, relativamente a taes obrigações, debentwres ou de
benturu de capital, Dio excederá da importancia annual da 
garantia de juros concedida pelo Imperial Governo do Bra
zil, depois de deduzir-se della uma importancia igual a 6 °/o 
sobre o e&Jiital de acções. A directoria poderá, oatrosim, em 
todo o tempo, com a sancçio de uma aaaembléa geral, con
trahir empreatimos garantidoa, títulos e propriedades da refe
rida empreza, por uma emiasio poatPrior d9 obrigações ou 
de debefttures, ou por qualquer hypotheca, encargo ou escri
ptul'& legal ou eem taes garantias, s~ndo taea emprestimoa 
tomados na quantia, pelo preço, vencendo o juro e nos termos 
e coniiçõea, e pelo modo que a directoria, com a supradita 
sancçlo, julgar conveniente. . 

A direetoria poder:!., igualmente, sem a sancçio da aasem
bléa geral levantar dinheir9 a titulo de emprestimo, para 
quaesquer fins da companhia, mediante oa termos e garantias 
que a directoria possa julgar conveniente, comtanto que 
aa sommaa assim levantadas ni'l ultr&püi!S8m, no seu todo, 
a quantia de ~ {0.000. Chamadas, ainda por pagar, po
derio incluir-se em qualquer garantia dada ou autorizada pela 
companhia, e neste caso a directoria poderá delegar aos 
portadores deasaa garantias ou a qu1esquer pessoas como cura
dores dellea, oa seus direitos de reclamar chamadas dos mem
bros, e em9u"nto continuar em vigor a garantia, todas as 
chamadas fe1tas pela directoria poderio ser reclamadas pelos 
ditos portadores ou curadores em nome da companhia, de con-
formidade. . 

Art. t8. Todoa 01 debentures; hypothecas ou obrig~ISes 
poderio ser passadas pagaveis ao portador, e transferíveis por 
entrega e poderá haver coupon1 a ellaa ligados representando 
o juro a que ti v f' rem direito. 

Art. i9. A directoria poderá, a todo o tempo, qtlB ella aasim 
o julgar conveniente, p~gar integralmente e refi>rmar, nos 
tenaos que ella julgar conveniente, distribuir acçõea de prefe-
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rencia ou outras para satisfazer qaaellitúer das , h~hécàa 
d.tlenturll, debetatures de ca.pital ou obrigaçtsea éuja autoriza':" 
çlo houver sido creada. · · 

Art. 20. A companhia l)Oderá, a toc1o tempo. mediante uma 
resoluçlo especial, modificar as condições contidas no Me
morandum de associação, no sentido de redazir o seu capital 
ou consolidar o seu capital em acções, de uma importancia 
maior ou pela subdivisão de suas acções ou de qualquer 
dellas, dividir o seu capital ou alguma parte do mesmo, em 
aeções de valor menor do que o que se acha fixado no Me
morandum de a11110ciaçio; fica enteadido que na subdivido 
das acçiSell a proporção entre a importancia paga e a impc>r'" 
tancia (si houver) ainda por pagar sobre cada acçlo de valor 
reduzido, deverá ser a mesma que era no caso das acçlSes 
existentes, das quaes a acção de valor reduzido se derivár. 

VI.- ACÇÕES 

Art. 2t. Toda aeçio será propriedade pessoal e como tal 
transmissivel, e, excepto disposição aqui de outra fórma ex
pressa, nlo poderá ser dividida. 

Art. 22. A companhia nio será obrigada a reconhecer qual
quer interesse por equidade, eventual, futuro ou parcial em 
qualquer acçilo ou outro qualquer direito acerca de uma 
acçfo, a do ser o direito absoluto que a ella tiver a peuoa 
a todo o tempo registrada como possuidora e a nlo ser igual
mente a respeito de parentes, tutores, curadores, executores 
ou administradores ou depositarios de massa fallida, os qaaea, 
em virtude dos presentes, tornar-se-hão membros da companhia, 
a respeito de taea acções e com direito a tranaferil-aa. 

Art. 23. A companhia terá um primeiro direito de hypotheca 
e onus, perante a lei e por equidade, sobre todas as acçiles 
de qualquer membro, por todos os dinheiros por elle devidos 
á companhia, por si só ou juntamente com outra pessoa, devi• 
dos ou nlo: e quaado mais de uma ~ forem possuidoras de 
uma acçilo, a companhia terá o mesmo direito sobre a dita ac
çio a respeito de todos os dinheiros que lhe t.r&m devidos por 
todos ou algnm dos possuidores da dita a<lflo. 

Art. 24. Esse direilo de hypotheca será dlido'para uma 
venda de todas ou algumas das ditas acções: maa semeJha'nte 
venda só se poderá eft"ectuar mediante uma reeoluçlo da dire
ctoria, e nio terá Jogar emquanto nio se tiver mandado aviaO 
por eseriplo ao membro devedor ou a seus repreaentantea ou 
administradores, reclamando delle ou delles o pagamento 
da quantia então devida á companhia, e decorridos 28 dias do
pois de tal aviso, sem quo tenha sido eft"ectaado o pagamento 
das quantias reclamadas, poderá a directoria, quando auim o 
entender conveniente, em vez de vender as acçfieB, confiaeaJ..u 
de conformidade com as disposições abaixo contidas. 

Art. 25. No caso da dita venda, a directoria ~ por 
meio de escriptura sob o sello, transferir as acçGes do referido 
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membro ao comprador, e applicar o prodaeto liquido dessa 
venda, depois de pagas todas as despezaa oeeaaionadaa pela 
referida divida, e o restante, si houver, será entresue ao 
membro em questio, aos seus executores, administradores 
ou representantes. • 

VII.-TRANSFERENCIA DE ACQÕJ:S 

Art. 26. Sujeito ao exercício, pela companhia, dos poderes 
conferidos· pelos esta tu tos de emittir garantias de aeçõea ao 
portador, e a quaeaquer regulamentos da companhia, para. 
este fim, as aeçõea serão transferi v eis sómente por meio de 
documento, por eseripto, passado pelo transferente e a pessoa 
a quem eUas forem tra.nsferidas e competentemente lan.;ado 
· no registro de traDsfereneias. 

Art. 27. Ningaem poderá, sem o consentimento da direeto
ria, que, ou dará ou recasa.rll., ao sou arbítrio, tornar-se ou ser 
membro registrado em relação a uma acção cuja importaRei& 
não tiver sido paga integralmente. 

Art. 28. O registro de tra.nsferencia estará a cargo do s&
cretario, deltaixo U. inspeeção da direetoria. 

Art. 29. Nenhum menor será registrado eemo proprietario 
de uma aeçlo. 

Art. 30. Nenhum parente, tutor, curador, commiflll&rio, 
executor testamenteiro ou administra.dor de ttm idiota, lona~ 
tico ou fallecido possuidor de uma aeção, sem como tal conside
rado membro da eompanhia ; porém, justificando perante a 
direetoria o seu titulo, poderá ser registrado eomo possuidor 
da aeçio, ou poderá transferil-a a qualquer pessoa da appro
vação da directoria. O depositaria da fallencia de um mem
bro não eerà considerado, como tal, membro da companhia, 
porém, justificando o seu titulo perante a direetoria, póde 
igualmente transferir a acç!i::l. 

Art. 31. Nenhuma transt'ereneia de acçlo se poder4. eft'e• 
ctuar sem que seja paga á companhia a quantia de 2 ahillings 
e seis pence, por emolumentos, ou qualquer outra quantia 
que a directoria poua indicar sobre cada transferencia. 

Art. 32. Ninguem será registrado como tendo-lhe sido trâna
ferida uma aeçio, emquanto a escriptura de transferencia 
competentemente executada não tiver s1do entregue ao secre
tario para. ser guardada nos archivos da companhia, o ser 
apresentada a qualquer requisição razoavel, e não tiver sido 
pago o emolumento de transferencia, coma estll. disposto, de 
accórdo com o artigo preeédente ; e em qualquer caso em que, 
na opiJtilo da direetorial., este artigo deixe de exigir isto, poder& 
ser dispensado. 

VIII.- CERTIFICADOS DE ACç3J:S 

Art. 33. Os certificados de acções aerlo se1lados com o selle1 
da. companhia e assignados por um director e rubricados pelo 
secretario. 
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Art. 34. Todos os membros terlo direito a um certi&cado 
para todas as soas ac~s ou a divereoa eertiflcadoe, cada um 
para uma parte de duas acções ; declarando cada certificado o 
numero de acções. 

Art. 35. Quando algum certitiêado se estragar ou perder-se, 
poderá elle ser renovado, exhibindo-se prova que a:ttisCaça a 
directoria, mostrando a esta que o dito certificado estragon-ae 
ou perdeu-se, ou na falta de semelhante prova indemnizando-ae 
a direetoria, como ella julgar conveniente ; a prova ou in
demnizaçlo será lançada nas notas doa actoa da directoria. 

Art. 36. Todos os membros primitivos terão, mediante dia
tribuiçio, direito a um eertificad:J gratis, por cada uma de suu 
aeçõaa ; mas, em todos os outros casos, pagaNeooha á companhia, 
quando a direetoria assim o entender, um shilling por cada 
certificado. 

IX.- GARAN'fiAS DJC ACÇÃO 

Art. '.rl. Garantias de aeção, nos termos, condiç&s e dia
posições aqni abaixo contidas, e de conformidade com os esta
tutos, poderio ser emittidas pela. companhia, a respeito de 
quaesquer aeções ou capital integralmente pagos, achando-se 
declarado nas ditas garantias que o seu portador tem direito 
ás aeções ou capital nella'l especificados. 

Art. 38. As garantias de acção serão emittidas sob o s9llo 
da companhia, assignadas por um director e rubricadas pelo 
secret:uio. 

Art. 39. Cada gamntia de acção conterá o numero de aeçles 
ou a importancia de capital, e será passada na liagna e pela 
fórma que a directoriajulgar conveniente. 

O numero primitivamente pmto em cada aeção ll&ri declarado 
em todas as garantias da acção representando aeções. 

Art. 40. O portador da então de uma garantia de aeçlo~&rá, 
sujeito, porém, aos regulamentos da companhia, entlo appli
caveis a respeito, membro da comr,anhis quanto ás aeç6ea ou 
ao capital mencionados nas ditas garantias de acçfo. 

Art. 41. A companhia, embora receba ou tenha conheoi• 
manto, nio será obrigada. a reconhecer qualquer direito 1~ 
ou de eq1üdade, titulo ou. interesse da qualquer eapeeie, a. re~ 
peito de seções oú de cap1tal representados por uma garantia de 
aeções, excepto os direitos quo o portador de tal garantia tiver 
como membro da companhia ás acções ou ao capital espeeifl
eados na dita garantia e os que tiver o portadõr ,de qualquer 
coupon ao pagamento do dividendo ou juros pagaveis a respeito. 

Art. 42. Pessoa alguma, como portadora de uma garantia• 
poderâ exercer qualquer doa direitos de um membro da com
panhia, sem apresentar essa garantia da aeção e declarar seu 
nome e sua morada, e (si e quando a dir."ctoria ll88im o e:lligir) 
permiUindo que se í1ça nella um lançamento do facto, de .aa 
da.ta, fim e COD118qUencia de soa apresentaçlo. 
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X,- CouPONS SOBRll GAIUNTIAS Dll ACC}ÃO 

Art. 43. Coupotu pagaveis ao portador, em numero e fórma 
e pagaveis no Jogar que a direetoriajulgu conveniente, serlo 
emittiJos opportunamente a respeito d3 garantias de acçio, 
provideneia~do para o pagamento dos dividendos ou juros sobre 
taes garantias de aeçlo, 

Cada coupon será distinguido pelo numero da garantia de 
aeçio a que pertencer. . 

Art. 44. A directoria fará publicar nos jornaes de LoBdres 
que ella entender conveniente, annuncios sobre qualquer divi
dendo ou juro que fór declarado pagavel sobre aeções ou ca
pital especificados em qualquer garanlia de acçio. 

XI.- EMISSÃO Dll GARANTIAS Dll ACQÃO 

Art. 45. A direetoria exet•cerli todos os poderes da com
panhia, em relação 11 emissão do garantias de acçi.io. A dire
ctoria, porém, niO 1erá obrigada a exercer a faculdade de emittir 
garantias de acçio, quer em geral, quer em casos particulares, 
13m que ou emquanto ella, em sua absoluta discrição, o nlo 
julgar a proposito. 

Art. 46. Nenhuma garantia de acçlo ~mrli emittida sem re
quisição por eseripto, assignada pela pessoa na oceasiio 
inseripta no registro de membros da companhia, como pos
suidora da aeçio ou do capital a cujo re1peito houver sido 
emittüb a garantia da acção. 

Art. 47. A requisição será feita na fórma e authenticada 
da maneira por que a directoria, a todo o tempo, determinar, 
e senl. gaardada no escriptorio, e os certificados ordinarios de 
acçio então· por pa~ar a respeito das acções ou do eapital que 
se quizer incluir nas garantias de acçio a emitHr, serão ao 
mesmo tempo entregues ' directoria para serem caneellados ; 

. Alvo, ai no exercício do seu poder di~cricionario, e sob as con
dições que ella julgar a proposito, ella dispensar somelhante 
entrega e inutilizaçlo. 

Art. 48. Todo membro registrado que pedir a emissão de 
garantias de acçio, em virtude de quaesquer aeções ou capital, 
pagará ' directoria, quando est'l. entender dever exigil-o, e na 
occsailo de fazer o pedido, o direito de sello impoato sobre 
as garantias de acçlo pelos estatutos, e mais um emolumento, 
que nlo exceda de um ahilling por cada garantia de acçio, 
segundo a directoria a todo o tempo o fixar. 

Art. 49. Quando o portador a.ctual de uma garantia de acçlo 
a entregar â directoria, afim de cancellal-a, e pagar-lhe o di
reito de sello e imposto para a emissão de uma nova garantia 
de acçlo, e um emolumento não excedente de 1 ahilling por 
cada garantia de acçio, conforme a directoria a todo o tempo 
fixar, esta poder!, quando assim o entender. ~· 
favor delle, uma aon. garantia de acçio ou novas 
acçlo, a respeito da aeçio ou acçtles:, ou capital, • . 
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Art. !9. Qaalquer assembléa geral, devidamente convocada, 
eontinúa em tantas sessões auccessivas, ;quantas sejam neees
sarias para conclusão dos trabalhos dados· para ordem do dia, 
nos termos do art. 9<>, renovando-se neste ea~ os annuncios. 

Art. 20. O director geral, o conselho llaeal e os empregados 
da assoeiaçlo não terão voto proprio nem por delegaçlo sobre 
as contas de sua reapectiva gestão. 

Art. 21. Resolvida por assembléa geral a dissoluçlo 011 
liquidaçlo da associação, acto continuo, elegerá ella doua asao
ciados, para, conjuntamente com o director geral, procederem 
nos devidos termos, ficando ipso facto supprimido o conselho 
fiscal. 

Art. 22. Na hypothese de reforma destes estatutos, a as
seml>lãa g3ral nomeará uma commissão ~ tres aSIOciados, 
que ficará incumbida de formular o projecto de reforma, o qual 
deverá ser apresentado e discutido na sessão que fôr designada 
e de accórdo com o art. iO, sendo-lhe desde logo indicada a 
mataria sJbre que deverá versar o dito projeeto. 

Art. 23. A assembléa. g~ral poderá resolver que seja rema• 
nerado o inatituidor, fundador e eoeorporador da associação; 
a somma, porém, para esse fim fixada, será deduzida gradual
mente dos lucros liquidos verificadO'! nos balanços semestraes. 

Art. 24. As act~s das assembléas geraes são assi8'nadaa 
pela mesa e:depois lidas e approvadas na seBB1lo seguinte. 

§ i.<> As resoluções, porem, da aasembléa. geral, alo logo 
escriptas por extractos no livro das actas e assignadas pela 
mesa e peJos associados presentes que quizerem fazel-o, 
devendo ser depois insertas na respectiva acta. 

§ 2.o Os extractos de que falia o paragrapho antecedente 
serão considerados documentos legaes para todos os eft'eitos 
das resoluções tomadas. 

CAPITULO III 

DA DIRECTORIA 

Art. 25. A direcçio dos negocios da associaçlo é conferida 
a nm direetor geral revogavel, eleito de seis ein seis annos 
pela assembléa geral. E' permittida a reeleiçlo. 

O instituidor, fundador e encorporador da assoeiaçlo, o com
mendador Emílio Kemp Larbeck fica desde já nomeado seu 
~etor geral, de conformidade com a primeira parte deste 
artigo. 

Art. 26. O direetor geral representa a aasoeitKJio em todos 
os actos judiciaes e extrajudieiaes, com poderes de procurador 
em causa propria, podendo delegai-os a quem lhe convier e 
revogai-os á vontade. 

Art. 27. Compete ao director geral : 
-J .. • Nomear um sab·director, um secretario, avaliadores, 

agentes, empregados e auxiliarea indispe111aveia . u conve-
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niencias da assoeiaçio; mal'car-lhes ordenados, gratificações 
e porcentagens e demittil-os livremente. 

Os cargos de sub-director e secretario só serio auppridos 
quando o director geral entender conveniente aos intere~ses da 
associação ; dependendo a nomeação do sub-director de appro
vaçio da assembléa geral. 

2. a Fixar o quantum das fianças para os cargos que devem 
tel-as. 

3. o Crear, de accórdo com o conselho fiscal, as- a~encias 
ou succursaes-, marcar-lhes os direitos, deveres e attribuiçõcs, 
e supprimil-as, segundo julgar conveniente. 

4. o Elaborar as tabellas de risco, o re~imento interno, os 
regulamentos e as instruc~s esp~ciaes e neeessarias aos inte
resses da associação, submettendo-os á. approvaçio do conselho 
fiscal. 

5.0 Assignar a correspondencia., titulas e todos os docu
mentos da associação. 

6.o Celebrar e assignar qua.esquer contratos e ajustes que 
sejam de interesse para a associação. 

7. o Convocar a asaembléa geral nos casos previstos nestes 
estatutos, e o conselho fiscal no principio.dc cada mez ou 
sempre que entender dever ou vil-o. 

S. o Apresentar semestralmente ao conselho 1lscal um balan
cete do estado da a,ssoeiaçio. · 

9.o Arret:adar todas as contribniçõ~s e haveres da al!IIOciação, 
fazendo depositar os dinheiros no Banco que fôr preferido. 

tO. Redigir o relatorio annual das operaçiSes e do estado da 
assoeiaçlo, submettendo-o com o respectivo balanço e contas ao 
conselho fiscal, e com o parecer deste á ass~mblóa geral ordi• 
naria. 

11. Remetter ao Ministerin competente as cópias do parecer 
do conselh{) fiscal sobre o relatori{) e, em rosumo, do balanço 
annual. . 

12. Rescindir ou reduzir qualquer seguro, ouvindo pré
viamente o conselho fiscal, sempre que julgar conveniente 
aos interesses da associação. 

13. Recusar qualquer seguro quando entender conveniente, 
sem ficar obrigado a dar a razão da sua .recusa. 

Art. 28. A approvação dada por assembléa geral ao balanço 
e contas da gestão, importará quitação geral dada ao director 
geral e ao conselho fiscal. 

Art. 29. O director geral, em retribuição ao seu trabalho, 
perceberá annualmente 6:000$ e a commisslo de 6 °/00 dos 
lucros liquidas yerificados nos balanços semestraes. 

Art. 30. O sub-director, si o houver; no impedimento do 
direetor geral, o representará e exerceli as suas funeçõell 
interinamente. 

§ 1. 0 Dada a hypothese de vaga definitiva do direetor gera}, 
o sub-direetor o substituirá e, acto continuo, convocará uma 
assembléa geral exlraordinaria para eleger aovo directou~•~·. ~~===. ::::.. 

§ 2.o No caso de vaga do sub-direetor, o ~IMWcto.~~ (]A ' 
aelhofiscal cumprirA a disposição do paragrap n~ • OA A/4_;, 

~- ~ 

(~: 
\:: .. 

... . f)c.r; 
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CAPITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 31. Ha um conselho fiscal revogavel, compoeto de tre1 
membros etrectivos e tres supplentes, para preencherem, pela 
.ordem dos mais votados, as vagas dos vogaes proprietarios. 

Uns e outros, bem como o director geral e o sub-director, 
devem ser associados residentes na Córte ou Nictheroy, que 
tenham valores seguros na associação nunca. menores de 
20:()()()$000. . 

Art. 32. O primeiro conselho fiscal serâ formado dos.l&is 
maiores segurados, que reunam condições moraes e convenien
tes, com valores segur·os não menores de- 20:000$- inscrl
ptos até á data da inatallação da associação. 

Art. 33. A eleição dos membro~ etf'ectivos do conselho fiscal 
e dos supplentes será biennal e pela terça parte, na assembléa 
geral ordinaria ; os substituídos podem ser reeleitos. 

A substituição se fará por antiguidade, e, no caso de igual 
antiguidade, a sorte designará a substituição. 

§ f . o Formado o conselho fiscal, nomeará este entre si o 
seu presidente e um secretario. 

§ 2. o A eleição da mesa do conselho será biennal, depois 
da assembléa geral ordinaria. . 

§ 3. o No caso de ausencia do presidente ás reuniões do cou.:.. 
~~&lho fiscal, fará suas vezes o vogal de maior idade. 

Art. 34. O conselho fiscal póde funccionar e deliberar com 
dons membros presentes e votos conformes, e compete-lhe: 

f.o Tomar conhecimento das opera~s veriftcadàa no mez 
anterior, para o que se reunirá em sessão ordinaria em um dos 
primeiros dias de cada mez. 

2.0 Determinar, de accôrdo com o direetor geral, o Banco 
em que· devam ser depositados os dinheiros da. aseociaçlo. 

3.0 Resolver sobre as reclamações de indemniiação e auto-
rizar o pagamento dos sinistros. , 
· 4.0 Reunir-se extraordinariamente sempre q_ue o julgue 
conveniente o presidente, e quando isto fôr solicitado por um 
dos seus membros ou pelo director geral. 

5.• Ter um livro das actas de suas sei!IIÕes, que serlo eu-o 
radas pelo seu secretario e assignadas pelos membroe pruentes. 

6.0 Emittir o seu parecer acerca do relataria, balanço e 
eontu do director geral, o que s~rá por eseripto com ~aaa 
aaaignatnras, em livro para isso destinado, afim de ser lido em 
aasembléa geral ordinaria com o relatorio do direc&or geral. 
. 7.0 Approvar o regimento interno, tabellas de risco, regu
lamentoe e maia inatrucções, organizados pelo director geral.-

' 8.0 .F~er semana, segundo a escala combinada entre ~·de 
modo que esteja sempre representado o cou.aelho ftacal JílD.to 
ao director geral. 



A.CTOS DO PODER EXECUTIVO 

9.• Finalmente, concorrer efficazmente com o director geral 
em tudo quanto fór conducente ao engrandecimento da aSBO-
eiaçlo. · 

Art. 35. A's .reuniões e deliberações do conselho fiseal 
assistira\ com voz consultiva o director geral, e, no impedi
mento deste, o seu substituto. 

Art. 36. Não podem exercer conjuntamente os cargos de 
direetor geral, e membros do conselho ti8eal, os parentes por 
eonllllllgninidade até segundo grau ; o sogro e ~enro, o.s 
cunhados, durante o cunhadio, e os soeios da mesma 
firma soéial. 

Slo incompatíveis para o conselho fiscal o pessoal estipen
diado a qualquer. titulo pela associação, os corretores da 
praça e os associados que estiverem em atrazo com seus pa
gamentos na associaç!o. 

Paragrapho unico. O conselho fiscal elfectivo, pelos encargos 
e obrigações qtte assume, perceberá annualmonto 12:000$, 
e a commill8ão de 8 •/0 , dos lucros liquido3, verificados nos 
balanços semestraes. 

CAPITULO V 

DOS DIVIDENDOS 

Art. 37. Far-se-ha no primeiro trimestre de cada anno a 
liquidaçlo das operações da associação, relativas ao anno 
anterior. 

Art. 38. Da totalidade dos premias dos seguros e dos juros 
de cada anno, deduzir-se-hão os ordenados, commissões, grati
ficações, porcentagens, importancia dos sinistros e todas as 
mais despezas nelle oceorridas : do saldo que ficar, depois de 
retiradas duas terças partes para o- fundo de reserva - de
duzir-se-ha 1 f/2 °/o do imposto sobre o dividendo desse anno, 
distribuindo-se proporcionalmente o restante pelos associados. 

Art. 39. Annualmente, do mez de Julho em diante, far-se-ha 
o pagamento dos dividendos do anno findo aos associados, quit, 
em Dezembro anterior, se achavam quites com a associação. 

Art. 40. Os dividendos que não forem reclamados dentro 
elo prazo de - cineo annos - contados da data da sua respe
ctiva liquidaçlo, reverterão para o fundo de reserva. 

CAPITULO VI 

DO IJ'UNDO Dlll RJ:SJ:lt V A. 

Art. 42. Fica creado um - fando de reserva- do valor de 
- 400:000$- destinado a subvencionar o pagamento dos 
aini.tros, quando os premios dos aeguros de qualquer anno 
ujam inaufficientes para oceorrer a taes prejuizos. 
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.Art. 43. O fundo de reserva será formado das verbas se
guintes: 

i." As dnas terças partes de qne trata o art. 39. 
2 ... Oa cU.videndos dos seguros rescindicloa durante o &llllO 

da liquidaçlo. 
3.• Os dividendos não reclamados no prazo estabelecido no 

art. 40. 
4.• As importancias pagas pelos associados a titulo' de 

multa. 
5.• As custas judiciaes em questões ganhas ~a auociaçlo. 
6.• O produc\o das mercadorias avariadas, e de quaesquer 

aalva.dos entregues pelos seguraJos á associação e por conta 
desta vendidos em leilão publico. 

7. a As quantias reputadas quebrados por nlo perfazerem no 
quociente da divisão de saldo annnal um numero inteiro. 

8.• As qna.ntias provenientes de duplicatas das a~liees. 
Art. 44. No caso sómente de dissolnçlo e liqmdaçlo da 

associação, é que o fundo de reserva aerâ rateiado propor
cionalmente entre os associados que entlo existirem. 

Paragrapho unico. Os ea.pitaes entrados para a assoeiaçlo 
serão applicados em transacções sobre titnlos de dividas 
publicas geral e provincial, do Thesouro, de Bancos e com
panhias, garantidas pelo Governo Geral, e sob Jl&nhores e hy
pothecas ; podendo uma parte dos mesmos ea.p1taes ser depo
sitada no Banco, afim de sa.tisfazer de prompto qualquer ainiatro. 

As opera~s acima referidas deverão ser r8alizadaa de 
accôrdo com o conselho fiscal. 

CAPITULO Vll 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUroAÇÃO 

Art. 45. A dissoluçlo e liquidação da aasociaçlo aómente 
terão logar nos seguintes casos : 
· f,o Na h)"pothese da 2• parte do art. 3.• . 

2.o Quando terminar o tempo da duraçlo da usociaçlo, e os 
auociados nlo queiram prorogação do prazo estabelecido no 
referido artigo. 

Neele ultimo ca.so se procederá conforme dispoem os arte. 10 
e 21. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERA.ES 

.Art. 46. Slo partes integrantes destes estatu&osu-Claun• 
las e eolldiçGss- do seguro, formulada& aeparüameate, 88, 
quaee do de pltno direito obrigatorias para a UIIOeiaçíO e 011 
segurados. 
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Art. 47. No caso de ser preciso rateiar-se o pagamento de 
qualquer sinifitro, na . proporção dos premias que paga cada 
usociado, por serem insufficientes o premio annual e o fundo 
de reserva, o segnrado, que, quinze dias depois dé aviado, 
nlo pagar a sua quota, incorrerá em uma multa igual á 
mesma quota. · 

Paragrapho unico. A' associsçilo fica o direito de usar doa 
meios que tulgar mais convenientes e legaea para haver doa 
segurados xmpontuaes suas respectivas quotas ou premias, 
correndo todas as despezas da cobrança judicial ou extrajudi
cial por conta dos mesmos segurados. 

Art. 48. As disposições das leis vigentes, embora nlo 
especificadas nestes estatutos, obrigam 4 associação na parte 
que lhe sejam applicaveis. 

Art. 49. A ai!I80Ciaçiio, depois de approvados os presentes 
estatutos, as clawmlas e condições do seguro, se julgar4 
installaila e constituida para começar suas operaç8es lõgo gue 
tenha valores seguros que representem, pelo menos, 400:000$, 
poiendo elevar este ao maximo que se segurar. 

Art. 50. Os abaixo assignados aceitam os presentes esta
tutos e seguintes - Clausulas e condiç&es - da - Alliança 
Commercial - Associaçio de seguro mutuo contra fogo - e 
deelaram-se - IIIISOCiados segurados -e- seguradores - da 
mesma, e autorizam ao instituidor, fundadór e eneorporador 
Commendador Emilio Kemp Larbeek, para .representar a asso
ciaçio perante o Governo Imperial, requerendo a sua appro
vaÇio e autorização para funccionar ; e para aceitar. qu.-quer 
modificações nestes estatutos por parte do mesmo Governo, 
conferem-lhe todos os poderes, inelusive os de procurador em 
e.ausa propria. 

O instituidor, fundador e encorporador, 
O director geral, Commendador Emílio Kemp Larbeck. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

cLAUSULAS E CONDIQÕES DO SEGURO .MUTOO CONTRA J.I'OGO 

Art. 1. o A - Alliança Commercial - Associaçlo de seguro 
mutuo contra fogo - tem por objecto garantir mutuamente 
aos que a ella se subscreverem, quaesqll&r. riscos e damnos 
eau&a;!fo ... ou provenieJ?-t.es do incendio, as propriedades que 
constttuftoem a matena do seguro, nos termos e pelo modo 
éátsbelecidos nestas clausulas e condições. 

Art. 2.o Por incendio fica entendido nio só o fogo pro
priamente dito, mas tambcm o que se originar do raio ou 
damno a que ellé possa dar logar. 

Art. 3. 0 Nilo abrange a responsabilidade da a<JSOCiaçlo oe 
estragos do ineendio Jlroveniente do terremoto, inva.slo de 
inimigcis ou quaesquer hostilidades, COBI.JilOÇÕEIB de guerra civil 
ou outro movimento popular ou da força armada, rebellião, 
sediçio e instirreiçlo. 

POJIEII E:lBCU'llVO 1883- V. 11, 
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Art. 4.• A auociaçlo nio segura ~ theatroa, cuaa e aaJas 
de e3peetaculóa publicoa ou particulares, deposito., fabricas e 
làboratori01 de materias sujeitas a explosio ou &useeptiveis de 
inflammaJ'o&e. 

Art. 5.• O seguro de mercadorias e outros bens moveis 
deatinadoa ao commercio póde ser feito aob a expreaalo gene
rica de fazendas, ou genero& seccos ou molJWloa, determi-
nando-se o fWll"''"" do valor seguro. 

Art. 6. 0 Do aeguro de merc&dorias ficam exeluidOB todos 
os valore& metaUiCOB em barra, cunhados ou em obra. notas 
circulantes. brilhante& e p1dra1 fina& 8Bl bruto ou trabalhadas, 
linos de eontabilitlade, títulos de divida publiea ou parti
cular, vidros, erystae&, espelhos, pintura, e, em geral, todas 
as preciosidades de íaeil subtracção. 

Art. 7. o Nenhum segurado poderá retirar-ee da aaociaçlo 
sem participar por eacripto aasignado pot' si ou por p..oa 
competentemente autoriza:la, e dirigindo--se A direeçlo geral ; 
os que asaim nio praticarem, até 31 de Dezembro, serio con· 
siderados álaoeiados no anno seguinte. 

Art. 8. 0 Ê' exprenamente entendido eajutado, que tod01 
os &eguradOB ficam. sujeitos ao pagamento doa premios e 
outros encargO& a que e&tejam obriga:tos pelos seu& contratO&. 

Art, 9.• O seguro começará em Janeiro e terminarA em 
Dezembro i o primeiro anno, porém. eerá contad& do dia em 
que ae aialgnar o contrato, sendo o pagamento do premio pro
porcioll&l ao numero de dias de risco. e maia o juro de um ~ 
cento~m.-, ainda incompleto, c:mtado do primeiro de Jane1ro 
sobre o \oW do premio de um anuo, para ficar o aegurado com 
direito â partilha do dividendo. 

Art. iO. Os premios dos segurO& devem aer pagos, de !5 a 
3i de Dezembro do anno aubsequente, na aéde da asaocia~lo, e 
nas caeas dos agentes locaes, nas delegações do interior e 
das províncias. · 

Art. H. O segurado que não pagar a aua contribuiçlo, 
durante aquelle prazo, fl.ea sujeito ao pagamento da multa de 
iO 0 /o por trime&tre, completo ou não, sobre o valor da mesma 
contribuiçlo. · 

Art. 12. Fica entendido e declarado que· si, depois do dia 31 
de Dezembro, acontecer sinistro em algum dos objeetos seguros, 
o segurado nlo tem direito a indemnizaçio alguma, ,U ahada 
nio tiver pago a re&pectiva contribuição, continuando, entre
tanto, o'b!igado pelo pagamento della. 

Art. 13. A direcçio geral, com pririo acc6rdo do conselho 
fiscal, póde rescindir ou reduzir qualquer aeguro mediante 
aviso por escrip\o ao segurado, e a clevoluçlo do premio pelo 
tempo ainda a vencer. 

Art. !4. A responsabilidade da a.ooiaçlo para com o 
&egundo e viee-wrsa eesaa, desde que esta lhf tenha remet
üdo o aviao ela reacido do seu seguro. 
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Art. f5. O segurado nio tem direito a indemniuçlo al
guma: 

f.o Si o risco do objecto seguro se houver augmentado, por 
facto do seguraclo ou de seus prepostos oa locatarios ; 

2.0 Por qualq,uer mudança de conatrocçlo ou obra nova; 
3.0 Por depo111toou introducção de mercadorias de facil risco 

ou in!Llmmaveis ; 
4.• Por novo destino, emprego ou uso que tenha recebido o 

estabelecimento ou predio ou quando se estabelecer nos edi· 
ficios seguros ou nos contíguos, qualquer indnstria que aggrave 
o-perigo de incendio, salvo si o segurado houver participado ã 
associação e pago o respectivo premio adtlicional, antes do 
sinistro; 

5.0 Quando o segurado se fizer garantir ou já estiver garan• 
tido no ~to de firmar o contrato por outras a.oeiaç~ ou 
companhias seguradoras, sobre os objeetoe em, que reeahU' o 
seguro, salvo participação, que, sendo aceita peJa associação, 
constará de averbamento na apoliee. 

Art. f6. A transferencia de negocio, generos, predios, 
mudança de firma ou de qualquer objecto seguro, sem prévia 
seieneia da associação, exonera esta de qualquer responsabili-
~e. . 

Art. i7. Toda e qualquer deelaraçio fala na m;nuw., toda 
e qualquer ocenl~io ou reticeneia que tenda, directa ou in
directamente, a diminuir a opiniio ou classe doa riaeos ou a 
alterar, com fraude ou sem ella, a natureza do .ro, pra
ticada, quer se~ no aeto de asaignar o contrato, ~er seja no 
período da sul' daraçlo, vicia e annulla a apoliee em todiM os 
seu etl'eitos, aern, comtudo, desobrigar o segnradó do paga-
mento-dB qualquer quantia, a que estiver respoDI&vel. . 

Art. 18. No easo de ineendio, deve o associado ou a pes• 
soa por elle competentemente autorizada participar desde logo 
ao representante da associação mais imm3diato e justificar, no 
prazo de oito dias, o fatal do sinistro, com todaa aa eireumstan
eias, meios empregados para atalhai-o, e:listeneia doa objeetoa 
reclamados, valor e determinação especificada dos prejuízos e 
doa salvados, havendo-os. 

Art. !9. Feita a participação e prestada a joatilleaçio, de 
que trab o artigo antecedente ou mesmo antes desta. poderi 
a associação, de aceórdo com o segurado, mandar examinar e 
avaliar por peritos de sua escolha a importaneia do damno 
occorrido. 

Art. 20. Si o sinistro se der em mercadorias, moyeia ou 
quaesquer objectoa, quer a perda seja total, quer parcial, a 
associação pagará ao !legurado a quantia liquidada. · 

Art. 21. Si, porém, o sinistro se der em predios ou quaea
quer edificios, quer a perda seja total, quer parcial, a asso
eiaçlo poderá. optar entre o pagamento dã avaliaçlo legal c a. 
reparaçio ou reedificaçio no primeiro estado. 

Art. 22. Quando o predio ou edificio em que se der o sinistro 
Dlo poaaa ser re~o ou reconstruido com a mesma edifieaçlo 
que tinha antea do ineendio, em Yirtude de prohibi4:1o cllUitll!! 
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tura municipal, a dift'erença do preço eBtre a avaliação do 
damno causildo e o da reconstrucção eeri a cargo do segu
ndo. 

Art. 23; No caso de contestação entre o segurado e a u
sociaçlo, aoerea do pagamento de qualq_uer sinietro, cada uma 
das partes nomeará um arbitro para JUlgai-a conscienciosa
mente. 

Art. 24. Si os arbitros não forem concordes, cada uma das 
partes nomeará tres negociantes da localidade onde se deu o 
sinistro, para, dos seis, ser por ellas escolhido um terceiro 
para ci688mpatar a questio, e, á final decisão deste, se obrigam 
as partes como causa julgada definitivamente, para o que hiO 
de renunciar todas as formalidades exigidas p$lo regul&mento 
do Codigo do Commercio. . 

.Art. 25. Si as partes não chegarem a um aocôrdo a, res
peito da escolha deste terceiro arbitro, a sorte o desiguarf. 
d'entre os seis de que trata o artigo anteced.nte. 

Art. 26. As despezas com os peritos fic111m, em partes iguaes, 
a cargo da associação e dos segurados. 

Art•. Z'l; A aasoeiaçio sómente indemniza as perdas reaes, 
nlo se responsabiliaando por extravios ou roubes que se pos
sam dar. 
· Art. 28. /i., aasociaçlo obriga-se a pagar dentro de 90 dias, 

contados da data da liquidação, o sinistro dos objeetos por ella 
seguros. 
. ~rt. 2,9~/~ reclamação para indemnizaçio de qua~uer P':9-
JUIZ08 ou d~Juio$, prescreve, si nilo fór intentada, até 90 dias 
depois d' é.,C.. do sinistro. 

Art. 30.l(o caso de pagamento de sinistro, seja qual fór a 
sua importancia, ftca rescindido o contrato ; póde, porém, re
noval-o a assoeiaçlo, pagando o aa10ciado novo premio. 

Art. 31. Para attender ú despezas de ageneia, 011aegurados 
pagarlo a commisslo tmica, na mesma oceasiio do paga
mento do premio, de um e meio por mil sobre os valores se
guros e situados no municipio da Córte e Nicth&roy, e de dons 
por mil sob~e os valores seguros e radicados em qualquer outro 
logar do Imperio. · 

Art. 32. Qaando os pagamentos forem felitos aos agentes 
au~izados fóra da séde da associaçio, os se~ pagarlo 
mais um por cento sobre a quantia entregue a titulo de gyro 
ou risco pela passngem e remessa do dinheiro, · 

O instituidor, fundador e encorporador, 
O director geral, Commendador E. Kemp .l..Grteei. 
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DECRETO N. 909t - DB 22 DB D:IDMBitO Dll 1883 

Declara qne a disposlçlo eonstante do n. t da elausula 7a do Doe reto n. 11745, 
de t6 de Setembro de f874, rofore·se sómente ao earl'ão de pedra. 

Atlendendo ao que Me requereram Paulino Lucio de Lemos 
e Francisco de Miranda. Leoni, concessionarioa da autorizaçio 
que baixou com o Decreto n. 5745 de 16 de Setembro de 1874, 
para lavra de ouro na freguezia de S. Gonçalo da Campanha, 
Província d3 Mniàs Geraea, Hei por bem Declarar que a diepe,
siçlo constante do n. 2 da clausula 7& do citado decreto 
refere-se sómeate ao carvão de pedra e não é applicavel a 
qualquer outro mineral. 

Affonso Augilsto Moreira Penna, do Meu Coneelho, Ministro 
e Secretario .de Estado dos Negoeioa da Agricultura, Commer
eio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
}>alacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 1883, 620 da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Atfotuo Augusto Moreira Pe11na. 

DECRETO N. 909'2 - DE 22 DB DBZBM:BRO DB 1883 

Concedo permissão á 1'/&e/ D. Pfllro I RailtNJ C•mpciiJVIimilect, pau 
f~tnceiona.r no lmperio. 

Attendendoao que Me requereu a The D. Pedro I Railtoay 
Company, limited, devidamente representada, e de conformi
dade com a Minha Immediata Resolução de 15 do corrente rnez, 
tomada sobre parecer da Seeçlo doa Neroeioa do lmperio do 
Conselho de Estado, exarado em ConsulP. de 22 de Outubro 
ultimo, Hei por bem Conceder-lhe permisslo para fuaccionar no 
Imperio, mediante as clausulas que com este baixam, assigna
das ~ Affonso Angusto Moreira Penna, do Meu Conselho, 
;Ministro e Secretario de Estado doa Negoeios da Agricultura, 
COmmereio e Obru Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro 
de t883, 62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageltade o Imporador. 

Affonso Augusto M oreim. Pen-tta. 
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CAPITULO XXIV 

DOI TB.AB,~LilOS lnl ABilCMBLBAB GBI\4118 

Art. 179. Em toda. a. assembléa gera.l o preaidente, ou em 
sua a.uaencia o vice-presidente, ai houver, ou na auaencia 
dellea, um director eleito pelos directores· presentes, ou na 
auaencia de todos os directores, um membro eleito pelos 
membros presentes, assumirá a cadeira da presidencia. 

Art. 180. Em toda. a assembléa ordinaria em que, quaesquer 
directorea tenham de retirar-se do cargo, fica.rio nelle até a 
disaolução da assembléa, e só então poderio retirar-se do 
cargo. 

Art. 1St. O primeiro trabalho em cada assembléa geral, 
depois da cadeira da presidencia ser assumida, será. à leitura 
da acta da então ultima assembléa geral ; e si a ~ta n!to 
parecer á assembléa ter sido assignach de conformidade com 
os estatutos, ou os presentes, será, logo que achar-ae correcta 
ou corrigida, assigna.da pelo presidente da assembléa em que 
ella .fôr lida. 

Art. t82. Sujeito a ser. pedido um escrutínio, conforme está' 
adiante mencionado, toda a questão a ser decidida por un:.a 
assembléa geral, a não ter sido resolvida sem um dii!Sidente, 
e no caso de não ser de outra maneira estabelecido pelos es
tatutos, será decidida por uma simples maioria dos membros 
pesaoalmente presentes na mesma e habilitadoa a votar con
forme os . presentes, pelo levantamento de mios. 

Art. 183. Em qualquer assembléa geral (si não fõr pedido 
um eacrutiniosobre qnalqurJr resolução da meema immedia.ta
mente depois da declaração pelo presidente da assembléa 
do reaaltado na mesma pelo levantamento de mãos, pelo menos 
por doas membros, e tambem da dissolução, ou adiamento da 
assembléa, por um pedido escripto e assignado pelo menos 
por dez membros, possuindo collectivamente no mínimo 1.000 
acções, e entregue ao presidente oa secretario) uma declaração 
do presidente de que a. resolução paa'lou, e uma entrada a 
eese respeito na acta dos trabalhos da nssembléa, será autli
eie:ate evidencia do facto assim declarado, sem prova do 
numero ou proporção de votos dados pro ou contra a resolução. 

Art. t84. Si um escrutínio fôr pedido, seri eft'ectu.ado da 
maneira e no logar, ou immediata.mente no tempo dentro 
de aete dias depois, conforme o presidente da aasembláa. 
ordeae, e a resolução determinada pelo reeulta.do do escrutínio· 
aerâ considerada a. resolução da assembJéa geral em que o 
eecrutinio foi pedido. 

CAPITULO XXV 

DA VOTAÇÃO BM ABSEMBLÉAS GliRAES 

Art. 185. Sobre toda a queatio, que tenha de ser decidida 
por escrutínio, cada membro presente i mesma peuoalmente 
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ou por proeuraçlo e com direito a votar na mesma, terá um 
voto por cada aeçllo poasuida por elle. 

Art~ 186. Si mais de uma pessoa tiverem conjuntamente 
direito à uma acçlo, a pessoa cujo nome es&iver em pri
meiro logar no registro dos membros, como um dos pos
suidores da aeção, e nio outra, terá direito a votar a respeito 
dame~ma. -

Art. 187• Toda a vez que qualquer pai, tutor, commissão, 
marido, testamenteiro ou administrador, respectivamente, de 
um menor louco, idiota, mulher ou membro fallecido de
sejar votar a respeito da aeção do membro, incapacitado ou 
fallecido, poderá tornar-se, como está di:sposto pelos pre· 
aentes, membro a respeito da acçio, e por conseguinte poderll. 
votar. 

Art. 188. O membro pessoalmente presente em qualquer 
assembléa geral poderá deixar de votar .sobre qualquer 
q_uestão na mesma; porém não será, por assim o fazer, con
mderado ausente da assembléa, nem a sua. presença in
validará qualquer procuração devidamente dada, excepto em 
qaanto a respeito de questões sobre as qae elle deva votar 
pessoalmente. 

Art. 189. O membro com direito a votar, poderá do tempos 
em tempos nomear qualquer outro membro, como seu pro-
curador para votar em qua.lquer escrutínio. · 

Art. f90. Cada instrumento de procur~ será por escripto~ 
do modo ou conforme a seguinte fdrma, ou tão approximado a 
ella como as circumstancias admittirem, e 1erá assignado pelo 
outorgante e depositado no eseriptorio, pelo men01 48 horas 
antes do tempo da reunião da assembléa geral em que ella 
tenha de produzir otfoito : 

«Eu ( AB ) membro da Great N orthern Rrn1u;ay Bra1il, 
Umitecl, pela presente constituo a (CD) ou na sua ausencia 
a (EF) ambos membros da companhia. para obrar como meu 
procurador na anembléa geral da companhia, que terá logar 
no dia de e em .todos os adiamentos da mesma. 

Em testemunho do que, me assigno aos de 
de 18 

Assignatura.:. 
Art. f91. A pessoa que oceupar a cadeira de presidente em 

uma asaembléa geral terá, em todo o eaao de empate de voto 
em um escrutínio, ou em outra qualquer votaçlo, um voto 
addicional ou de desempate. 

CAPITULO XXVI 

DAS ACTAS DAS ASSJIMBL:Í:AI GERAJIB 

Art. f92. Cada entrada no livro de actu dos trabalhos das 
auembléas geraes, que tenham de ser feitas e aasignadaa de 
conformidade com os estatutos e os presentes, será, na auaeneia 
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de prova em contrario, considerada um registro correéto e um. 
acto autbentico da companhia por conseguinte; e em todo. o 
cuo, o onus da prova de erro recahirá inteiramente sobre a 
pessoa que fizer qualquer objecção á entrada. 

CAPITULO XXVII 

DOS FUNDOS DE RESERVA E AMORTIZAÇÃO 

Art. 193 . .A,junla porá de parte o fundo de reserva preciso 
pelas concessões, e poderá de tempos em tempos (enjeita a 
todos os direitos e obrigações reservadas e im~ pelas 
conceBBões do Governo Imperial, e em addição ás disposições de 
ditas concessões para funaos de reserva espeeiaes) resenar ou 
pôr de parte, dos dinheiros da companhia, aqueDas sommas, 
que a seu juizo· seja necessario ao expediente, serem appli.; 
Cadas á discrição da junta, a uniformisar os dividendce, ou 
para. fazer face a prejuizos, ou para novas obras, construcçio 
e material rodante, plantas, machinismo e outraa propriedades 
sujeitas a depreciaçio ou estrago ou uso, ou occorrer ás J'&'o 
cliunações ou obria-ações da companhia, ou para serem usados 
como um fundo de amortização para pagar os dehmures, 
hypothecas, bomb, ou encargos da companhia, ou para 
qualquer outro fim da. companhia. 

CAPITULO XXVIII 

DO EMPREGO DOS DINHEIROS 

Art. 19(. Todos os dinheiros leva ~os aos fundos de reserva 
e amortizaçio, e todos os outros dinheiros da companhia que 
não sejam immediatamente applicaveis a qualquer pagamento 
que tenha fie ser feito pela companhia, po lerão ser collocadoa 
ou depositados conforme a junta julgar conveniente, ou. ser 
empregados pela junta em fundos do Governo, 011 do Estado, 
ou immoveia 011 moveis, ou outros qua.esquer títulos ou 
empregos (quaesquer, a não Rer a compra de aeç<S~s da com
panhia), conforme a junta de tempos em tempos julga.r a 
proposito. 

Art. 195. Em qualquer caso, em que a junta julgar con· 
yeniente, seria feitos empregos em nome de depoaitarios. 

Art. 196. A junta exercerá os poderes dos tres precedent. 
artigos de tal maneira a harmonizar com a obrigaçlo da com
panhia de conformidade com a concessio. 

CAPITULO XXIX 

DOS DIVIDBNDOS 

.~11~ f97. Os lucros li<tnidos da. coapanhia em ead& amiô 
aerlo a so:iDma aBBim declarada pela. junta, depois de dedulidài 
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que pelas concesslíes serão levadas ao fundo de reserva, 011 
que a junta poasa, sujeita a todos os direitos reservooos e obri
gações impostas pelas concessões, julgar necessario ou con• 
veniente levar a qualquer fundo de reserva ou amo~açio ; e 
esses lucros líquidos serão sujeitos a todos os direitos 011 
obrigações assim reservados ou impostos, e ao pagamento de 
juros, si houver, vencidos a esse tempo so'hre obrigações da 
companhia, pagos como um dividendo sobre as quantias de 
tempos em tempos pagas sobre o capital em acçõM da com
panhi&, e de conformidade com a prioridade, si houver, das 
did"erentes porções desse capital ou serio de ootra maneira 
tratados, conforme fôrdeterminado por uma assembléa geral. 

Art. !98. Nenhum maior dividendo será declarado do que o 
recommenda.do pela junta. 

Art. 199. Nenhum dividendo ser:l pagavel, excepto dos 
lucros líquidos. 

Art. 200. A junta poderá declarar um dividendo intttr
mediario a respeito de qualquer porção de um anno, quando, 
em soa opinião, os lucros liquidos da companhia assim per
mittirem. 

Art. 201. Cada dividen lo, log-o após ser declarado, seri 
pago às pessoas com direito a elle, da maneira que a janta 
de tempos em tempos determinar ; e si mais de ama pessoa 
estiverem registradas como possuidoras de ama aeção, o paga
mento feito á pessoa, cujo nome estiver em primeiro Jogar no 
registro de membros, será sufficiente, comtanto que, sempre 
que um dividendo fôr pago por chPque ou de outra maneira, 
e entregue ou remettido pelo correio, será assim entregue ou 
remettido por conta e risco do membro cOIÍ!. direito a esse di
videndo. 

Art. 202. Quando qualquer membro estiver em debito para 
com a companhia, todos os dividendos ~gaveis ao me81Do, 011 
uma parte sufficiente delles, serão apphcados, pela companhia, 
na satisfação do debito. 

Art. 203. Todos os dividendQS sobre qualquer acçio re
gistrada serão sómente pagaveis á peltSO& registrada como o 
possuidor dessa acção, no dia em que a resoluçllo, declarando 
tal dividendo, tiver baixado, ou ao representante legal dessa 
pessoa. 

Art. 204. Dividendos por pagar nunca venceria juros da 
companhia. 

CAPITULO XXX 

DO 1\liiSGATB DE ACÇÕES 1'1\Eii'EU:NCIAES 
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de tanto dos dinheiros recebidos do Governo pela companhia, 
quanto fór exigido por quaesquer concesaões ou deeretoa .do 
governo. 

Art. 206. As aeções que particularmente devem ser resga
tadas aerio extrahidas por sorteios periodicos, que aerio feitos 
na presença de um tabélliio publico, salvo si a junta decidir 
de outra maneira; 8!1ses sorteios terão logar quando a impor
tancia a credito do di to fundo de amortização alcançar a IOJDDl& 
de ~ 10.000, e tambem poder1 haver sorteios em quaesquer 
outras époeas, que ajunta achar cenvenientes. 

Art. 207. O dia e logar do sorteio serlo de tempos em tem
pos fixados pela junta, do que se darã aviso em qualquer folha 
diaria. de Londres, pelo menos ·uma semana antes, afim de habi
litar os accionistas a comparecerem, si assim desejarem. 

Art. 208. lmmediatamente depois de cada um desses sor
teios, se dará aviso, por annuncin em uma gazeta diaria de. 
Londres, das acções preferenciaes assim e:s:trahidas para rea
gate e mencionando o dia em que o resgate das acções, assim 
extrahidas, deverá ter logar, sendo este dia nunca além de tres 
semanas depois do dia do sorteio, e o resultado de cada sor
teio será registrado em um livro para esse fim, que estará sob 
a guarda dos directores, e que será franco á inspeeçio de qaal
qner aeeionista preferencial, e si qualquer desses accion11W 
de JlTeferencia, como acima dito, assim o desejar, o tabellilo 
publico presente nesse sorteio fará uma declaração official do 
resultado do· mesmo. 

Art. 209. Como da data assim fixada para o resgate, aa acçõea 
deste mo lo extrahidas cessarão de ter direito a qualquer di-· 
videndo, e as acções assim ex trahidas, quando resgatadas, seria 
absolutam!lnte extinctas e serão incapazes de ser de novo 
emittidas. 

Art. 210. Nenhum accionista de preferencia tera como 
tal direito a votar sobre qualquer resoluçio relativa ou ten
dente ao resgate das aeções preferenciaes, eomo disposto 
pelas clausulas precedentes. 

Art. 2H. Depois de se ter resgatado, ou extrahido para 
resgate todas as aeções preferenciaos, como fica dito, quaes-
9.uer dinheiro111 que ficarem a credito do dito fundo de amor
tização, além do que fôr neces•rio para resgatar as aeçõee 
prefereneia.es enjoa possuidores nio tenham reclamado a im
portaneia de suas acções, quando extrahidas, e quaesqner 
dinheiros de tempos em tempo3 posteriormente doe gOTernOI 
recebidos pela companhia em virtude de ditas garantias vi· 
gentes, pertencerão á companhia e serlo reputados lucros 
provenientes da em preza da companhia. 

CAPITULO XXXI 

DOS AVISOS 

Art. 212. Todos os avisos exigidos pelos presentes ou 
pelos estatutos, que se tenha de dar aos membros, serlo feito. 
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mandando-se cartas aos membros registrados, de conformi
dade com seus endereços no registro de membros ; e no caso 
de haver em circulação, na época de dar-se o aviso, quaes
quer cautelas de acçio, entie se dará por annuncio pelo me
JlOll em uma gazeta publicada em Loadres. Todas as cartas 
e annuncios ( ai houver ) mandados ou publicados em vir
tude deste artigo, serão assignado~, ou terio impressos no final 
dos mesmos o nome do secretario ou outra qualquer pessoa 
em seu logar, conforme a junta determinar, excepto no caso 
de uma assembléa convocada por membros, de conformidade 
com os presentes, e neste caso serão assignados, ou terão im
presso no final os nomes doa membros que a convocam. 

Art. 213. Esses avisJS, como aeima dito, podedo ser inti
mados aos membros registrados, quer pessoalmente ou pela 
remessa delles·pelo correio, em carta franca, a esses membros, 
em seus endereços registrados. 

Art. 214. Qualquer desses avisos remettidos pelo correio 
ao endereço, constando do registro de membros, de qualquer 
membro registrado, será considerado como lhe tendo sido 
intimado no curso ordinario do correio, e para provar essa in
timaçlo, será snffici0nte demonstrar quo essa carta foi de
vidamente endereçada e posta no correio. Qualquer aviso aoa 

_portadores de cautelas de acção será considerado como lhes 
tendo !iido intimado no dia em que um annuneio ,do mesmo 
tenha appareeido no jornal men.ctonado nestes artigos. 

Art. 215. Todos os avisos a membros registrados sel."'ão, a 
respeito de qualquer acçã(} a que diversas pessoas tenham con
juntamente direito, dados áquelh das pessoas que primeiro 
estiver inscripta no registro, e o aviso, desta maneira dado, 
será extensivo a toJos os possuidores dessa acção. 

Art. 216. Todo o t'lstamenteiro. administrador, pai, tutor, 
eommissão, ou curador de fallencia de qualquer membro fal
lecido, menor, louco, idiota, ou membro fallido registrado e 
marido de qualquer mulher cas 1da registrada como membro, é 
qualquer outra pessoa que tenha ou reclame qualquer interesse 
equitativo ou outro nas acções de qualquer membro regis
trado, serio absolutamente obrigados por qualquer aviso (assim) 
dado como acima dito, si fôr endereçatfo. á ultima residencia 
registrada desse membro, não obstante que a companhia tenha 
de qualquer maneira tido aviso da morte, menoridade, loucura, 
idiotismo, fallencia ou casamento desse membro registrado, 
ou desse interesse er1uitativo ou outros. 

CAPITULO XXXII 

DA. DISSOLUÇÃO DA. COMPANHIA 

Art. 217. A dissolução da companhia poderá ser determi
nada para qualquer fim que seja, e quer o fim seja a absoluta 
diasoluçilo da companhia, ou seja a reconstituição ou modifi
cação da companhia, ou a amalgamaçilo da companhia, será 
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licito ã junta, ou aos liquidatarios receberem &CÇUes de qual
quer outra companhia então coilstituida, ou que tenha ao depois 
de aer constituída, em pagamento de negocio e propriedade 
desta companhia ou qualquer parte dos mesmos, e distribuírem 
aa mesmas pelos membros desta companhia em troca das aeç3es 
desta companhia, e os membros de~ta companhia serlo obriga
dos a aceitar nesta troca as acções dessa outra companhia, 
ou o producto liquido da respectiva venda. 

Art. 218. A dissoluçlio da companhia terá Jogar quando seja 
determinada e disposta pelos estatutos e de conformidade com 
os termos e condições assim determinados. 

Art. 219. Excepto no que fôr do outro modo determinado pot> 
uma a888mbléa geral, a junta liquidará os negoeios da com
p~hia como ella acha-r melhot>. 

Art. 220. Com tanto que a dissolução absoluta da com
panhia, a não ser uma liquidação judicial na f()rma dos esta
tutos, nunca tenha logar, si, ao tempo ou antes da a88embléa 
geral, na qual a resolução para dissolver a eorRpanhia fôr 
passada ou confirmada, conforme possa ser o caso, qualquer 
dos membros celebrar um contrato obrigatorio e. formal para 
comprar ao par, nos termos que forem concordados, aa aeções 
de todos os membros que desejarem se retirar da companhia, 
e fazer suftlciente pro\ isão de fundos para a indemnizaçlo 
desses membros contra as obrigações da companhia. 

Art. 221. As disposições acima a respeito de disaoluçlo 
estio sajeitaa a todos os respeitos aos direitos do governo por 
ditaa concessões e decret-os, ou pelas leis geraes do Brazil. 

Nomes, endereço~ e descripção dos subscripiores: 
James Strict, negociante, Swansea, Glamorganshire. 
Francisco Ferreira Baltar Junior, de nenhuma oecupaçlo, 4 

Grafton Street, Middlesex. 
Alfre.l Fyson, engenheiro civil, 2 Pyrland Villas, Richmond, 

Surrey. 
Henry James Burker, corretor de dinheiro, Trown eourt, 

Old Broad Street London, E. C. 
Alfred Modey, 23 New Bond Street, Middlesex, de nenhuma 

oeeupaçle. 
Georges CharJeg Hamphery, 6 Union Street, Mayfair, W. 

Middleaex, de nenhuma occupação. · 
William Alfred Dawson, Norfolk Cottage, Wierter Road 

Putney, Surrey, engenheiro civil. 
Datado aos 8 de Janeiro de i883. 
Em testemunho das assignaturas acima.- (Assignado) Geo. 

8aJes, escrevente dos Srs. G. S. & H. Brandon, solicitadores. 
- i5 Essex Street, Strand, London W. C. 

Traduzido litteralmente do original, em inglez, que me foi 
apresentado, e ao qual me reporto. 

Pernambuco, 4 de Junho de 1883.- Jose Fatutino PDrlo, 
interprete do eommercio. 
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DECRETO N. 9090- DJ: 22 DE DEZJ:IIIBB.O DJ: fR83 

Appron oa estatutos da ·Companhia de seguro mntuo eontra .roco- Allian~a 
Cóinmoreiat; · 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia de seguro 
mutuo contra fogo - Alliança Commereial- devidamente re
presentada, e de conformidade com a Minha Immediata Reso
lução de f5 do corrente mez, t.omada sobre parecer da Secçio 
d011 Negocioa do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 20 de Novembro ultimo, Hei por bem Approvar os 
aeas estatutos e Aut.orizal-a a funccionar no Imperio. 

Affonso Auguat.o Moreira Penna, do Meu Conselho, Miniatro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de i883, 62<> da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Soa Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

Estat.n-tos d.a.-Allia.nça Couunercial, a.s
l!lociação de seguro :rnut.uo c o n t. r a 
fogo 

CAPITULO I 

DA ASSOOUÇÃO, SUA DURAÇÃO E SEUS FINS 

Art. f. o Sob a denominação de- Alliança Commercial
estabelec~e uma associação de - seguro mutuo - contra 
fogo. 

Art. 2.0 A séde da associação é na cidade do Rio de Janeiro 
e poderá crear - agencias ou succursaes nas provincias do 
lmperio • 

.Art. 3.• A existencia da associação será de - cineoenta 
annos - contados da sua installaçio. 

Si, porem, em algum tempo, depois de decorridos- cinco 
annos -, os valores seguros baixarem de-dous mil contoa de 
réis- a assoeiaçio se haverá por dissolvida, procedendo a 
adminiatraçlo, neste caso e desde logo, á. soa hquidaçilo. 

Art. 4.• A associação tem por fim: 
:l.• Garantir mutuamente aos seus &IIOCiados, sob as

clausulas e eondioões -estabelecidas, toda. e qualquer pro
priedade movei ou immovel urbana ou rustica, não só contra 
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damnos causaioll pelo. fogo accidental proptiamente dito ou 
proveniente de raio ou explosão de gaz, maa tambem contra 
damnos originados de meios preventivos empregadoe pela au
toridade publica com o fim de impedir ou atalhar o progresso 
do incendio. 

2.• Distribuir. dividenclos pelos seus associados e crear um 
-fundo de reaerva. 

Art. 5. ~- A pessoa que segurar nesta auociaçlo fica sendo 
ao mesmo tempo- associado segurado e segurador. 

Paragrapho unico. O associado póde, quando lhe aprouver, 
não continu'lr a ter suas propriedades segurae nesta &Ssocia
çlo, e, neste caso, perde todos os direitos de associado; eon
tinúa, porém, sujeito aos deveres de segurador até ao fim do 
anno a que est:i obrigado, e, só então, ficará desligado dessa 
qualidade. · 

ArL. 6.• A associação po.lerá. adquirir, por encampaçlo ou 
fusão, a encorporação de toda e qualquer empreza ou associa
ção eongeJtere. mediante as clausulas que forem ajustadas e as 
seguranç:lll eftleientes entre as dil·ectorias ou os mandatarios 
de taee eatabelecimentos devidamentl) autorizados, para que 
a transacçio seja legal, perfeita e firme. 

CAPITULO li 

DA ASBEMBI,'E.~ GERAI. 

Art. 7.0 A assemblea. geral ó a reunião de associados quites 
eom a associação, e que tenham seguros no valor de cinco 
contos de réis, pelo menos, inscriptos com antecedencia de 
30 dias. · 

Art. 8.• Os associados podem fazer-se representar na as
sembléa geral por procuradores, que só poderio ser os aseo
eiados, exhibindo estes procuração ou autorização por eseripto, 
devidamente reconhecida por tabellião. 

§ 1.• Os representados e representantes devem estar nas 
condições prescriptas no artigo antecedente. 

§ 2.• Podem fazer-se representar independente de procu
raçio : a mulher pelo marido ; os menores, pupillos e curate
lados, por seus tutores ou curadores ; a firma social por 
um dos seus eoeios ; as corporações por seus prepostos, uma 
vez que seus seguros estejam nas condições do artigo ante
cedente. 

Art. 9.• A assembléa geral julgar-se-ba legalmente consti
tuida, achando-se representada. pelos preaentea e por pro
euraçõeli, a. quarta parte, pelo menos, dos valores seguros na 
côrte e Nictheroy, na fórma do art. 7o. 

Ar~. 10. Nenhuma proposta que disser reepeito ' reforma 
destes estatutos, 11. responsabilidade da direeçlo geral oa do 
conselho fiscal, ou 11. dissolução e liquidaçfo da aiiiiOCiaçio, 
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poderá ser discutida nem votada na mesma assembléa geral em 
que· tiver sido apresentada, devendo na em que fôr discutida 
E! votada acharem-se representados pelos presentes e por 
proearaçôes, maia de dous terços dos valores seguros na Côrte 
e Nictheroy, nas condições do art. 7. o 

Art. H. A assembléa gemi ordinaria reanir-se-ha no mez 
de Abril de cada anno, e a éxtraordinaria, quando julgar con
venient., o director geral, ou fôr requerida por associados 
que representem a quarta parte, pelo menos, do;; valores 
seguros na Côrte e Nictheroy, nas condições do art. 7°, decla
rando-se o fim da rennião. 

Art. 12. Competem á assembléa geral as seguintes attri
buições: 

i. • Conhecer e deliberar sobre o relatorio e contas do dire-
etor geral e parecer do conselho fiscal. 

2.• Alterar ou reformar estes estatutos. 
3.• Resolver a dissolução e liquidação da assoeiaçio. 
4.• Deliberar 110bre as espeeies que excedem ás attribuigões 

da direegão geral. 
5.• Nomear o conselho fiscal na fórma do art. 33. 
6.• Eleger o director geral de seis em seis annos. 
7. a Tomar, de conformidade com· estes estatutos, as resolu • 

ções ou providencias convenientes á melhor marcha da admi-
nistração. , 

Art. 13. A assembléa. geral extraordinaria não póde propór, 
diaeutir ou votar materia extranha a.o assumpto da convocação. 

Art. 14. A convocação ordinaria ou extraordiaaria da as
aemblea geral será feita por annuucios no jornal de maior 
circulação, publicados por tres vezes consecutivas, com desi
gnação do logar, dia e hora, declarando-se o fim da reunião. 

Art. 15. Si, uma hora depois da marcada para. a reunião, 
a assembléa geral não se puder constituir nos termos do art. 90, 
far-se-ha nova ~nvoeação, declarando-se que a assembléa. 
geral funccionará com os associados que comparecerem nas 
condições do art. 7.o 

Exceptuam-ae os caso.~ previstos no art. 10. . 
Art. i6. A ass3mbléa geral, legalmente cosstituida, repre

senta todos os direitos da. associação, e as suas decisões são 
obrigatorias para todos os associados. 

Art. 17. A assembléa geral será presidicla por um dos a.o;so
ciados presentes que, sob propostà do director geral, fôr appro
vado, servindo de secretarias e escrutadorês os associados que 
pelo presidente da assembléa forem convidados. 

Não podem fazer parte da mesa. o diroctor geral, os membros 
do conselho fiscal e os empregados da associaçio. . 

Art. 18. Aa deliberaçôes da assembléa geral serlo tomadas 
A pluralidade dos votos ; nenhum associado terá maia de um 
voto além do seu, embora represente diversos associados. 

Paragrapho unico. AR votaçõeR podom ser syrnbolicas, no
minaes ou por escrutínio ; nestes dons ultimos c3808 sé fará a 
chamada, e cada associadt) declarará o seu voto ou o escreverá. 
em cedula, indicando exteriormente o numero de votos. 
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Art. 94. Todos os actos feitos por uma reunilo da janta 
de ditectores, ou de qualquer eommissão de directores, ou 
por qualquer director ou seus agentes, seria, nio obstante que 
ao depois seja descoberto, quo havia algum defeito na no
meaçio de algum desses directorcs ou pessoas, ou que elles, 
ou qualquer delles, não estavam habilitalos, tio válidos 
como si essa pessoa tivesse sido devidamente nomeada e habi
litada a ser dinctor o 1 agrmte. E nenhuma pe•SOI\ ou dir~tor 
incorrerá. na responsnbilidarlc •lo pagar chamadas sobre acÇões 
a respeito r! o sua hahilita<;ão, ou de outra maneira. em razlo 
de ser, on ter cxorcido o: poderes e autoridade de diractot, 
antes de estar d.widamente habilitado, lrl ao depois elle fôr, ou 
tornar-se possuidor registrado das aeções neeeasarias para 
habilitai-o como director. 

Art. 95. Qualquer dirrctor po~ierã de tempos em tempos, 
por um .eseripto de seu punho, depositado no escrip.torio, 
nomear qualquer outro dir )ctor para o repres'ntar e votar por 
elle em todaa ou (1uacs fUCt' reuniões da j•Inta, e podará de 
tempos em tempos revogar c renovar essa nomeaçio. 

Art. 96. Qualquer director pod~rá, com a approvaçio da 
junta, por um escripto do seu punho deposita:lo no escripto
rio, nomear qualquer outra pessoa para o representar e 
votar por elle, em todas ou quaesquer reaniões da junta. 
durante sua ausencia de Londres, e poderá de tempos em 
tempos revogar, e com igual approvação renovar essa nomeaçio, 
e toda a pessoa assim nomeada d0positará. nas mãos do secre
tario o seu endereço onde os avisos devem ser m4Bdados. 

Art. {17. Um d:rector poderá, em qualquer tempo, dar 
aviso por escripto á junta de seu des11jo de resigna1·; e com 
a aceitilçio de sua resignação pela junta, porém não antes, 
ficará o seu Ioga r vago. 

Art. 93. Qualquer vaga casual no cargo de director poderá 
ser prJenchid:~. pela junta com a nomeação de um membro 
habilitado, que ficará a todos os respeitos no logar de seu 
predecessor. Os directores restantes poderio funccionar na 
janta, não obstante qualquer vaga ou vagas. 

Art. 99. A remuner·ação da junta será a que Côr ao 
depois fixada por uma assembléa geral, e será dividida entre 
os direetore3 na proporção que a junta de tempos em tempos 
determinar. 

CAPITULO XVII 

DAS JVNTAS 111 COIIU!ISSÕES 

Art. 100. Haverã reuniões da junta quando os directores 
julgarem conveniente, poróm nenhuma reunião da junta terá 
logar Córa da Inglaterra, sem o consentimento de uma 'reuniio 
da junta na Inglaterra. 

Art. 101. Uma junta extraordinaria podeni ser convocada 
em qualquer tempo, por qualquer dos directores, dando elle 
aviso de dous dias aos outros directores. · 
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Art. 102. O numero legal de cada janta será de trea 
directores presentes, em pessoa ou· por prC'curação, dos quaes, 
pelo menos doas, devem estar presentes pessoalm"nl~. 

Art. 103. A junta elAgerá de tempos em tempos um pre
sidente, e, si .Julgar conveniente, um vice-presidente, por 
um anno ou qualquer menor periodo. 

Art. 104. Em qualquer caso em que o presidente e vice
presidente faltem á junta, a junta nomeal'á um substituto 
temporario do pl'esidente. 

Al't, 103. Os trabalhos da junta stlrão regulados, até onde 
as ordens vigentes determinarem, pehs suas orJons exis
tentes, e a outros respeitos conforme os dirccturcs prosen
tes julgar<>m conveniente. 

Art. 106. Toda a questão em uma junta será resolvida 
por uma maioria de votos de directores pessoalmento pre
sentes, cada director tendo um voto. 

Art. t07. Em caso de igualdade de votos em uma junta, 
o presidente da mesma terá urn segundo voto, ou do dos
empate. 

Art. 108. Os directores em uma junta poderão nomear e 
remover as commiasões de seu proprio ~aio, que ella julgar 

. t:onveniente, e poderão d•)tcrminar o regular seu numero, 
dlh'<~res e attribuições. 

Art. t09. Toda a commissão fdrá actaa de seus trabalhos 
e as co~unicará de tempos em tempos á junta. 

Art. fi(), Actas dos trabalhos do cada junta e do com
parecimento db.:! direct~rea á mesma, respcetivament~ serão 
nas mesmas, ou cohl a presteza conveniente, depois lavradas 
pelo agcretario em um !!vro que haverá para esse fim, e serão 
aasignadas pelo presidente' da reunião a que ollas se referirem, 
ou da em que ellas forem lida~. 

Art. iH. Cada uma dessas netas, quando assim lavradas 
e asaignadas, será, na ausencia de prova de erro na mesma, 
considerada uma acta correcta e um acto genuino. 

ArL. tt2. A junta poderá ser adiada, á vonta::Je, para o 
tempo e logar, conforme os directores possam det~rminar. 

CAPITULO X.Vlll 

DOS PODERES E DEVERES DA JUNTA 

Art. 113. A junta poderá fazer, aftixando o sello da com
panhia, o accôrdo referido no .li emorandum de associação 
da companhia, e a junta terá poder de exercer todas as opções 
e discrições pelo mesmo da ias á companhia, e de tempoFJ em 
tempos modificar ou alterar o dito accôrdo e contrattl. 

Art. 114. A Junla dirigirá e administrará, sujeita á cen
sura de assembleaa geraes (porém não de maneira a invalidar 
qualquer aeto feito pela junta antes da resolução de uma as
aemblóa geral), todos os negocios e transacções da companhia, 
e exercerá todos os poderes, autoridades e direcções da com-
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panhia, e obterá tndas as conces•õ~s. privilegias e actos 
legislati.vl)8 e antorizAções de qualquer governo, ou autori
dade, e fará todos os outros actos e co•tsas qne poasam ser ne
cessarios par 1 d rigir os negoeios da eompanb a no Reino
Unido e outras quaes~uer partes, e'tc,.pto sórnente aqnelles, 
que pelos estatutos e os presentes são espressamente determi
nados serem exerci los por assembJéas geraes. 

Art. 115. A junta poderà sujeitar ás condiçtíes aqui con
tidas. nomear o secret>~rio, banqueiros. solicitadores e outros 
funcdonarios, nos termos e conJiçÕ'S que elh achar conve
nient'l e concorJar, e polerá de tempos em tempos remover, 
ou demittir qual'iuer delles, e (teouporar.amente ou de outra 
maneira> nomear outros em seu logar, e t&mbem determinar 
as garantias (ai houverem) que tenhun de ser delles exi
gidas, par•o~. o fiel ,fesempenho de seus deveres, conforme a junta 
julgar cón\·enienle. · 

Art. 116. A junta poderá nomear e remover commilliSes 
locaes em qualquer paiz ou Jogar. consi'ltindo das peseoa8, 
que sejam directores, membros ou nãJ, conforme a junta achar 
convenient~ · 

Art. 117. A jtmta pod•wá determinar e r~gular o llttmero 
legal, deveres, atLribu:çõ~s e remuneraçlo d' qUallfUel' codl-
missão constituída, ou oomead1 d~ conformidade com o ul• 
timo artigo, e cada uma dessas commissõus será a tolos os 
respeitos sujeita á censura da junta. 

Art. 118. A junta po::lerá, de t•·mpos em tempos, nomear 
qualqu"r peseoa, ou .P•·ssoas par·a ser agente, ou represea
'tante da companhia em qualquer paiz, ou Jogar, e p ,der! 
nomear todos os servc'ntual'ios e funceionarioa neceasarioa 
para d JS8tJJpenhar os negocies da companhia, sob os term08 e 
com a remuue:-ação que a junta julgar conYeni•·nte, e poderi. 
de t 1mpos em tempos, remover esa" pessoa, e nomear outra 
em seu Jogar. 

Art. 11;}. A junta poderá, de tempos em te~po!!, dele~r 
a qualquer commissão local, aa'ente, ou representante, ser• 
ventuario, ou funccionario, t~os, ou quaesquer dos poderes 
e autoridades da junta. 

Art. 120. A junta poderá verificar, concordar e p11f&r todas 
as d ·spez:\s de formar e inaugurar a compllnhia; 11 da emissio, 
ou collocaçio de quae;quer acções ou debentures, que ella possa 
julgar aconseJbad,,. 

Art. 121. Ajunta poderá exercer as faculdades do cacto de 
sellos de compa_nbias de 1864 • •. cuj ·s faeuld»dea a eompa.nhi& 
pelo :pre8~nt·~ e expressamen!a autorizada a usar. . .· . 
• Art. 122 .. O l'l'!cretario affixanL o aello com autMidéJ() da 
JUDta e na prtsença d l um director pelo men~ im 1óOOá oe 
!nstrurrienloa que neeesaitem ser Bailados, e toJbS· eaes 
msb'umentos. serllo asq' gnados por 1'1188 director é rlll\oica:IOI 
pelo s~crehrw. Qual1uer ~ello usado no eatrangeii'O ~ ú 
ilispos1qõ~s do c acto de companhias de t864 • aerâ .... 
por autonzaçlo e na presença da pessoa ou pe88088 qlie á.JaD&à 
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determinar, e os instrumentos sellados com o mesmo serão as
signados pr)la pessoa que a. junta tambem d3terminar. 

Art. 123. A junt~ poder:!, sujeita. con~orme ant1cedrmte
mente menciona•lo, e11:ercnr as faculdades da companhia de 
toma.r dinheiro emprestado. · 

Art. 124. Todas as I• tras de c"mbio e notas promissorias 
serão aceitas, sacadas ou en 1ossadas por dous directores devi
dam·~nte autol"iza..ios pela j11nta e rubricadas 1 elo secretario, 
ou serão sacadaq, aceitas ou endossndas pela ou por parto da 
companbia p:>r duas ou mais pessoas (uma da11 quaes deve ser 
director), em virtude de urna. procuração esrecial nu autori
zação concedid \ sob o seU J da companhia em cumprimento 
de uma reaolução dil junta. 

Art. 125. Toda a conta da jnnta, quando conferida e 11ppro
vada por uma a~sembléa. geral, será. conclusiva, excepto a 
reareito de erros descobe;·tus na mesma d ntro de <lous mezes 
seguintes depoid da respectiva approvaçli:o. 

Art. 126. Erroq d•scobertos dentro daquelle period,, ~erão 
desde logo corrigidos, e a. dita conta será, no fim daquelle 
prazo, conclusiva. 

Art. 127. Os dir!lctores serão reembolsados de todas aP. 
despeza• de viagens e outras, incorridas por ellcs no desem
penho de negocios da companhia.. 

Ar\. 128. A junta po~erá, em qualwe1· caso em que o paga
mento de uma. somma. de dinheiro tenha de ~er feito por e lia.. 
relativo a. qualquer conta que sPja, d·tr á companhia, corpo
ração, autoridade ou pessob. com direito a isso, por ac~ôrdo 
ou arranjo com esu companhia, corporação, autoridalo ou 
pessoa, acçõesda companhia como pagat1 por int .. iro ou em 
parte, em logar de fazer esse pagam ·nto em dinheiro, e pod<>rá. 
emittir e registrar essas acções nessa. conf<Jrmidade e ratea.r 
acçõ!ls da con:panhia como pa'l"!IB em parte, ou por inteiro, 
em utisfaçilo ou reducção ;!e qua.· squer reclamações Eobre 
esta companhia, ou suas obriga(·õ·•s, ou de qual.tucr com· 
pa.nhia., cujos compromissos e obrigações sejam ou pouam 
ser assumidas por esta companhia.; e o dinheir·o creditado como 
pago sobre essas acções respectivamente, deve-se tomar em 
logar e ser consilerado como um pagamento em dinheiro por 
conta c!as mesmas. 

Art. 129. Com a. saileção de uma aSBembléa. extraol'dinaria 
e sujeita aos d••cretos do governo, conforme as concessões e 
contra.toa mencionados nos pres'ntes, pnderá a. janta. em
pregarqualqtter partedos dinheiros da. companh:a, na compra, 
ou acqUJaiçlo do negocio, ou a~:tivo de qualquer outra com
p~nhia., ott corporaçlo, ou de qualqu:"lr associa~o, ou pessoa., 
ou de qaaJquer parte doa mesmr:s, e pod<·rá celebrar, faz·1r e 
executar p?r parte da companhia qualquer eseriptura, eon· 
trato ou. accôr.fo em relação aos me•mcs. 

Art. t30. Nenhuma compra, venda, contrato, o~ accôrdo a 
que o asaentimento da companhia em assembléa ~era! tenha 
sido dado, será impugnado, ou objectado sob o pretexto de que 
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os mesmos não estãl) comprehendidos, 011 sio oppo3t03 aos 
obj~Jetos e fins d~ compaRhia, ou dos pJdere1 da companhia em 
assembléa geral, ou qualq11er motivo que seja. 

CAPITULO XIX 

DO DIRECTOR GERENTE 

Art. 131. A junta poderá (si ella julgar convenientP-) nomear 
um, ou mais dos directore~ em exercício, para gerente, 011 
gereptes da companhia, quer por prazo fixo, ou som limi&açio 
de tempo, durante o qual elle, ou elles tenym de conservar 
888e cargo. e poderá de tempo"' em tempos rdmover, ou demittir 
qu·tlquer de S3U cargo, e nomear um outro em seu logar, ou 
logaPes. 

Art. 132. O director gerente níl:o estará sujeito, emquanto 
estiver investido des~e carg·o, á retirada por ordem successiva, 
e elle não será consi le1·ado na determina.çiio da retirada por 
succeasão, porém estará sujeito ás mesmas displ)sições em
quanto á resignação e t•emoção como os outros directores da 
companhia, e si por qualquer causa elle cessar de exercer o 
cargo de director, deixará ipso facto e immediat.amente de ser 
gerente. 

Art. 133. Em caso de qualquer vaga do cargo de gerente, 
a junta poderá, ou preencher o cargo psla nomeação de qual
quer outro dos directore~ om exercício, ou poderá supprimir 
esse cargo, conforme ella julgar conveniente. 

Art. i34. A remuneração de qualquer gerente será, de 
tempos em tempos, fixada pela junta, e poderá ser por meio de 
salario, ou commissão, ou participação em lucros, ou qual
quer, 011 toJos esses modos, e será em addição e independente 
de soa remuneração como director, e será tratado como parte 
do custeio da companhia. 

Art. 135. A junta podara de tempos em tempos confiar e 
conferir ao gerente em exercicio aquelles dos poderes exercidos 
pela junta, como aqui adiante mencionados, conforme ella 
julgar conveniente, e po~erá conferir esses poderes pelo tempo 
e para s1rem exercidos para os objectos e fina, e sob os termos 
e condiçõ~a. e com as restricções conforme ella jnlpr con• 
veniente ; e poderá conferir esse& poderes. quer collateral
mente, 011 em sub'ltituiçiio de todos ou q11alquer dos poderes da 
junta a esse respeito, e poderá de tempos em tempos revogar, 
retirar, alterar, ou variar todos ou q11alqoer desses poderes. 

Art. 136. O. gerente niio exercerá maiores, ou mais amplos 
poderes, do que pelas disposições destes artigos seriam exe:
quiveis pela junta, e elle .ficará sujeito no exercieio desses po-' 
deres, a todas as mesmas con:iições e restricções, ... quaes a 
junta seria s11jeit.a nas mesmas circumstanciaa. 
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CAPITULO XX 

DOS FISC.\BS 

Art. 137. Um ou mais fiscaes, que não devem necessaria
mente ser membros, serão nomeados pela assembléa ordi
naria em cada anno ·; para. o anno seguinte, e ató a primeira 
assembléa ordinaria, a junta poderá nomear· os fiscaes. 

Art. 138. Qualquer vaga casual, no cargo de fiscal, poderá 
aer aupprida pela junta, sujeita á confirmaç~o :la seguinte 
assembléa geral. 

Art. 139. A remuneraçíb dos fiscaes será fixada pela assem
blóa, e elles giozari'lo as contas da. companhia de conformitlade 
com os estatutos e os presentes. 

Art. 140. Pelo menos 21 dias antes dos dias para cada a<eem
bléa ordinaria, serão entregues pela junta aos fisca.es as contas 
annuas e balanço para serem produzidos na. assembléa, e os fis
caes receberão e examinarão as mesma.~, e pessoalmente in
speccionarão os titblos da. companhia. 

Art. 141. Dentro de 10 dias dPpois do recebimento das contas 
e bala.nr:os, os· fiscaes as confirmarão, ou si elles não acharem 
conveniente confirmai-as, farão um relatorio especial sobre as 
mesmas, e entregarão ajunta suas contas e balanço com ore
latorio que mencionará o rPsultado da inspecção dos títulos. 

Art. 142. Os fiscaes terão, todas as vezes que for razoavel, 
aêcesso e inspecção dos livros de contas e de registro da com
panhia com o auxilio de caixeiros e ontl'as facilidades, con
forme elles razoavelmente exigirnm. 

Art. 143. Sete dias uteis ant'}s do qualquer assembléa ordi
naria será remettida pela jun~a uma cópia imprc•sa das contas 
e balanço, depois de glozaõos e do relatorio dos fiscacR, pelo 
correio ou de outra. maneira, à. ca1a membro de conformidade 
com os seus endereços registrados. 

Art. 144. Em toda a assembléa ordinaria o relatorio dos fis
caes será lido perante a assembléa com o rolatorio da junta. 

Art. t45. Nenhuma avaliação de fundo de reserva, ou 
outros será tida por effectiva pela jnnta, até que essa avaliação 
tenha. sUo examinad:1 }lelos fiscaes, .e por elleR declarado estar 
correcta. 

CAPITULO XXI 

DOS DIRECTORES, DEPOSITARIOS E FUNCCIONARIOS 

Art. 146. Quando a junta jalgar conveniente, haverá tantos 
depo,itarios para quaesquer dos fins da companhia, quantos a 
junta determinar, e elles serão nomeados, e removidos pela 
junta e terão remuneração, poderes e indemnizações, e deaem- · 
penharão os deveres, e serão sujeitos aos regulamentos, _ · 
junta determinar. ~~~t~i 

~~· 
,!..._~ 
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Art. f47. Os direetorea. depoaitario'l, fiscaea, secretario e 
outros funeeiortario'l, ser.Io indemniza.dos pela c:)lnpanhia de 
todos os prejtlizos e despezas incorridas por elles a respeito ou 
acerca do desemp,nho dos seus respeetif111 deveres, excepto 
aquellus que possam oeeorrer de suas respectivas f.Ut..Ls ou aclos 
volunt •rios. 

Art. f48. A junta po:lerá pag1r os agP.nt's~ solicitadores ou 
filnecionarioa da companhia, por pore >ntagem ou outra com
mi~são, seja calculada ho todo, ou qualtJUer parte doa lucros 
liqui.los da companhia, o•t so'm~ transacções e5peeia'ls. 

Art. 149. Nenhum director, d6posit.arto ou funccionario 
será responaavel pelos actos de qnal~uer out~o direetor, depo
sita rio ou func~ionarin, ou por ter h lo conjuntamente parte 
em qualquer recebimento, ou outr·o aeto por conformidade, ou 
p:1r qualquet• prejuízo ou d ·sp~za que oceorrer 11 com;!ap .. rubi. ·a a ou 
a qualquer outra pessoa, resultante de áótoa ou tra.bldltos da. 
oompauhia, s :Ivo si rases nrejuizo.~ e Jespezas aconteçam por 
faha ou at'to volunt:u-io delle. · 

Art. 150. As contas de qualquer depositario c;q funccionario 
poderio sat• j ust 's .e aceitas, ou deixar de sar aCeitas pJla junta, 
no toJo ou em parte. • 

Art. 15l. O director, do.positario, ou outró' funecio~io, 
fi~nio f.1ll:do, ou pnblicamente !'le compondJ oom ·aeos cre
dores, ficará em consequencia disto desqu.difioado para fune
cionar como tal e dehará de ser funccionario. : .. 

Art. t52. Comtanto que, emquanto um\\ en~~ deababi
litaçio nilo fõr feita nas actas da j onta, seus ac\01 Jlo, réspecti•o· 
cargo seria tio étrectivos, como si elle funccionaue como· um. 
funccionario habilitado. 

CAPITULO XXII 

DAS ASSEMBLÉ.\B GERAKS 

Art. 153; Uma assemblé'l geral extraordiaaria terã logar 
em l.on IrE-s, d!nlro de quatro mezes' depoh do registro do 
M emoranclum e artigrs de associaçiÓ da eo10panhia. 

Art. 154. Uma as~embléa ordinaria terá Jogar annualmente, 
no local' de Inglaterra, na hora e dia em cada anuo, conforme 
ajunta dA tempos em tempos designar. 

Art. t55. Uma assembléa e:r.traordinari» po :erá, em qual
quer tempo, ser convocada pela junta, de seu pTOprio aceórdo, 
e poderá ser convocada pela junta, todo\ a vez ':fUe uma requi
sição de qualqu~r nr1mero de membros,. nio m •nor de 20, e 
possuindo no total, não menos de um sexto do capital, e 
declarando amplamente o objeeto da asaembléa, asaignada 
pelos que fizeram a requisição, fõr entregue ao secretario, ou 
depositada no esuriptorio para a junta. 

Art. t56. Tod' a vez que a junta n~gligeneiar a ~uvoeaçlo 
de uma aasembléa por t4 dias, depois da entrega dena requisi-
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ção, de conformidade com a mesma, os peticionarios po:lerão 
con·voélar uma a•umbléa. 

Art. 157. Todà a aiS ~mblé~ geral e1ttr \Ordinaria seri e1fe
etua<ia em logar conveniente nt~. Inglaterra, conforme a junta 
:leterminar. 

Art. 158. Cinco membros presentes em p'lSSoa formario 
nnmPro legal de uma &BiPmbléa ger •l para todos os fins, 
excepto par·a o &diam~nto da assembléa, para cuj•> fim tres 
membros, presentes em pes•oa, formarão nnrnaro leg t). 

Art. 15\l. De nanhum trab 1lbo se tratará om uma assemlJléa 
geral, si o num ro hgal relativo ao negfleio não esth·er pre
sente no oom·lÇO doi! trabalhos ; e a decla.rolÇilo de um divi
dendo, recomrnen•lado pela junta, não ter·á loirar, senão 
pelo menos 15 minutos depoi~ do t·~mpo designado para a 
asseaibléa. 

Art. if.O. Si, antro de meia hora depois do tempo designado 
para a assembleàj' seja primitiva ou ad ada, não houver pre
sente numero legal para. qualquer tr<~balbo, a assomblea será 
dissolvida. · 

Art. f6L O presi l~nte, com o consentimento ela assembléa, 
poJerá adiar qualquer a>sembléa geral de um oceasião para 
outra e de um logar para outro, e de nenhu·n negocio se tratará 
ein qualqu"r a.~embHa geral adiada, além do ·nflgocio qne 
ficou por àc:bar na assembláa gerul, cujo adiam·•nto teve 
logar, e.que pod •ria ter si.lo tratado naquella assembiéa. 

Art .. ·i62. Nenhuma pessoa, como portadora d·~ uma cautela 
de acção, terá direito a comparecer·, ou votar, ou r·xnrcer 
qualquer. d's direitos de membro, em qual,J'Iflr assemoléa 
geral da companhia, ou de convocar ou assignar qualquer 
requis"çào para convocar uma as~embléa gel"al, ,.i, pelo menos 
tres dias antes do dia. de;ignado par.1 a assenihléa n> primeiro 
caso, ou si, antes da requaiçáo ser entregue no eseriptorio ~os 
outros c:1s ,s, ella não tiver depositado a dita caut·•la de al!ção 
no escriptorio ou em outro làgar, ou um dos outros lo~ares, 
oonforme a jun,tâ de tempo~~- ~~~~~ tempos ordenar, juntamente 
com uma declaraçllo por el!ferJpto de seu nome e endere~o, e, 
si a cautPla de acçlo não ficar assim depositada. até d·•poia 
da assembléa gorai ter tido logar. Os nomes de mais pessoas 
do que uma, como donos conjuntamente de qualquer cautela 
deacçio. não serão recebidos. 

Art. 163. Se entregará á pessoa que assim dep,site uma 
cautela de acção, um certificado declarando o seu nome e 
eniPrPÇO e o nume:-o de acções, ou a importancia de fun:ios 
incluidos na caut ,}a deposihJa por ella, cujo certificado lhe 
dará o direito d l eomparecf3r e votar na asaewbl ;a gemi do 
mesmo modo. como si fôra membro a respeito das acções ou 
fundos especificados no dito certificado. Com a entrega do dito 
eertifi,•a lo de acçllo, a cautela de aeção à respCJito dn. qual 
elle tiver sido dado. lhe sera restitaida. 

Art. t64. ,A junta, convocando qualquer assembléa geral e 
os mer11.bro!l, convoc:~ndo qnalquar assembléa extraordinn.ria, 
darão respectivamente, aviso de pelo menos sete dias (•} no 
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caso de membros convocando assembléa. geral, de não mais 
de 21 dias) da convocação, porém a fdta de l"&cebimento de 
qualquer aviao por qualquer mombro, seja pela razlo de nlo 
ter elle um logar registrado de endereço na Inglaterra ou por 
outra razão, não invalidará os trabalhos em qualquer aasambléa 
geral. 
. Art. 165. Quando uma assembléa geral íôr adiada por maia 

de sete dia.s, a junta dará aviso de pelo menos quatro dias 
da as~embléa adin. la. 

Art. 166. O aviso convocanllo uma assolljbléa será contado 
excluindo o dia de dar-se o aviso, porém 1ncluindo o dia da 
asaembléa. 

Art. 167. Avisos, convocando assembléas geraes ou de seu 
adiamento, serão dados 'Por circula•· aos membros registrados, 
declarando o tempo e logar tia ass~mbléa, e a junta, ou 
membi'OR convocando uma ass-embléA. geral darão tambem, si 
houver cautelas de acção em eirculaç~o, aviso por an
nuncio. 

:Art~ 168. Não se tratará de negocio algum e10 qualquer 
assembléa. extraordiuaria, excepto daquelle que foi especificado 
no avJso coRvocando a mesma. 

Em t?do o MBO em que pelos presentes se tenha de . dar 
aviso de qualquer negocio a ser tratado em uma as11embléa 
geral, a circular e o annuncio, si houver, particularisarlo o 
negocio. 

CAPITULO XXIll 

DOS PODERES DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 169. A companhia poderá, com a san~ção de uma 
usembléa extraordinaria e Rujeita a quaesquer condições im
postas pela assembléa, de tempos em tempos, e:s:ei"Cer qualquer 
dos pod3res confPridos pr•lo «: Acto de companhias do :1867" 
sobre companhias limitadas por acções. 

Art. i70. Qualquer ass~rnbléa geral, quando se der aviso a 
esse respeito, podPrá por uma resolução passada por tres 
quartos dos votos dados pessoalmente ou por procuração, remo
ver qtJalquer director ou fiscal por irregularidade de condueta, 
negligencia ou ineapaci lade ; e poderá por uma simples 
maioria supprir qualquer vaga no cargo de dit·ector ou fiscal, 
e fixar a remuneração dos fis<;aes. 

Art. 171. Qualquer assembléa ordinaria, sem qualquer 
aviso a esse respeito, poderá eleger directores e fiscaes, e 
poderá receber e no todo ou em parte rejeitar, ou adoptar e 
confirmar as contas, balanços e rr·latorios da junta e ftseaes 
respectivamente, e poderá, sujeita ás disposições dos presentes, 
decidir sobl"& qualrtuer recommendação da junta de qualquer, 
ou l"6lativamente a dividendo. . . . 

Art. :172. Quando qualquer assembléa geral tiver ~termi
nado eóbre um augmento do c~pital, as reuniões ou qualquer 
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outra assembléa geral poderio, sujeitas ãs diaposi~s do 
art. 17, determinar aobre a extensão até onde o angmento 
deverá S'}r etrectoado pela emissão tle novas acçõea e as condi
ções sob ~as q11aea o capital será augmentado e o tempo, modo e 
termos mediante e sob os quaes as novas acções serão emittidas, 
e como o premio, si houver, sobre as novas acçUea será ap
plicado. 

Art. 173. Quaeaquer assembléas g0raea que determinarem 
emissio do novas acçõ •s e as condições sobre que ellas eerão 
emittidas, poderio determinar que as nov~ acções sejam emit
tidas como uma classe, ou como diversas class~s, e poderão 
adduzir ás nova~ acçõ2s de todas, oa cada ama das clasaes, 
qualquer privilegio ou prioridade especial emquanto o capital, 
resgate de eapital, dividendo prefereBeial, garantido, fixo, 
:flactuante resgatavel ou outro dividendo, ou juro, ou de 
out.ra maneira, ou quaesquer contracções, ou restricções 
espeeiaea. 

Art. 174. Si, depois de quaesquer assembléas geraes terem 
determinado a emissão de nov11s acções, todas as novas acçõea 
não forem emittidu nessa conformidade, quaesquer aseembléas 
«eraes poderão por especial resolução determinar que as novas 
acções, não emittidas, deixem de ser · emitlidaa, porém sejam 
caneelladas, oa poderio da mesma maneira determina.r 
qualquer alterl.Çio das condições, sob as quaes .as nóftá 
aeções, nio emittidas, devam ser emittidas, ou dos pririlegios 
ou reatricç!Ses espeeiaes adJuzidas ás novas aeç!Ses nlo emit
tidas. 

Art. 175. Resoluç!Ses para augmento de capital, nem qual
q•er resolaçlo atreetando a emissão de qua~tquer novas aeções, 
serlo baixadas sem a prévia recommendação da junta. 

Art. 176. A companhia poderá, nas assembléaa geraes, de 
tempos em tempos, por especial resolução, alterar e fazer novas 
disposiç!Ses em logar, ou em addiçiio de qua~uer regula
mentos da companhia, quer contidos nestes art1gos de asso-
ciação, ou nlo. . 

Art. f77. A. autoridade das assembléas geraea, de tempos 
em temJ!os por especial resolução para alterar e fazer novas 
dispoai~s em loga.r, ou em addição a qualquer dos regula
mentos da companhia, se ampliará a. autorizar toda a alte
ração, qualquer que seja, dos presentes, exeepto sómente nos 
regulamentos da companhia, que os estatutos em vigor concer
nentea a companhias anonymas n4o permittem a compuhia 
alterar, cujos regulamentos exceptuados serão, por con
seguinte, considerados os unicos regulamentos fundamentaes 
e inalteraveis da companhia. . 

Art. t78. Qualquer resolução por eseripto que nlo seja, 
exigida pelos estatutos ser paBBada de uma maneira par
ticular, ai fôr reeommendada pela jant:t, e, depois de aviao 
da mesma a todos os membros, de conformidade com os seus 
endereços registrados, adoptada ou sanecionada por escripto 
pelo menos tres quintos em valor dvs membros, será tio válida 
e eft'àctiva como uma resolução de uma auembléa geral. 

"'DU UBC:UTITO !883- To n. 29 
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:fbnne e quando de outra maneira sanccionado pela resolução de 
uma assemblea geral, será indivisível. 

Art. 26. A companhia nlo será obrigada nem reconhecerá 
qualquer interessa equitativo, contingente, futuro ou parcial 
em qualquer acçiio ou qualquer outro direito a respeito de uma. 
acção, excepto um direito absoluto á mesma, na pessoa de 
tempos em tempos registrada como o possuidor da mesma, e 
excepto tambem a respeito de qualquer pai, tutor, commi881o, 
marido, testamenteiro ou administrador ou curador de fallencia, 
o direito, pelos presentes, a tornar-se membro, a respeito da 
acção ou á transferencia da mesma. 

Art. 27. A companhia terá um primitivo e impreterível 
penhor e acçã:>, válidos em Juizo e equidaie sobre todas as 
acções de qualquer m"lmbro, por todos os dinheiros devidos i 
companhia, por elle só ou conjuntamente com qualquer outra 
pessoa, sejam vencidos ou não; e quando uma acção é possuída 
por mais pessoas do ~ue uma, a companhia terá um igual 
penhor e acção sobre a mesma, a respeito de todos os dinheiros 
devidos a ella, por todos ou qualquer dos possuidores da 
mesma. 

Art. 28. Este penhor poderá se fazer etfectivo por uma 
venda de todas ou qualquer das ditas acções, comtanto que 
nenhuma venda será feita, excepto mediante uma resoluçlo da 
junta e emquanto não se tenha dado aviso por escripto ao 
membro devedor ou seus testamenteiros ou administradores, 
exi~in1o delle ou fielles pagar a quantia que a este tsmpo seja 
deVIda por elle á companhia, e tenha incorrido em falta por 
28 dias, desde esse aviso, no pagamento das sommas pelo mesmo 
exigidas a serem pagas ; ou poderá a junta, si julgar conve
niente, em logat de vender as acções, confi.scaJ:..as, na fórma 
das disposições adiante conHdas. Um certificado por escripto 
do punho de um dos directores e rubricado pelo secretario no 
sentido de que a faculdade de vender ultimamente mencionada 
é derivada e é exequivcl pela companhia, em virtude daa 
disposições ~os presentes, será pt·ova evidente dos factos no 
mesmo manc1onados. 

Art. 29. No caso dessa venda, a junta terá a faculdade de, 
por escriptura. com o respectivo sello, transferir aa acções desse 
membro aos compradores, e dl) a.pplicar o producto liquido 
dessa venda, depois de pagas quaesquer despezas,. para, ou 
na satisfaçio dessa divida, e o remanescente, ai houver, será 
pago ao primitivo membro, seus testamenteiros, administra
aores ou procuradores. 

CAPITULO VII 

DA TRANSFERENCIA DE ACÇÕES 

Art. 30. Sujeitas a exercício pela companhia das faculd~ea 
conferidas pelos actos de companhias de 1867 de emittir cau
talaa de acçlo ao portador e a quaesquer regttlamentos da 
companhia a esse respeito, as acções serão tranaferit'ela 
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liÓmente por instrumento escripto, executado pelo transferente 
ao transferido e devidamente lançado no registro de trans
ferencias. 

Art. 31. Pe880a nenhuma, sem o consentimento da junta, 
cujo consentimento clla poderá dar, ou deb:ar de dar, a soa dis
eriçio, tornar-ae-ha, ou será registrado membro a respeito de 
qualquer acção, cuja importancia não tenha sido paga por in
teiro. 

Art. 32. O registro de transferencias estará a cargo do 
secretario, sob a inspocção da junta. 

Art. 33. Nenhum menor será registrado como o possuidor 
de uma acção, e nenhuma mulher casada será registrada como 
possuidora, excepto de conformidade com os actos sobre pro
priedade das mulheres casadas de 1870 ou 1882. ( Married 
Women's Property Act 1870 or {882.) 

Art. 34. Pai, tutor, commis8io, marido, testamenteiro, ou 
administrador de um menor, idiota, louco, mulher, ou pes
suidor fallecido de uma acção, não serã membro, porém 
mediante a exhibição á junta do seu titulo, poderá ser registrado 
como o possuidor de uma acçlo, ou poderá transferir a acçio 
a qualquer pessoa approva'ia pela junta. O depositaria da 
fallencia de um membro não será como tal, membro ; porém 
exbibindo á junta o seu titulo, poderá da mesma maneira 
transferir a acção. 

Art. 35. Nenhuma transferencia de qualquer acção será feita 
sem que seja pago á companhia um emolumento de transferen
cia de dolls shillings e seis pence, ou qualquer outra menor 
somma sobre cada transferencia, conforme a junta determiaar. 

Art. 36. Uma pessoa não será registrada como o transferido 
de uma acção, emquanto o instrumento de tranaferencia, de
Yidamente executado, não fór entregue ao secretario para ser 
guardado nos arcbi vos da companhia, porém, para ser produzido 
a qualquer requisição razoavel, e esse emolumento de trans
ferencia tenha sido pago, como está disposto ou de accôrdo 
com o ultimo artigo, e quaesquer outras provas que a com
panhia possa exigir pará demonstrar o titulo do transferente, 
ou o seu direito a transferir a acção ; porém em qualquer 
caso em que, a juizo da junta, não se deva: insistir sobre 
este artigo, poderá elle ser dispensado. 

CAPITULO VIII 

DOS CERTIFICADOS DE ACÇISES 

Art. :rT. Os certificados de seções serlo sellados e assi
gnados por doas directores e rubricados pelo secretario. 

Art. ::J8. Todo o membro terá o direito a um certi1icado para 
todaa as suas acções, ou a diversos certificados, cada um 
(de uma) de uma parte de soas acções, cada certificado especi
ficando oa numeroa das acçõea. 

Art. 39. Si qualquer certificado se gastar ou se perder. 
poderá Sl;lr renovado media11te prova addQzida, que satisfaça á 
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junta, de ·se. ter gasto ou perdido, ou na falta deSB& prova, 
mediante ii'ldemnizaçlo, conforme a ,junta julgar a:lequado. 
que seja dada; e se fad uma entrada. da prova ou indemn1zação 
nas actas de seus trabalhos. 

Art. 40. Tod() o membro primitivo terá, em distribuiçlo, 
direito a seus certificados gratis ; porém em qualquer outro 
caso em que a ,junta achar conveniente, se pagará á companhia 
por cada certificado um shilling. 

CAPITULO IX 

DAS CAUTELAS DE ACÇÃO 

Art. 41. .Ca.utelas da acção poderão, sob ou sujeitas aos ter-. 
mos, condições e disposições actui adiante contidas, e de. con
formidade com os eshtutos, ser emittida~ pela companhia a 
respeito de quaesqucr acções ou fundos, pagas por inteiro. e as 
mesmas mencionarão que o portador da cautela tem djreito 
ás acções ou fundos nas mesmas especificados. 

Art. 42. Cautelas de a,:Ção serão emittidas, selladcls e assi
gnadas por um director e rubricadas pelo secretario. 

Art. 43. Cada cautela de acção conterá o numero de acções 
ou a importancia de fundos, e será r<}digida e da fórma que 
a junta achar conveniento. O numero primitivamente per
tencente a cada acção será .mencionado em caia cautela repre
sentativa de acções. 

Art~ 44. O portador tempora.rio ele uma cautela de acçlo seri, 
sujeito, porém, ao3 regulamentos da companhia entio em vigor, 
reputado membro da companhia a respeito das ahções e fundos 
especificados nas ditas cautelas. 

Art. 45. A companhia n:io ll'erá, posto que ella po;sa ter 
oa receber qualqner aviso ou conhecim·mto, obrigada, ou reco· 
nhecerá direito algum legal ou equitativo, titulo, Oil inte1•esse, 
qudquer que Rej~. em relação ou a respeito de qualquer acção 
ou fundos, repr()sent!ldos por· umn caut~>la de acç!io, excepto 
os direitos d,l portador da coutela, como membro d:1 compa
nhia, IÍs acçõ()s ou fundos na mesma. especificados, e do portador 
de qualquer coupon, a·1 pagamento do clividenlo, ou juros pa
gavois a re,pei t 1 dos me;;mos. 

Art. 46. Nenhuma p3ssoa ter:i, como port:ulor de uma cau
tela de acção, direito a O:S:'lrcer qualquer dos direitos de membro, 
sem exbibir a eauteh de acç:i:o e mencionar o seu nome e 
endereço e (quando e caso ajunta assim exi,!?ir) permittindo que 
ie faça um averbamento s:>bra a cautela, do facto, data, fim e 
ê.lOns~quencia de sua e:s:hibição. 

CAPITULO X 

DOS COUPONS SOBilE CAUTELAS DE ACÇÕES 

Art. 47. Coupons pagaveis ao portador com o numero, da 
fórma e pagaveis nos lagares, que a junta julgar C>nveniente, 
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·seria emittidoa de tempos em tempos a re~peito de cautelas de. 
acção, provendo o pagamento dos diviJenJos ou juros sobre a8 
cautelas de aeção. 

Cada eonpon deverá ser distinguido pelo numero da cautela 
de aeção a que elle pertença. 

Art. 48. Quando qualquer dividendo oo juro fõr declarado: 
ser pagavel sobre acções ou fundos especificados em qualquer 
cantela de aeçilo, ajunta pubiica:rá um annuncio a e<se ros-. 
peito na~ gazeta~ de Londres em que julgar conveniente. 

CAPITULO XI 

DA EMISSÃO DE CAUTELAS DE ACÇÃO 

Art. 49. A junta exerc~rá todos os pocleres da companhia 
com referencia á emissão de caut3las de acção. 

A junta, porém, nio será obrigada a exercer a faculdade de· 
emittir cautelas de acção, seja em geral, ou em qualquer caso· 
particular, senio ou emquanto ella em sua ab3oluta discrição 
julgar conveniente a~<sim o fazer, e esta discl"ição não será· 
sujeita á crmsura ou intervenção por 'lualquer tribunal de jus
tiça ou de e JUidade, sob -qualquer fund<~.mentf) que seja. 

Art. 50. Nenhuma cautela de acçlo será emittida excepto 
por pedido escripto e assignado pela pessoa a esse tempo in
scripta no registro de m-1mbros da <'-Ompanhin, como o possui
dor da acção ou funlos a respoito dos qua9s a· cautala tem (le 
ser emjttida. 

Art. 51. O pedido será da fórma, 0 authentic:t lo da maneira 
quo a junta de tempos em tllmpos determinar, e será entregtie 
no est·riptorio.-e o~ c:•rtificados de acçiies 6r<linarias, entiio em 
circulação a re,:peito de acçõcs on fundos, dcs li nados a set• in-· 
cluidos nas cmtclas de acçio a emittir, serão ao ínesmo tempo· 
entreg•Ies á junta para sflram can':)ellados, salvo si a junta, no 
exercício de sua diserição, e sob as condições que eUa julgar 
conveniente, dispensar essa entrega o caacellação. 

Art. 52. Qualquer membro registrado, e3:igin .lo a emissão 
de cantl3bs de acç:io a respllito do quaesqt1er acçõ}~ ou fundos, 
pagará :i jnnta ao tempo de fazer a nxigencia, si ella achar 
conveniente assim o exigir, a taxa de scllos imposta sobre 
cautelas de acção pelo « aclo de companhias de 1867 "~>, e ta.m
bem o emolumento não excelente a um shilling por cada cau-' 
tela, conforme ajunta de tempos em tempos fixar. · 

Art. 53. Si o portador temporario de uma cautela da ae~ão: 
entregai-a à junta para ser cancelbda, e pagar-lhe a taxa ·de 
sello imposta sobre a emissão de uma nova cautela de acçlo e 
o emolumento não excedente de um shilling por cada cautela, 
conforme a junta de t~mpos em tempos determinar fixar, po
derá a junta, si achar cnnveniente, emittir 11 elle urna nova 
cautela de aeçiio, ou nov11s cautelas de ncção pela acção ou 
acções ou fundos especificados na cautela de acção assim entre
gue para ser cancellada; porém ella não emittirá, S<',jam rtnaes 
forem as circumslancias, qualquer nova cautela de a~ção por 
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quaesquer a~s ou fundos, pelos quaes havia-se dado prévia
ment~ uma eaut'lla de acçãJ, senão e sótnent3 quando a cau
tela de aeçl'l, &ssim préviamente emittida, lhe "'nha sido pri
meiramente entrega~ 11ara ser cancellada.. 

Art. 54. Si o porr.ador de qua.lquer cautela de acçlo entre
gal-a plra. ser canc •lla·ia, e com a mesma depositar no escri
~torio urna declaração por e<~cripto, assignaia por elle, da fórma 
e authonticada da maneira q•1e a junta de tempos em tempos 
determinar, exigindo p •ra ser re!5istra.lo como membro da com
panhia a respeito das acçõei ou f1mdo3 esí)ecificados na dita 
cautela de acção, e mencionando nes~a declal'llção o seu nome 
e conrlição ou occup •ção e <>ndereço, terá elle direito a ter o seu 
nome inscript-1, como membro registrado da companhia ares
peito das acç-õo~ e fond()s especifica.tlos na cautela d6 acçio 
assim entregue. Comt:mto rp10, sempr J quo a junta tenha rece
bido avi•o de qu'lljuer rncl:tuwçiio por qualquer outra p~ssoa 
a respaito da dita cautela de acção, poderá ell•, sob sua de
eisão, recusar registrar a pessoa que recolhe a mesma, como 
membro a respeito das d~tas acçõos e fundos; porém ella não 
é obrigada á recusa, nem será suj;it<~. á responsabilidade para 
com qualquer peesoa pela falta de recusar. 

CAPITULO XII 

DAS CHAMADAS SO:lRE .ACÇÕES 

Al't. 55. A quantia pagavel sobre as acções do capital será 
pagavel aos bauqaeiros d&. rompanhia, o,I em qualquer outro 
logar, Cl)nforme a janta. designar, com o depo.'l\to .e nas pre
stações e maneira, e na época, conforme seja de tempos em 
tempos designala. pela j•mta, qua poderá, si julgar conve
niente, fazer uma cham<~.da on chamadas antes da emissão das 
mesmas. Po,ler-se-ha conceder jn•·o sobre o pagamento feito, 
a respeito de chamadas, p •gas um adiantamento ao dia para 
o mesmo designado, pela. taxa qúe será determinada pela 
junta. . 

Art. 56. A junta poderá de tempos em tempos, si jul
gar convenientn, receber de qualquer dos m~mb:-os dispostos.a 
adiantai-os, todo'! ou qualquer parte dos dinheiros venciveis 
aobre soas respectivas a.cções, além das sommaa ell'eetiva
mente chamadas, e a importancia a eBBe tempo paga em 
adiantamento vencerá o juro na razão que. a jun1a d"termi
nar. 

Art. 57. Ajunta podGrá tambem, e sem prejuizo de quaes
quér- outras r~eoldalei a olla conferidas p:Jios estatutos ou 
pelos. presentes, fazer qualquer das seguintes causas, ou am
has: 

:I., o Arranjos sobre a emissão de acções, por nma dill'erença 
entre os possuidores dessas acçõ·1a, n' quantia d11.s cha• 
madas a serem pagas, e no tempo do pagamento deasas cha
madas. 
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2.o Pagar divilentlo na proporção da quantia chamada e paga 
sobre cada acçio, nos casos em que um'l maior quantia fór 
chamada e pa~a sobre alguma'! seções do que s lbre outras. 

Art. 5':!. Todas as chamada'! a re1peito de acçõe• se jul
gam fJitss ao tempo em que as resoluções, :~.utorizando as 
mesmas, tenham b tixado da junta. 

Art. 59. Os possui dores em commum de uma acçlo se
rão, tanto separada como conjunctamente, obrigados pelo 
pagamento de to•las as chama Jas a respeito d 1 mesma. 

Art. 60. Ajunta poderá, por qualr1uer sub!leqnente resoluçlo, 
designar uma nova época e Jogar para pagamento drJ uma cha
mai·,, a respeito d11s pes~oas que não t·~nbarn pago a mesma. 

Art. 6l. Quando qnalquer chamala a respoito de acçõea 
fór f'lita de outra maneira, que não em ra· eio, se dará aviao
de 21 dias da época e 1 gar primeiramente ou por qualquer 
subsequente resolução, designada para o pa~amento da mes
ma, ao tempo ou qualquer tempo dopoi.i da chamada ser 
feita, a ca a membro sujeito ao p~gamento da me~ma. Com
tanto que, no caso de mais pe~soas do que uma terem em com• 
mom direito á acç<io, o aviso à pes'!Oa, cujo nome esteja em 
primeiro lo,gar no re!{istro dos membrOt!, será consiJerado como 
dado a todos os possuidores em commum. 

Art. 6Z. N s casos de falta de pagAmento pol' ~ete dias de
pois do 'dia design:•do por esse a\•iso, ou de outra maneira 
para o pagameuto de qualquer chamada, so dará um se
gundo aviso, immediahment·1, ou em algum tem;1o subse
quente ao omisso, e:tigindo immediato pagamento : e Pm caso 
de f"ha de pagamento da me'lma po1• sete dias depoi..; desse se ... 
gund 1 aviso, a •companhia poderá ('>em pr<'jltizo dos direitos 
da companhia de confiscar as acçõoq) ciemand tr o omisso pela 
quantia niio p~ga. qu'J, si não for de outra maneira decidido 
pela junta, vencerá juro á razão de 10 •/o ao nnoo, do dia desi
gnado pelo primeiro aviso, oo sorteio para pagamento da m68-
ma. A junta poderá t3mbem, toda vez qo~ uma chamada 
não lenha sido p~ga na é coca design~da pelo aviso primitivo 
para pagamento da mesma, dep:Jis de f4 d as de aviao 110' 
membro omisso, levar juros eubre essa chamada à taxa não· 
exced~nte de tO •/o ao ano:1, do tempo primitivamente desi
gnado até o pagamento, e a importancia dessa chamada com 
os juros, como acima dito, serão dinheiros devidos e pagaveis 
á. companhia, conforme os arts. 27 e 28. 

Art. 63. O membro não votará nem exercerá qualquer 
privile!fio como membro, emquanto qualquer chamad" devid• 
por elle, srja sobre uma acção, ou sobre um debenture, esti
ver por pagar. 

CAPITULO XIII 

DA CONVBRBÃO DB ACÇÕES 11:111 FUNDOS 

Art. 64. A jomta poderá, com a sancçilo da companhia, pré 
tiamente dada em assembléa geral, converter quae;quer acçõea. 
registradas e pagas por inteiro, em fun.tos. 
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Art. 65. Quando quaesqucr acções tenham aido conver· 
tidas em fundos, os diversos possuidores desses fundos po
derio dahi em diante transferir seus respectivos interenea nos 
mesmos, ou quaesquer partes desses interell88s, nlo menos 
de e iO de valor nominal, da mesma maneira e sujeitos aos 
mesmos regulamentos, como e mediante os quaes, quaesquer 
acções do capital da companhia poderio ser transferidos, 
&ntA:o approximado aos mesmos quanto as circumstancias o 
permittirem. 

Art. 66. Os diversoJ possuidores de fundO!! terão direito a. 
particip3r nos dividendos e lucros da companhia, de confor
midade com a importancia de seus respectivos interesse& 
nesses fundos e esses interesses conferiria na. proporçlo da 
importancia dos mesmos, aos seus poSIIuidores respectiva
mente, os mesmos privilegias e vantagens para o fim de vo
tar em assembléas d:1 companhia e para outros fins, confor
me seria conferido por acções de igual import·mcia do capi
tal da companhia : porém de maneira que nenhum deslies 
privilegios ou vantagens, exeepto a participação nos divi
dendos ou lucros da companhia, sejam conferidoS' por qualquer 
dessas partes alíquotas r!e fnndos consolidados, como nlo 
confeririam si existissem em acções esses privilegias e van
tagens. 

CAPITULO XIV 

DA CONFISCAÇÃO DAS ACÇÕES 

Art. 67. Si qualquer prestação sobre uma acção ficar paga 
sete dias depois do segundo aviso precedentemente mencio
nado, a junta poderá, depois de um terceiJ"O aviso de s~te dias 
ao membro, declarar essa acç:io confiscada em beneficio da 
companhia. 

Art. 68. Quando qualquer i'essoa com direito n reclamar 
uma acção, e não se tendo habilitado de conformidade com 
os presentes, a ser registrada como o possuidor da mesma, 
deixar dl', por f2 mczes depois de para isso ser exigido por 
aviso da junta para assim so habilitar, a jonla om sngnida, 
apoz a terminação da.quelle prazo, podorá declarar cada 
uma dessas acções, confiscada em beneficio da companhia. 

Art. 69. A junL~ poderá, de accórdo com qualquer mem
bro, aceitar uma renuncia, ou cancellar um rateio de quaes
quer acçõea, que ella possua, nos termos e condições pecunia
ria.s, ou outras, conforme a junta julgar conveniente. 

Art. 70. Quando os dinheiro~ a respeito dos quaes a com
panhia tem um penhor e aeção sobre quaesquer acções re
gistradas em face de qualquer artigo aqui contido, não fo. 
rem pagos dentro de 28 dias, dPpois de aviso por escripto ti
ver sido dado ao membro devedor, ou seus testamenteiros, 
ou administradores, exigindo delle ou dPlles pagu a quantia 
a eBSe tempo devida por elle á companhia., a junta joder4t 
a qualquer tempo depois emquanto esses dinheiros ou qualquer 
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part.e delles ficar por pagar, confiscar as ditas acções, e em 
seguida creditará o valor do mercado a esse tempo, das ac
ções confislladas, contra 03 ditos dinheiros, e pagad ao membro 
primitivo qualquer excesso do dito valor, alóm de ditos dinhei
ros. O valor do mercado será, em caso de ditrerença, fixado por 
arbitragem. 

Art. 71. A renuncia, ou confiscação de uma acção envolve~ 
a extincção ao tempo da renuncia. ou confiscação de todos oa 
interesses, reclamações e demandas sobre ou contra a compa
nhia a respeito da acção, e de todos os direitos inberontes d. 
acção, excepto só mente aquelles dos direitos que pelos presen
tes são expreasamente re·alvados. 

Art. 72. A confiscação de uma acção será sujeita, e sem 
prejuízo a todas as reclam:lçóes e demandas da companhia por 
chamadas em atra:r.o sobre a mesma, si houver, e juros sobre 
os atrazados, e todas ~s outras reclamações e demandas da 
companhia contra o possuidor da acç:Io, ou dos direitos sobre
ditos, quando ella foí confi~cada, c ao ,Jireito da. companhia 
de demanda.~ a respeito da mesma ; porém a companhia não irá 
a juizo, si e lia a esse tempo, e da maneira que a j•wta achar 
razoavel, primeiramente não averig.uw o '·alor da acçio no 
mercado, por venda ou arbitragem conforme ja foi mencionado, 
e o dito valor do mercado ser m'lnos do que a importancia de 
sua reclan.ação, e então irá a j~izo sómente pelo saldo por sa
tisfazer. 

Art. 73. A confiscaç'io de qualquer ac(,'ão polerá, om qual. 
quer tempo dentro de 12 mezes depois da confiscação da 
mesma ter Rido declarada, si a dita acção não tiver sido de 
novo emittida a outra p~ssoa, ser remida pela junta á sua 
discrição, mediante o pag~mento pelo omisso tle todas as 
sommas por eiJe devidas á companhia e tolas as despezas 
incorridas pela falta de pagamento das mesmas, e de uma multa 
conforme a junta achàr razoava!, porém a re~issão não será 
reclamavel como uma matada de direito. 

Art. 74. A confiscJçio de uma acção, excepto por falta de pa
gamento de uma prestação sobre a mesma, não prejudicará o 
direito a qualquer dividendo ou dividendo por conta, já de
cLn•ado sobre a mesma. No cnso dessa falta de pagamento, a 
confiscação incluirá todos os diviJendos por pagar, dividendo 
por cont:l a juros vencidos e por vencer sobre a mesma. 

Art. 75. As vendas e outras disposições de acções renun
ciadas e confiscadas poderão ser feiLas pela junta, nas épocas 
e nas condições que ella acha1· conveniente. 

Art. 76. Um certificado por escripto e sellado, do punho de 
um dircctor, e rubricado pelo secretario, de que a arção foi de
vidamente renunciada ou confiscada em cumprimento dos 
presentes, e declaran:Io a época em que foi renunciada ou con
fiscada, será a favor de toda a pessoa ao depois reclaman lo ser 
o possujdor da acção on direito sobrclito, p:·ova concludente 
dos factos assim certificados ; e uma entr:ida da emissão de 
cada certificado será feita nas actas dos trabalhos dá~~·Lljttéln;sta •• mF=~~~ 

Art. 77. Acç<les renunciadas ou confiscadas eu 
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da companbi& poderio, sob a discrição da janta, ser vendidas 
ou diap'l8\81 ror ella ou abi:!olutamente extinc\88, confarme 
ella julgar mais vantajoso para a companhia. e emquanto Dlo 
forem vendi•la'! ou dispostas, serão registra•las no nome da com
panh:aou de alguma peasoa ou pessoas, por e lia, em confiança, 
Indicadas, e eorn 011 dividendos, o nus e j.1ros sobre as mesmas, 
formarão parte do activo da companhia. 

CAPITULO XV 

:OOS MEMBROS REGISTRADOS E DOS REGISTROS 

Art. 78. O regittro de membros estará a cargo do secre
tario, sob a inspecção da junta. 

Art. 79. Todo o membro registrado nomeará de tem "lOS em 
tempos, ao@ecretario, um Ioga r d ~ seu ender 'ÇO na Inglaterra, 
para ser r• gistrado como local de sua re'i lencia, e o local, 
assim de tempos em tempos registra lo, se•·á, para os fins dos 
estatutos e os presentes, considerado o loc ,} de sua re~idencia. 
Si qo&lquer membro deixar de dar e~s ~ logar da endereço na 
Inglateru, nio terá ell J direito de receb3r aviso de qualquer 
das as~embléas ger:1es ou outros trabalhos da companhia, e 
nenhumas asa •mbléas ou outros trabalhos serão invalidados 
em razlío de qualquer membro não ter re<!ebido e886 aviso con
form~ fica dito. 

Art. 80. O secretario permittirá, entre as 10 horas e o 
meio-dia, a in~pecçio do registro de membros ou outro rrfl"Ís
tro, conforme ,está disposto pelos estatutos, de maneira que, 
qualquer membro ou outra pessoa, antes de iuspeecionar qual
quer des•es regist:·o~, assigne o seu nome em um livro, que 
haverá para este fim; e pe:·mittirá, antes de cada II.IBeUJbléa 
ordinaria, a qualquer membro, que aBBim o soli, ite, uma 
inspecçio de quae•quer dos livro'! de contas da companhia e 
nas occasiõ3s ê • ob as restricções que a junta de\ ·rminar; 
porém não permittirá, sem a express:1. anrorizaçio da junta, 
qualquer outra inspecção dos archivos, livros ou papeis. 

CAPITULO XVI 

DOS DIRECTORES 

Art. 81. O numero de directores não será sujeito a alte· 
raçlo por assembléa geral de menos de tres nem e:r.cederá 
de 12. 
, Art. 82. A babilitllção Pm acc;õ·s de um director será, ser 
elle um possuidor registrado de não menos de 10 aeçõea da 
companhia de e 20 cada uma. 

Art. 83. Os directores serão sómente respons::~veis peloli 
actos, que elles tenham por si mesmo feito, ou em que 
tenham partieit~açlo. 
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Art. 84. Cada director deverá, excepto a respaito dos 
membros primitivos e os membroi! reeommenda to<~ pela junta 
para eleiC}io, ou designados p la junta para supprir uma vaga 
caana.l, ter sido o possuidor de seu numero qnalificativo 
de acções 'P-elo menos seis m "Z611. 

Art. 85. Na a:sembléa ord naria de i884 e n'l assembléa 
ordinaria de cada anno subsequente um terço dos tlirectores, oa 
08 etn seguida menos vot·1dos, tê:n de SC\ retirar do cargo, e & 

aasembléa fará sua reeleiC}ão, si estiverem babili\ados, 011 
elegerá membroa ha bilitadoa para supprir os seus logarea. 

Art. 86. A ordem de liuccesaão par•~ a retirada das pri~if'OII 
directores. s~rá determinada por aceórdo ent1·e ellos mesmos, 
on, flm falla de a.ccórd.>, os directores que têm de retirar-a& 
strão ev.olhidos por sorte. 

Art. 87. Quando se suscitar qualquer questlo sobre are
tirada em ord ·m successiva de qualquer director, serà de
cididl pela junta. 

Art. 88. 0,;; direetores que so rntiram, si estiverem habi
litados, ~erão elegíveis para reeleição. 
' Art. 8J. Urn membro, não sendo director que se retira, 
nlo serã, salvo si fôr recommendado pela junh para a ebição, 
habilitado a ser eh•ito director, si não der ao s3cretario, Oil 
deixar no escriptorio, não menos dfl quatro dias, nrJm mai$ 
de dons mezes antes do dia da 'l"içã •, aviso por escripto tle 
seu punho. de sua aquiescencia. a ser eleito uirector. 

Art. 90. Toda a vez que a assembléa ordinaria em qualqttêl:' 
anno deixar de eleger um director em lugar do diroctor que 
se retira, o director que tem do retirar-se s lrá consider•dô 
como tendo sido reeleito. 

Art. 91. Todo o director largarà o seu cargo logo que deixe 
de possoir o num':lro qua.lificllivo de aCC}õe•, ou f ... l:indo, ou 
suspendendo paoz11mento, ou compondo-se eom os ,seus cre
dores, o•.t achHndo-so louco, ou (s1•lvo si a junta resolver ao 
contrario) deixando de comparecer na junta por seis mezee 
suceesai vos. 

Art. 92. Qnalqu~r direetor, quer seja individoalm"nte, 011 
como membro de uma associaC}ão, companhia, ou corporaçlo• 
pod· rá, não ob.;tante em 'contrario, ser intere~sado em qual• 
quer ope1·ação, empreza, ou n•1gocio ernpr•hendido, ou au:d• 
liado pela companhia, ou no qual a companhia s·•ja interessada, 
comtanto que a natureza o extensão desse intert>BBe sejam 
manifestada& á junta, ou poder&. ser um dos solicitadores, ou 
engenheiros, da companJ!is., e poderá s·"r nomeado para 
-qualquer cargo subordinado á junta, com, ou sem remune
ração. · 

.Art •. 93. Nenhum director será desqualificado por exercer 
o cargo de direetor pela ra~ão de ser 111Sim int1ressado, em• 
pregado ou n •meado, porém nro votarâ sobre quaesquer ma
terias rel t·vas a qualquer operação, empreza, ou negocio, no 
qual efl., seja inter•ssado, quer individu1lmente. ou eomo 
membro de ama as•ociaçio, ou· como direetor, ou funccionario 
de qualquer companhia, ou corpor~ão. 
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IV 

A companhia gozará das concessões nos precisos termos em 
que 1hea fol'am feitas, sem que as clausulas e condições destas se 
reputem alterádas por qualquer disposição dos estatutos que 
lhea pareça contraria. 

v 

A companhia é obrigada a ter um representante no Imperio, 
com plenos poderes para tratar e definitivamente resolver as 
quesu:les que se suscitarem, quer com o Governo, quer com os 
particulares. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 15 de Dezembro de 1883.
Affonso Attgt'sto Jlf oreira l'cnna. 

Actos de companhias de 186:2 a. 1880 

COMPA~IIIA LUIITAD-~ POR ACÇÕES 

Memorandum ele associaçn:o da« Great Northern Railtoay 
Brasil, limited » 

1. O nome da companhia é Great Northern Railway Bràsil, 
Umitecl. 
· 2. O escriptorio registrado d~ companhia será situado na In
glaterra. 

3. Os fins pat•a que a companhia é estabelecida são : 
a) Comprar, adquirit·, assumir, possuir, usar e exercer 

os direitoa e privilegios de um certo contrato ou concessão do 
Governo Provincial da Província de Pernambuco. no lmperio 
do Bra7.il, datado de, ou a cerca de 8 de Agosto de 1882, pelo 
qúal, entre outras cousas, foi concedido o direito de construir, 
manter, administrar e fazer funccionar uma estrada de f'3rTO 
entre as ciCiados de O linda e Itambé, e tambem CÕüiprM': ailqul
rir; ããiiiíuir; põãaülr; usar o ã:terêor os direitos e privilegios de 
um outro con\rato ou concessão datado de 16 de Junho da 1!:!82, 
-pelo qual, entt·e outras cousas, foi concedido o direito de con
struir. manter, administrar e fazer funccionar uma estrada de 
ferro da cidade de Goyanna á villa. de Timbauba, nãíiiêãm& 
pfõViíiCi~-Jiiinamente êom todõs oá bêriéfiêiôiiiõulõrgados pelos 
ditos contratos ou concessões aos concessionarios respectiva
.mente, e adoptar e executar o dito contrato ou conce88Ões, 
·com as alterações, addições e modificações e todos os con
tratos feitos em virtude de ditos contratos e decretos, ou 
qualquer delles, ou de quaesquer moditl.caçtiea, alterações e 
addições dos mesmos ou nos mesmos ou qualquer dellea, e 
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tambem adquirir, usar e e:s:ercer todos os direitos de garantia, 
beneficios e privilegias de qualquer e todos os direitos e con
eesslSes de qual1uer dos G.>Verno3 Provinciaes, ou do Governo 
Imperial do Brazil, ou qualquer delles, que powam d'aqui em 
diante ser concedidos ou feitos a respeito dos decretos e con
tratos ou concessões exisLentes, ou qualquer delles, ou quaesquer 
modificaçõ.,s delles, ou qualquer .delles. 

b) Adopta.r e eifeetuar, inter allia, com aa alterações e 
modificações, si houver, conforme seja combin3do, um certo 
accôrdo <latado de 6 de Janeiro de 1883, feito entre John Lang~ 
bam R•.Jed e Eduard Charles Bowen do n. H Tokenhouse 
Yard na cidade de Londres, empreiteiros do obrns publicas 
e socios para os fins de dito aecôrdo, commerciando sob a firma 
de Reed Sowen & Comp., de uma parte, e Frederick John 
Squire Dore de n. 9, Victoria. Street, W estminster no condado 
de Middlesex, como procurador e em pro da companhia de 
outra parto. 

c) Solicitar, comprar, adquirir, usar, exercer o e:s:ocutar 
quaesquer . outras concessões para estradas de ferro ou obras 
publicas no Imperio do Brazil, e quaesquer outras eonccs~ões. 
decretos, poderes ou privilegias que tenham de ser concedidos 
pelo Governo Imperial ou qualquer Governo Provincial do 
Brazil. 

d) Organizar, dirigir e operar quaesquer trabalhos e ef
factuar quae.~quer operações que possam S}r <13 vantagem para 
as obras da dit.a estraJa ou estradas de ferro, ou obras publicas, 
ou confurme possa, autorizado por essaa concessões, drJcretos 
e contratos, e desenvolver o trafico ou opcraçõJs tias mesmas, 
ou em eonne:s:ão com as mesmas. 

e) Construir, estabele,er, manter c explorar quacsquer 
portos, ancoradouros, docas, estr:J.:lns, canaos, armazens ou 
linhas de tolegrapào, ou operações de navegação ou mine
ração, ou outras operações autorizadas ou r;;clamadas por 
quaeaquer decretos, concessões ou contrato~, conforme fica 
dito, ou que seja considerado vant:1joso ou conveniente con
struir, estabelecer ou explorar em connexão com as operações 
assim autorizadas ou reclamadas, e geralmente fazer todos a. 
áctos e cousas cuja execução estr>ja dentro do escopo, 011 
que se reputem calculados a desenvolver as vantagens de 
qualquer desses decretos, concessões ou contratos. 

f) Explorar, melhorar, ou drJ outra maneira proceder em 
relação ás terras, minas e outras propriedades concedidas ou 

adquiridas, ou que tenham de ser concedidas ou adquiridas 
mediante ou em virtude de ditas concessões, decretos, aetos 
ou contratos, ou qualquer delles, e explorar, desenvolver e 
vender, dispôr e d3 outra maneira. tratar e usar do carvão de 
pedra. outros meta.es e mineraes obtidos das mesmas, e fazer 
todas as outras eousas que possam ser consideradas conve
nientes a o'bter os amplos beneficios e vantagens das mesmas. 

g) Si fôr, ou tornar-se, ou consideraHe necessario ou con
veniente, fazer quanto possa ser necesaario ou conveniente, 
afim de estabelecer para a companhia um domicilio brazileiro, 
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ou promover 08 meios de fazer com que a companhia seja· 
coJlàtituida ou incorporada como uma associação anonyma no 
lmperio do Brazil ou em qualquer outro paiz. , 

h) Comprar e adquirir quaesquer terras, casas, ediflcios• 
plantas, direitos de transito, arrendamentos, trena rodantes 
navios, cavalloa e outras propriedades, tanto no lmperio do 
Brazil como no Reino Unido, ou em qualquer outra parte 
que S3ja, considerado util para a companhia ou conducente á 
consecução de qualquer dos fins da mesma. 

i) Promover, solicitar, ou de outra maneira. adquirir, as
s•Imir e executar, leis de qualquer governo, parlamento ou 
legislaturas, concessões, doações, privilegias, direitos de 
autor (patentes), bre'!Jets d'in'!Jention, arrendamentos, contratos, 
accõrdos ou propriedades relativas ou em connexilo com todos ou 
qualquer doa fins da comp:mhia. 

J) Adquirir, possuir, dispôr ou emittir ao publico, ou de 
outra maneira, bonds ou obrigações de qual<1uer natureza, 
de qualquer governo, municipalidade ou autoridatle, ou de 
qualquer companhia ou corpomção, tendo fins iguaes ou simi
lares aos da companhia ; e tomar dinheiro emprestado pela 
emissão de qualquer hypetheca, titules de divida (debenturea) 
e fundos de debentures, bonds ou obrigações da companhia, 
garantidos por toda ou qualquer parte da propriedale da 
companhia (ou sem essa garantia), ou com a rarantia ou se
gurança addicional, resgataveis da maneira, e perce~ndo as 
taxas de juros e nos termoa e da outra fórma, pela maneira que 
possa ser determinada, e ao par, com premio ou desconto; e 
tambem tomar dinheiro emprestado sob a segurança de pre
staçlies a pagar, da companhia, ou por outros meios e sob 
outrJa seguranças, conforme a companhia posu de tempos 
em tempos determinar. 

1&) Amalgamar a companhia com qualquer outra com• 
panhia, corporal}ilo, sociedade, associação ou empreza qual
quer que seja, com fins iguaes ou similares aos fins desta 
companhia, ou qualquer delles. , 

1) Comprar ou de outra maneira adquirir, explorar, tratar, 
promover o bem estar, negocio ou qu:1lquer interesse na 
mesma, de qualquer corporação, companhta, associaçilo, em
preza, sociedade ou pessoa que dirija negocios com fins iguaea 
ou aimilhantes aos da companhia, ou qualquer dellea ; e 
adquirir e possuir, seja por meio de compra, segurança ou de 
outra maneira, quaesquer acções, debentures, obrigações ou 
qualquer interesse na receita ou lucros de qualquer de taea 
corporações, emprezas, sociedades ou pessoas. 

m) Fazer e entrar em contratos e accôrdos para o fim de 
e:xeeutar qualquer doa fins da companhia. 

n) Arrendar, permutar, transferir, hypothecar, vender, ceder 
ou de outra maneira transigir e dispõr de toda ou qualquer 
psrte da empreza, ou negocio da companhia, e de quaesquer 
concessiSes, decretos, doações, cessões, privilegioa, direitos de 
autor, bre17etl d'in'!Jention, contratos, accõrdos, estradas de 
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ferro, edificios ou outras obras, acções, direitos ou propriedades 
da companhia. 

o) Fazer todas ou 'qualquer das cousas acima que seja, sin
gularmente ou de sociedade ou conjuatamente com qual
quer companhia, corporação, empreza associação ou pessoa. 

p) Fazer todats as outras cousas qp.e são inhcrentes ou 
conducentes à. consecução dos fins acima.. 

4. A responsabilida.de dos membros é limitada. 
5. O capital em acções da companhia é ~ 1.506.000, divi

dido em 50.000 a.rções ordinarias de~ 20 cada uma, o 25.300 
aeções preferenciaos de ~ 20 cada uma, com direito a um divi
dendo preferencial não excedente de 7 °/o ao anno, pagavel dos 
dinqciros garantidos ou que têm de sor garantidos pelo Go
verno Imperial ou Governos do Brazil ; e dos ganhos líquidos 
da companhia, não limitados aos ganhos liquidoa de qualquer 
anno em particular, porém cumulativamente, e tambem a 
participar de qualquor ulterior di vi lendo em rateio com as 
acções ordinarias, depois de um dividendo a·liado do 7 "/o ao 
anno e todos os atrazados dos mesmos ter sido pagos sobre 
as acções ordimrias. 

Fica reservada a faculdado de ernittir qualquer capit.d fu
turo, ou qualquer parte delle, com o privilegio ou prioridade 
especial emquanto a capital, resgate de capital, ou dividendo, 
e dividendo preferencial, garantido, fixo, d3ferido ou outro 
dividendo, conforme seja determinado. 

6. Quaest1uer acções então por pagar não estando cmittidas, e 
quaesquer novas acções que tenham de se crear de tempos 
em tEimpos, podem sel' de tempos em tempos emittidas com a 
gar.1ntia ou direito de preferencia, quer a respeito de divi
dendo, quer reembolso de capitnl ou ambos, ou com quaesquer 
outros privilegias ou vantagens especiaes sobre quaesquer 
acções préviamente emittidas, ou então prestes a ser emitti:las, 
ou a premio, ou com direitos deferidos, que se equiparem com 
quaesquer acções préviamente emittidas, ou que estejam então 
para ser. emittidas, ou sujeitas a quaesquer condições e dis
posições, e geralmente nos termos que a companhia possa de 
tempos em tempos por especial resolução, ou resoluções espe
ciaes determinar. 

Nós, as diversas pessoas, cujos nomes e endereços estão sub-· 
scriptos, estamos desejosos de nos constituir em uma com
panhia em virtude deste jlf emorandum de assoeiaçio, e res
pectivamente concordamos tomar o numero de acções do 
capital da companhia posto defronte dos nossos respectivos 
nomes. 

James Strict, negociante, Swansea, Glamorganshira, uma. 
Francisco Ferreira Baltar Junior, sem occupaçio, 4 Grafton 
Street, Middlesex, uma., Alfred Fyson. engenheiro civil, 2 Pyr
land Villas, Richmond, Surrey, uma. H"lnry James Burkcr, cor· 
retor de dinheiro, Trowncourt, Old Broad Sb'eet London, E. C., 
uma. Alfred Mosley, sem occupaçio, 23 New Bond Street, Mid
dlesex, uma. George, Charles Humphcry, sem occupação, 6 
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Union Street, Mayfair,W, Middlese::s:, uma, William Alfred 
Dawson, engenheiro civil, Norfulk Cottage, Wierter Road, 
Putney Surrey, uma. 

Datado aos 8 de Janeiro de 1883. - Testemunha de todas 
as aaaignatnras acima.-Geo. Sales, escrevente de G. S. & H. 
Brandon, solicitadores.·15 Essex Street, Strand, London W. C. 

Actos de co:rnpanll.ias de l.SO~ a.l.SSO 

COMPANHIA LIMITADA POR ACQÕJII'I 

Artigos de :Associaçllo da «Great No1·thern Railway 
Brasil, Zimited• 

CAPITULO I 

DA INTERPRETAÇÃO 

Art. 1. 0 Na interpretação desta escriptura as seguintes 
palavras e exprei!SÕes têm as seguintes significações, nlo es
tando exceptuadas pelo assumpto ou pelo contesto : 

A) A companhia quer dizer : a Grcat N orthern Railway 
Brasil, limited. 

B) O Reino Unido: quer dizer: o Reino Unido da Gri-Bre
tnnha e Irlanda. 

C) Brazil quer dizer: o lmperio do Brazil. 
O Governo quer dizer: o Governo Imperial do Brazil, ou qual

quer Governo Provincial daquelle Imperio. 
D) Os estatutos, significam e incluem os c actos de com:

panhias de 1862 a 1880 e qualquer um, e cada um dos outros 
actos • de vez em quando po~tos em vigor a respeito de com
panhias anonymas (loint Stock Companies) e que neces
sariamente atfectem a companhia. 

E) Estes presentes, significam e incluem o M emorandum 
de associação da companhia e estes artigos de asaooiaçlc) e os 
regulamentos da companhia em vigor de tempos em tempos; 
e formarlo oa estatutos da companhia referidos noa decretos 
imperia811 e nos contratos. 

F) ConeesaiSes, inclnem todos os contratos, decretos e con
ct!lllltles mencionados e referidos no M emorandum de aàiJO
ciação; ou que possam ser adquiridos pela companhia. 
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G) ltesoluçlo especial quer dizer: uma resolução especial da 
companhia de aecórdo com a secção 51 dos a.ctos de compa
nhias de f862. 

H) Capital, aeções e debentures, significam respectiva
mente o capital, as acções e os debentures (obrigações) da 
companhia de tempos em t(lmpos emittidlS. 
· 1) Membros, significam os possuidores de acções ou fundos 
(stock) da companhia, ou os portadores de cautelas de acções 
respectivamente. 

J) Cautelas de acções, significam cautebs OJJ1ittidas a res
peilo de acções ou fundos da companhia em vil'tude do neto 
de companhias de f867 e destes presentes. 

K) Dii·ectoros, significam os dlrectores temporarios da. com
J?anhia ou, conforme seja o caso, os direetores reunidos em uma 
Junta. 

L) Junta, significa uma reunião dos direelores, d~vidamente 
conyoeada e constituída, ou, conformo p::!Ssa ser o ca~o, os 
directorei reunidos em junta. 

M) Fiscaes (auditors), depositarias e secretario, signifi
cam aquelles respectivos funcclonarios temporarios da com
panhia. 

N) Asaemblóa ordinarla o assembléa extraordinaria, signi
ficam, re~pectivamente, uma assembléa geral ordinaria e uma 
assembléa geral extraordinaria da companhia, devidamente 
convocadas e constituidas e qua~squer adie1mentos das mesmas. 

0) Assembléa geral, significa uma assembláa ordinarh ou 
uma assembléa e:xtraordinaria. 

P) Escriptorio e sello significam, respectivamente, o escri
ptorio registrado e o sello commum da companhia tr)mpora
riamente. 

Q) Mez, significa o~mez calendario. 
R) Palavras, significando sómente o numero singular, 

incluem o numero plural. 
8) Palavras, significando sómente o numero plural, incluem 

o numero singular. 
TJ Palavras, significando sómente o genero ma.sculine>, 

incluem o genero feminino. 

CAPITULO li 

DA. CONSTITUIÇÃO 

Art. 2. 0 Os artigos da tabella. A de- A elos de Companhias 
de f862 - nlo se appliearão á companhia, excepto aómente 
quando os mesmos estejam repetidos ou contidos nestes artigos; 
porém em logar dos mesmos, os seguintes serio os regu-
lamentos da companhia, mas sujeitos a toda r ---
alteraçlo legaes. ~~\\t.C~ DA (JAM · · 

,(<Q0(0 4ft 

l ~ 
0
o.,; 

''-:.,O os DEPU'\"~;?/ 
~-----~ 
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CAPITULO III 

BOS FINS DA COMPANHIA 

Art. 3 • ., Os fins da companhia comprehenderlo todos oa 
negocios mencionados ou incluidos no Memora.-llum de 
aeaociaçio e todas as materias incidentaes, e poderão ser. 
encetados logo que a janta julgar conveniente, e ainda que 
todo o capital nio est~ja subscripto. 

Art. 4.o Os trabalhos serão dirigidos pela ou sob a admi
nisíraçio dos direetores, e conforme os regulamentos que a 
Junta de tempos em tempos estabelecer, sujeitos sómente af. 
1nspecção das assembléas geraes, como está dispoito por 
estes presentes. 

Art. 5. 0 A administração principal e a snperintendencia 
geral das negocios da companhia serão em Londres ou Mid
dlesex, ou em qualquer outra parte da Ingl..lterra ; e poderio 
haver as agencias dentro ou· fóra do keino Unido, conforme 
a junta de tempos em tempos designar. 

Art. 6. 0 Nenhuma pessoa, excepto a junta e as pessoas 
devidamente autorizadas por ella, e !anccionando dentro dos 
limites da autorização aa~im conferida, terá autoridade para 
passar, aceitar ou endossar nota promissoria, letra de cambio 
ou qualquer outro iastrumento negociavel, em nome ou pela 
companhia ; e nenhuma pessoa, excepto sendo es:preasamente 
autorizad~ pela junta, e !unccionando dentro doa limites da 
autorizaçlo assim conferida, terá autoridade de celebrar qual
quer contrato de maneira quo imponha pelo mesmo, qualquer 
reiiJIOnsabilidade à companhia, ou de outra sorte empenhe 
o credito da companhia. 

·Art. 7." O eseri ptorio registrado se ri no local em Lon
dres, Mitldiesex ou em outra qualquer parte da Inglaterra, que 
a junta de tempJs em tempos marcar. 

Art. 8. 0 Poderão tambem haver escriptorios filiaes em 
Pernambuco, ou em qualquer outra parte do Brazil, conforme 
a junta de tempos em tempos determinar, e os direetores 
poderio nomear no Brazil um agente qualificado, ou agentes 
qualificados, da companhia com poderei para tratar de todos 
os seus interesses com o Governo e as autoridades adminis
trativas e judiciaes em todas as questões que possam silaeitaÍ'-16 
entre a companhia e o Governo, ou entre a companhiaou 
indivíduos, corporações ou companhia, independentemente de 
quaesquer poderes especiaes. 

CAPITULO IV 

DOS PRIMEIROS DIRECTORBS 

. A"·· 9.o Os primeiros direetores serio eleitos pelos aubaeri
ptàrell cl~ Jf871toralldum de associaçlo por JL emor&MuM ~ 
e.Qripto, aasignado por elles, ou a maioria delles, e até tal 
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eleição, os subseriptores do Memorandtun de aBBOciàçiio for
mario, nlo obstante elles não possuírem as neceuarias habi
li~s em seções, a junta de directore~ e deixarão o cargo 
em seguida A nomeação de dircctores, como fica disposto neste 
artigo. 

CAPITULO V 

DO CAPITAL 

Art. tO. O capital em acções da companhia é de i. 1.506.000, 
dividido em 50.000 acções ordinarias de ~ 20 cada uma e 
25.300 acções preferenciaes de ~ 20 cada uma. O num'3ro e 
importancia das acc;ões preferenciae3 poderão ser augmenta
dos pelos directores na extensão equivalente á somma sobre 
que a garantia do Governo se possa obter, até onde a garantia 
seja sufficiente a pagar 7 °/o sobre as acções preferenciaes 
primitivas e as novamente creadaa colleetivamente, e neste 
caso, quaesquer acções ordinarias por emittir poderão ser 
retidas ou cancelladas na e.xtensão da importancia do augmento 
em acçõ1s preferenciaes. . 

ArL. H. Os possuidores de ditas acções preferenciaes 
terão o direito de receber dos lucros liquidos da companhia, 
com prioridale de qualqu3r outro pagamento de dividendo, um 
dividendo preferencial e cumulativo de 7 °/o ao anno sobre a 
quantia que a esse tempo estiver paga sobre as acções por elles 
possuídas ; e no caso de não h:. ver lucros líquidos., ou esses 
lucros liquidos nlo serem sufficientes para o pagamento desse 
dividendo pref .. rencial, então será e'se dividendo pago, ou à. 
sua de.6eiencia pr,~enchida. dos dinheiros que de tompos em 
tempos forem pagos á companhia pelo Governo; e essoa dinhei
ros serão considera.dos a ser em primeiro logar apropria.dos 
ao fim acima ; e depois desse pagamento cumulativo e prefe
rencial, e sujeito ao que adiante s3 menciona. quaeequer 
lucros liquidas não excedentes de 7 °/o, incluindo quaesquer 
atrazados, pertencerão aos possuidores das acções ordinarias 
da companhia e q1:1a8f!guer outros lucros liquidos remanoscen· 
tes serão em rateio d1vUidos entre tolos os aecionistaa da 
companhia, porém sujeitos ás disposições das concessiSes. E 
quaesquer dinheiros que sobrarem, provenientes de pagamen
tos f~itos de conformidade com as ditas garantias existentes 
serro conservados e applicados da maneira que em seguida 
aerá explicada.. No caso de dissolução da companhia, os pos
suidores de aec;ões preferenciaes, não seadoelbs préviamente 
resgatadas, conforme a autorização neste sentido aqui adiante 
contida, · terão o direito de receber por inteiro do activo a 
quantia paga sobre as suas acções, com prioridade das 
reclamações dos ponuidores das acçõP.a ordinarias. para 
lhes ser reembolsada qualquer somma relatinmente ás suaa 
ditas acçõea ordinariaa. 

Art. f2. As aeções do capital da companhia por emqua.lo 
est..rão sob a guarda dos direetores, que poderão rateiar ou 
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de outra maneira dispôr das mesmas, seja como onus, com 
desconto, premio, ou ao par, e geralmente nos termos, con
dições, âs peBBOas e nos tempos, que ella achar conveniente. 

Art. 13. Certificado~ do acc;ões e de fundos, cautelas de 
acções, obril:,"'lÇÕGS e debentures o seu dividendo, ou cautelas 
de juros ou coupons poderão ser das quantias na moeda cor
rente de qualquer paiz que a junta julgar o equivalente das 
quantias em moeda ingleza. 

Art. 14. A junta poàerâ em qualquer tempo, e de tempos 
em tempos (sujeita ao art. 17) emittir qualquer parte do 
capital em acções que a esse tempo esteja por emittir, ás 
pessoas e nas proporções e da maneira que a junta julgar con
veniente. 

Art. 15. A companhia poderá de tempos em tempos, com a 
sancção de uma resolução especial, augmentar o capital 
emitt.ido, emittindo novas acçõe3 da maneira aqui auto
rizada, e poderá com igual sanc~ão dar a essli.S ou a qualquer 
dessas acções qualquer dividendo preferencial ou garantido. 
ou qualquer preferencia ou priori.lade em relação ao capital, 
resgate do capital, ou divid~mdo, ou de ambos, sobre as acções 
de capital existentes, ou outros direitos espooiaes, privilegios, 
prioridade ou vantagens conforme fór julgado conveni•mte. 
Com tanto, sempre que não se,iam emittidas acções preferenciaes 
além das 25.300 ac1ma mencionadas, salvo até qu11ndo a ga .. 
rantia do Governo seja ampliada a capital a:ldicional, além da 
quantia presentemente garantida, e então aómente na ex
tensão de qualquer capital a.ddicional assim garantido. 

Art. 16. Qualquer capital levantado por novas acqões, 
excepto até onde a companhia na creação das mesmas possa 
de outra sorte det'3rminar, será con•dderac.lo como parte do 
capital primitivo, e ficará sujeito ás mesmas disposições a 
todos os respeitos, seja com referencia a pagamentos de cha
madas, ou á confiscação de acçõ~s por falta da pagamento de 
chamadas ou de outra sorte, como si fosse parte do capital pri
mitivo. 

Art. 17. As novas acçõ3a serão, si uma assembléa geral 
nlo decidir de outra maneira, em primeiro lagar offerecidas 
pela .i unta entre os, ou aos membros (ou seus prepostos) em pro
porçio ás acções registradas em seus nomes e as acções 
representadas por cautelas em poder delles então. Tantas das 
nona acçõ3s, quantas não forem tomadas pelos membros ou 
seus respectivos prepostos, poderão ser dispostas da maneira 
que a junta achar conveniente. ·, 

Art. 18. A junta não será obrigada a dar qualquer aviso, 
de outra maneira que não seja por annuncio, aos portadores 
de cautelas de acções individualmente, com referebcia ao 
exercício das opções que lhes são concedidas pelo ultimo e 
procedente artigo, e considcrar-se-ha como feita em off'erta a 
qualquer accionista regiatrado, mandando-se-lhe um aviso a 
aeu endereço registrado. 

Art. !9. A junta poderá crear e emittir para os fina da com
panhia, obrigações (bonds) ou debentures para serem ga-
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rantidas como um primeiro encargo, ou de outra maneira, 
sobre as conceBBões, emprczas, receitas e garantias doa Go
vernos e propriedade da companhia a esse tempo, ou qualquer 
parte dos mesmos, e es,es bonds ou debcnturea poderão ter 
a garantia ou segurança addicional, o veneerlo juros ás 
taxas, ser resgatados, acima ou abaho do p.'lr e ser emittidos, 
ou de outra man•~ira tratados nos termos o condiçõ:;s e do mo lo 
que a junta det'3rminar. 

Art. 20. Chamadas por pagar poder;io ser incluidas em 
qualquer titulo dado ou autorizado pela companhia. o neBBe 
caso a .junta poderá delegar aos po•suidores desaes títulos, ou 
a quaesquer pessoas, como seus dep:>sitarios, o seu direito de 
e:xigir chamadas dos membros, e durant~ a continnação do 
titulo, todas as cham11b.'l fnitas ~~~la junta, serão exigiveis por 
taes possuidores ou depositarios, em nome da companhia por 
cons~guinte. 

Art. 21. Quaesquer debentures, hypoth"cas ou bond1 poderão 
ser feitos pagaveis ao portador, e J'od •tão ter coupons (talões) 
appenaos, representando o juro pagavel a respeito di)!! mesmos. 

Art. 22. A .junta po lerá, de lernpos em tempos, ai julgar 
conveniente, pagvr e renovar no; t:!rmos q11e ella achar a pro
posito, ou distribuir acçõcs prefer.mcia~a ott outras, em satis
fação de quaesquor hypothecas, debcnturcs ou bond:s, auto~ 
rizados a ser creados. 

Art. 23. A companhia poderá de tempo> lliD tempos, por 
especial resolução, modificar as condições contid •s no Me
morandum de associação tanto quanto fór nccessario a. reduzir 
o seu capital; ou pela subdivi~ão de suas ncçõ<H ou ·quao:,~quer 
dellaa a divi tir o sou c<~pital qu qualqu~r parte d:•lte em 
acçõcs d'l m·~nor quantia, do que e·<tá fixa.Ja f'~ lo Jfemoran(lUm 
de associação; comtanto que n:t subdi.isiio das acções a pro
porção entro a quantia paga e a •Jua:ttia por pagar (si houver) 
sobre cada. acção de qu:mtia reduzida, seja a. mesma qno ora no 
caso das acções existentes, d.~ qu:ns a acção de valor t•e
duzido tenha sido derivada. 

Art. 24. A companhia poderá, de tempos em tempos, mo~ 
dificar as condiç1íes contidas no Memorandton ele n~;sociaçlo, 
tanto quanto seja n'•cessnr-!o a con<olidar e dividir o seu 
capit8l em ac~õcs de maior qu:mtia do que o seu C'lpit.al exis
tente, e a converter as suns a~çõ·•s pagas em fundos, e a 
reduzir o seu capital, canceU rn Jo quaesquer acçõea qne, na 
data da passagem dessa resolução, não tenham sido toma.:las 
ou justas para serem tomada,; po:· quaesquer pessoas, e a 
exercer tedos os potferes a esse respeito, dados pelos actoa 
da companhias de 1877 e os estatutos. 

CAPITULO VI 

J>AS ACÇÕES 

Art. 25. Cada acção será bem pessoal· e transmisai\·el como 
tal, e excepto conforme aqui de outra maneira disposto, e con-
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(e). Poderio .!lomear qa~quer pessoa ou pessoas para acei
tarem ou cé>DIIeN&rem pel.ã companhia em jldei co.mmiuo, 
quaesquer haverei. da companhia ou na qual ella tenha.iDteo
ruse e poderio pauar e fazer todas as eacripturas e C0118U 
que pD88&m ser requeridas para delles empossar essa pesaoa ou 
pessoas. 

({) Poderio, quando e julgarem conveniente, nomear e en
viar, quer temperaria, quer permanenteml!nte a qualquer parte 
do mundo um ou mais dos directores, como director gerente ou 
directores. gerentes, ou quaesquer pessoas como o:ftl.ciaea ou 
empregados da companhia, quer como gerentes chefes ou outros 
gerentes, ou como agentes geraes ou locaes, 011 como inspe
ctores ou em 9.ualquer outra capacidade q11e a direetoria possa 
julgar conventente para quaes'luel' dos negocios ou operações 
da companhia e com os poderes e as instr11cções e 81ljeito áJ 
condiçõJs e restrieções, e com a rem11neração por meio de sala" 
rio, commisslo, parte nos lucros ou por outra fórma que os 
directores julgarem conveniente, e poderão em qua.l1uer occa.
siio suspender ou revogar qualquer dessas nomeações. 

(g) Poderio organizar a administração dos negocios da 
companhia pela nomeaçio de commissões loea3s, consultores 
loeaes, gerentes 011 agentes locaes ou por qualquer outra fórma 
qu& elles possam julgar conveniente. 

(h) Poderão delegar em qualquer commissio local, em con
sultores ou gerentes locl,es, ou agentes ou outroe o:ftl.eiaes 
assim nomea.do~. os poderes e autoriz 1ções aqui conferidos aos 
directores, conforme elles possam julgar necessario para levar 
a atreito os negocios da companhia ou qualquer parte dos 
mesmos, e poderão estabelecer escriptorios filiaes ~ra a reali
zaçio dos negocioa da companhia, quer no lmpeno do Brazil, 
quer em outra qualquer parte. 

(i) Poderio dar todos os passos neeessarios para o registro 
ou para a incorporação e approvação da companhia no estran
geiro, e polerio pratictr todos os actos e aceitar todas as con
dições que possam ser neeessarias ou impostas para habilitar 
ou p9rmittir que a companhia funccione. . 

(j) Poderão instaurar, sustentar, defender, fazer composições 
ou abandonar quaesquer pr.Jc&ssos legaes pro ou contra a com
panhia ou os seus o:ftl.ciaes, ou por outra fórma. concernentes ás 
operaçõss da companhia, e poderão igualmente fazer composi
ções e conceder móras para o pagamento 011 embolso de quaes
quer dividas e de quaesquer reclamações ou exigencias da ou 
contra. a companhia. 

{1c) Po:lerão aubmetter quaesquer reclamações 011 pretenções 
da ou contra a companhia á decisão arbitral, e observar e 
cumprir os la11dos. 

{l) Poderão pas~ar o dar recibos, resalvas e o11tras quitaçiSes 
dos dinheiros pagos á companhia e das rochmações e pretençõea 
da companhia. 

(m) Poderão agir por conta da companhia em quaesqoer 
araumptos relativ011 a fallidos e insolventes. 
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(n) . Poderio exercer oa.l'oderes da companhia de accõrdo com 
a lei do f!l8llo das eom~nh1as de i864, e estabelecer regl.'s para 
o u.so de qualquer a811Q estrangeiro por parte da eompaahia. 

(o) Poderio contrahir emprestimos ou levantar dinheiro 
em qualquer occasilo e até á somma que elles possam julgar 
conveniente, sobre quaesquer ou todas as garantias meacio
nadas no Memorandum de associação. Fica, porém, entendido 
que a companhia em occasilo alguma será. devedora de qaantia 
superior a~ HO.OOO, exclusão feita Jas sommas devidas pela 
companhia por letras de cambio ou notas promissorias, saccadas 
ou aceitas no curso ordinari.o das suas operações. 

(p) Poderio em qualquer occasião fazer, alterar e nnnullar 
regulamentos e disposições para a regra doa negocias da com
panhia, seus officiaea, emprega~os ou accionistas da companhia 
ou quaesquer das suas secções. 

(q) Poderio requerer e aceitar pela e. per conta da com
panhia todas ou quaesquer licenças, concossões, ah·arás de 
patente, arrendamentos, cessões, confirmações, poderes e pri
vilegios estabelecidos por lei ou por outra. fórma do Governo 
Imperial do Brazil, ou do Governo de qualquer província do 
Imperio do Brazil ou de Sua Magestsde, ou do parlamento, ou 
de qualquer ministerio de estado ou de quaesquer governos 
coloniaes ou estrangeiros. 

(r) Poderão comprar, construir ou levantar e custear os 
ediftcios, engenhos. propriedades, machiniamos, estradas, es
tradas de ferro. ferro-carris, canaes, caes, annazens, e outras 
obras e dependencias que possam, em qualquer occasião, ser 
necessarias para os fins da companhia. 

\s) Poderão comprar, alugar, arrendar ou por outra fórma 
adquirir os escriptol"ios, direitos de transito, servidões, torras, 
habitações e bens, ou quaesquer intoresses nos mesmos e sob 
os termos que poss1m julgar convenientes. 

(t) Poderão tornar inherentes a quaesquer acções que ti
verem de ser emittidas como pagamento ou parte de pagamento 
de qualquer contrato feito ou de propriedade adquirida pela 
companhia ou em remuneração de eerviços prestados á com· 
panhia, as condições relativas á sua transferencia que elles 
julgarem adequadas. 

(u) Porlerão empregar qualquer dos dinheiros ou fundo de 
reserva da companhia, que não forem de immediata necesgidade 
para os seue fins, em titalos, n!Lo sendo acções d;;. companhia, e 
pela maneira que elles possam julgar conveniente, e ellea 
podem em qualquer occasiio variar ou re!llizar esses P-mpregoa 
de capitaes ; e poderio tambem em qualquer occ:~sião fazer 
adiantamentos de accOrdo com as concessões ou por outra 
fórma, aos plantadores e cultivadores ou fornecedores de canna, 
fomentar ou auxiliar a sua producçio nos tennos e condições e 
em geral pela maneira que olles poss:1m julgar necessario ou 
conveniente. 

(,) Poderão dar a ffUalquer director, official ou outra pessoa 
empregada pela companhia, um interesse em qualquer negocio 
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ott transaeçio eapeeial, quer por meio de eommisdo sobre a 
despeza bruta ou por outra fórma, ou por uma parte nos lucl'08 
geraes da companhia, e e~se in tere ~S'l, commi88io ou parte de 
lucros seriio eonsiJerados como parte dai despezas do custeio 
da companhia. 

(w) Poderiio, em accrescimo aos poderes de contrahir em
prestimos, acima conferidos, passar, saccar, aceitar, endossar 
e dar letras de cambio, notas promissorias e cheques por conta 
e para cs fins da companhia no curao ordinario das su~s ope
rações, cornt mto que sP.j ~m elles assignados e endossados, 
conforme o caso pos. a ser, por dous directoree, pelo menos, e 
referendados p ~lo secrf'!tario. a menos que e até que os poderes 
de passar, aaccar e aceitllr saque_a. notas proruii!BOrias e letras 
de cambio sejam conferidos a qualquer gerente on gerentes 
como acima disposto. 

(a;) PoJerão fazer e entl'ar em quaePquer negocíaçiSes e 
contratos, e rescinrlir e variar todos os contratos e passar e 
fazer tolas a'! escriptura~, instrumentos e cousas no nome e por 
conta da companhia qne po•sam julgar convPnienles para o 
:fim de ad•tuirir as concessões, d3cretoa e contratos a flUe se 
refere o M emorandum de associação ou para os r.•latlvos a 
quaesquer ·las materias acima ditas ou por outra fórma para os 
fius da companhia. 

Art. 91. Em geral os directores po IPrão (sujeitos ás res
tricções aqui contidas) á sua absoluta discrição, passar e fazer 
quaesquer titulos e cousas que poss:H'n julgar nec"ssarias ou 
eonvenient<>s afim de realizarem os negocios da companhia, 
excepto qualquer dos títulos ou cousas que por estes estatutos 
ou pelas l~is sejam prohibidos, ficando, porém, entendido qne 
quan lo, e sempre que por estes estatutos ou prlas leis fôr 
exigida a sancçio prévia de uma assembléa gel"a.l, elles nio 
agirão sem essa sancção. 

Art. 92. Os dir·ctores que se acharem em exercício em 
qualquer occasião poderão agir, não obstante haver qu tlquer 
vaga na dirllctoria, comtanto que no caso dos directores, em 
qú·llquer occasião, se acharem red .. zi:los a um numero inferior 
a tres, s1r-lhes-ha licito procederem como directores, afim de 
pre 'nch lrem as vagas existentes na dir·ectoria, porém, para 
nenhum outro fim, ll todos os a~ tos da directoria, niio obstante 
qualquer de'!qnalificação ou defeito na nome •ção de qualquer 
director, Perio tão validos como si não existi~s3 Benhum desses 
vicios, comtanto que isto se dô antes da descoberta. de algum 
desses vi cios. 

Art. 93. O sello da companhia, não sendo qualquer sello 
qutS deva ser usado, em virtude da lei do sello daa companhias 
de 1864, não s~rá affixado em qualquer instrumento, senio 
autorizado por uma deliberação da directoria e na p~esenç& 
de dons directores. pelo me:ws, e do se•ret•rio, e os ditosdire
ctores e secretRr'o assignarão to :o o instrumento no qual o 
l!&llo fôr aasim aftlxado na sua presença. 

Art. 94. Os directores não empregarão, nem adiantarlo, 
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quer directa, quer indirectamente, fundos ou haveres da com~ 
panhia na compra ou em cauções de quae&-J.uer acções da 
companhia. 

DESQUALIFICAÇÃO DE DIRECTORES 

Art. 95. O cargo de director ficará ipso facto vago, nos 
casos aqui em seguida especificados: 

(a) Si elle occupar qualquer outro cargo ou Jogar luCI·ativo 
na companhia, excepto o de director gerente. 

(b) Si elle tornar-se fallida ou insolvente ou fizer composiçio 
com os se'IS credores, ou si os seus negocios forem liquidados 
por algum arranjo previsto pela lei em vigor para exoneração 
de devedores insolvent"B· 

(c) Si fór julgado lunatico ou tornar-se insano. 
(d) Si deixar de possuir o numero de acções nece3sario para 

a sua qualificação. 
(e) Si elle sem licença dos directores deixar pelo espaço de 

tres mezes consecutivos de comparecer ás sessões usuaes da 
di rectoria . 

(f) ·Si Plle fôr interes'Wlo ou participar nos lucros de qual
quer contrato ou obra feita para a companhia, excepto no que 
dispõe o art. 90. 

Porém as dispos:ções supra serão sujeitas ás s13guintes 
excepções: 

Que nenhum director resignará o cargo pela razão de ser 
aeeionista de qualquer companhia que tenha. celebrado con
tratos com esta cnmpanhia ou para. r~lla tenha feito qualquer 
obra, comtudo elle não vot-:trá. em relação a esse contrato, ou a 
essa obra, e ai o fi.1er o seu voto não será contado. 

DIVIDENDOS 

Art. 96. Os lucro.s da companhia em cada anno ou outros 
tiiuheiros applicaveis a dividendos. serão sujeitos como aqui 
em seguida menc'onado, applicaJos primeiramente ao paga
mel!to cJe qm dividendo á razão de 7 •f o ao anno sobre a im
portancia realizada ou creditada como realizada sobre as acções 
preferenciaes do capital primitivo. 

Do balanço de cada anno pagar-se-h& um divid~ndo á razio 
de 7 •/o ao anno sobre a imporhncia realizada ou cre fitada 
como realizada sobre as acções differidas do dito capital primi
tivo, naquelle anno. 

Do sal lo dos lucros do anno, metade acrã di-ridida entre 
os poS!!uidores das acções preferenciaes na proporção da im
portancia paga ou creditada como paga sobra as suas acçoes e 
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o restante entre os pôssuidores das acções dift•ridas na mesma 
proporção, como acima dito. 

0• directores poderão com a sancção da companhia em aa
sembléa geral declarar um dividondo que deverá ser pago aos 
accionistJs na proporção da importancia realizada ou consi
derada como realiza<ia sobre as suas acçõe~>, attendeodo a 
qualquer preferencia ou prioridade inherente a essas acções 
respectivamente. 

Os directores poderão, sujeitos como aqui em seguida men
cionado, pagar em qualquer occasião aos accionistas por conta 
do proximo futuro dividendo, o dividendo interino que no aeu 
entender for justificado pela posição da companhia, attendendo 
ás preferencias ou prioridades como acima estabelecido. 

Art. 97. Os directores crearão as re~ervas ou fundos espe
ciaes que forem indicados pelas concessões, decretos ou contra
tos a que se ref11re o M emorandum d·} associação ou outra 
qualquer concessão que a companhia possa obter além disso, e 
poderão, antes de propor qualquer dividend:~, distrahir d011lucr011 
da companhia ou de outros dinheiros applicaveis aos dividend011 
a somma que elles julgarem conveniente como fundo de re
serva para fazer face a contingencias ou para igualar divi
dendos ou para reparar e conservar as propriedades e as obras 
connexas com o.~ negocios da companhia ou qualquer parte 
delles ou como fundo do amortização para cobrir o custo de 
qualquer arrendamento ou juro daterminado, e poderão, su
jeito a estes regulamentos e aos termos de quaesquer desaaa 
concessões, decretos ou contratos em qualquer occasilo, ap
plicar toda ou qualquer parte do fundo de reserva a quaesquer 
dos fins da companllia. 

Art. 98. Os directores poderão, em qualquer oeessi~o, appli
car quaesquer juros recebidos durante a construcção das obras, 
quer pelo empre!!O provisorio do capital ou recebido ou re
tido sobre quaeaquer concPssões, decretos ou contratos, ou por 
outra fórma de qualquer governo ou peBBOa, como dinheiro 
applicavel aos diVIdendos, embora a companhia possa nilo ter 
então realizado lucro algum. Fica entendido que entre os ao
cionistas esses juros serão applicados por identica maneira 
que pelos presentes estatutos se dispõe que sejam applicados 
os lucros da companhia. 

Art. 99. Todo o dinheiro recebido como premio em aeçõea 
ou debentures,emittidos pela companhia, serã eonsiden.do como 
renda applicavel a dividendos ou como capital, conforme os 
directores determinarem. 

Art. 100. Os directores poderão dedu-&ir dos dividendo& ou 
juros pagaveis a qualquer accionista, todas as sommaa que 
possam ser por elle deVIdas á companhia por conta de chama· 
'das ou por outra fórma. 

Art. fOi. Todos os dividendos e quotas de jur011 pertenceria 
e sei-lo pagos (sujeitos a hypoth,ca tacit:l. da companhia). aoa 
accionistas que se acharem inscriptos no registro, na data' da 
assembléa geral em que esse dividendo fôr declatàdo ou ·eae 
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juro fôr pagavel, não obstante qualquer subsequente transfe
rencia ou transmiBBão de acçlíes. 

Art. 102. Dar-se-ha aviso a cada accionist9. de qualquer di
videndo que fôr declarado pela maneira aqui em seguida men
cionada. 

Art. 103. Dividrmdo algum vencerá juros em prejuízo da 
companhia. Si os lucros da companhia forem em qualquer 
occasião representados por acções, obrigações ou outros valores 
de identica natureza que, attendendo-se ao numero de acções, 
possam ser susceptíveis de distribuição, esses lucros divisí
veis poderão ser distribuUos nessas especies, sob a fôrma de 
dividendo, comtanto que nenhumas acções, ás qnaes se acha 
inherente qualquer responsabilidade, sejam por essa fórma dis
tribuídas. 

Art. 104. Dividendo algum vencerá juros em prejuízo da 
companhia, e todos os dividendos que não forem reclamados no 
espaço de tres annos depois de declarados, poderio ser confis
cados pelos directores em beneficio da companhia. 

CONTAS 

Art. i05. Os directores farão organizar contas fieis de tJdas as 
quantias recebidas e gastas pela companhia e da origem dessa 
receita e despeza e dos haveres, creditos e responsabilidade 
da companhia. 

A escripturação será feita e os livros gnardados no escriptorio 
da companhia. 

Art. 106. Uma vez, pelo menos, em cada anno os directores 
apresentarão á companhia em assembléa geral uma exposição 
da receita e despeza do anno decorrido até á data da apresen
tação e nunca mais de tres mezes antes dessa assembléa 
geral, justamente com um balanço contendo um reaumo dos 
havere• e da responsabilidade da companhia, designados por 
convenientes tituloa om contas. 

FISCAL!SAÇ::\0 

Art. 107. Uma vez, pelo menos, em cada anno as contas da 
companhia serão examtnadas e a exactidio do balanço verifi
cada por um ou mais fiscaes , que serio respectivamente 
membros do instituto doa contadores de numero na Inglaterra 
e Galles. 

Art. i08. Os primeiros fiscaes da companhia eerlo nomeados 
pela directoria, e todas as subsequentes nomeaçlíeS de fiacaes 
serão feitas pela companhia em assembléa geral. 

Art. f09. Si fôr nomendo um unico fiscal. todas as disposições 
aqui contidas, relativas aos fiscaes, ter-lhe-hão applicação. 
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Art. HO. Os fiscaes poierão ser accionistas da companhia. 
mas nenhum director ou outro official da companhia. aerã 
eleito emqaanto occupar o cargo. 

Art. i 1 f. A remuneração do~ primeiros fiscaes seri fixada 
pela directc>ria, a do!! fiacaes subsequentes será fixada pela 
companhia em <~saembléa geral. 

Art. il2. Q•talquer fiscal s~rá reelegivel111odeixar o cargo. 
Art. il3. Si se der alguma vaga e&!lual no cargo lioa fiscaes 

nomeados pela com·1anhiJ. ou si a companhia na aoa assembléa 
geral deixar de nomear um fiscal, os dírectores nomearlo ini
modiatamente um fis·al, para servir pelo 'tempo durante o 
qual o fiscal qull ee retirar teria de servir. 

Art. f 14. A todo o fiscal será fornecida uma cópia do balanoo 
e terá por dever examinai-a, bem como as contas e os docu
mentos a ella relativas. 

Art. 115. Todo o fiscal t~rá, em qnaeaqoer horu razoaveia, o 
direito de com pulsar os livro~. tHnloa e contas da companhia, e 
poderá, eru relação a essas contas, inquirir qualquer ofllcial da 
comp:mhb. 

Art. i 16. Os fi~caes certificarão a exactidão do balanço e 
da!! contas ou farão sobre ellas um relator;o especial, e 8888 
relatorio será submettido juntamente com o relatorio dos directo
res, uma vez pelo menos em cada anno, á aesem~léa geral 
orJinaria. 

AVISOS 

Art. 117. A companhia poderá. dar avisos a cada accionista, 
quer pessoalment'l, quer pelo correio, por carta dirigida.& esse 
accionista, no a ·n endereço rc·gistrado. 

Art. 118. Q11alqueraviso, si fõr enviado pelo correio, seri 
considerado como tendo sido <la :lo na época Pm que a carta que o 
continha teria sido entregue no curso ordinario do corre1o, e 
para provar essa entrega será sufficiente provar que a carta, 
contendo o aviso, foi convenientemente endereçada e lançada 
no correio. 

Art. i 19. O aviso de qualquer chamada será suftieientemente 
dado a todos os acciomstas, qaando publicado por annuncio 
inserto, pelo menos, uma vez em dous joraaes diarios com 
cireulaçlo em Londres e.em Pariz. 

INDBMNIZAÇÃO DOS DIRECTORES Jl OFFICIAK3 

Art. 120. Todo o director e officia.l, em qualquer oceaailo• da 
eomp:u~hia senl indemnizado pelos fundos da companhia de 
todos O. gastos, dispelidios, prejuízos ed>tmnos 8111 que iaconer 
ou sotrrer por ou em consequencia de quaesquer conua._, 
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documentos, escriptaras, negocios ou consaa que forem feitas, 
passadas, realizadas ou assignadas por elle, por conta da compa
nhia, e será reembolsado pP-la companhia de todas as despezas 
razoaveis que tiver feito com ou em relação a qu,aesqner pro
cessos legaes ou arbitram'mtos por conta. da companhia ; ou 
por outra íórma, no desempenho do seu cargo, excepto os gastos, 
prejuizos e dispen lios que tiverem logar, devidos â sua negli
gencia ou falta voluntaria, e nem um director ou outro oftieial 
serli. respons:1vel por quaesquer dinheiros que nao tiver de facto 
recebido, nem obrigado pelos actos,. recebimentos. n 'gligen
cias e faltas de outro qualquer dire:~tor, ou officbl, nem por 
qualquer banqueiro, corretor, cobrador, agente ou outra p~ssoa 
nomeada pela directoria, com quem ou no poder do quem 
qualquer propt•ieJa,le ou dinheiros da comp:~,nhia possam aehar
se deposit,tdos ou existirem, nem pela in~utlicioncia do titulo 
de propriedade que em qualquer occasião fór comprada, arren
dada ou tomada por orJem da directoria, por conta da compa
nhia, nem pela insutliciencia sobre a qual qualq•1er dinheirJ da 
companhia tiver sido emprega1o por ordem da directoria, nem 
por quaesquer prejuízos ou damnos que possam occorrer no 
desempenho do seu mandato, salvo si elles tiverem logllr devido 
â sua negligencia voluntaria.. 

~vomes, ende;·cços e dJscn}Jção dos subscriptores 

Frederick Levick, da fit·ma Batheman & L'élvick, negociantes, 
Cornhill Chambers, Cornhill, E. C. 

haa.c Abecassis, da firma Abecassis Brothers, negociantes, 
57, Gracl3-church Street, E. C. 

Simon Seruja, negociante, 12, Ten-church Street, E. C. 
Freierick George lJart, da firma Josaph H. Dart & Son11, 

negoci:tntas, 16, Phipot Lane. E. C. 
Frederik James Reilly.medico o cirurg-ião, Amesbury Houso, 

68, Victoria Pllrk Road. E. 
Albert Sande.r, negociante, 5, Crosby Squa.re, E.C. 
Franci~co Torromé, da casa Torromé Son & Comp., nego

ciante, 4, Jeffreys Square, E:. C. 

Feito aos 10 dias de Agosto de 1883. 
Test3mtmha das assignaturas supt•a, tendo sido a palavra 

- ordinarias - que se encontra duas vezes no 11rt. 96 alterada 
para - dilferidas. 

Henry J. Wakeling, 75, CtJrnhill, em Londres, E. C., Escre
vente de solicitador. 

E' cóph fiel.- (Assi.g-nado) "lV. ll. Covsins, registrador do 
companhias de capitaes associados. 

Eu William Eustace Venn, da cidade de Londre3, notario 
publico por autoridaie real, devi.fa.mente nom ~ado e jura,men-

PODEI\ BX,;CUTJVO ISSJ. -v. 11 2i 
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~o, ab!Pxo asaignado, pelo presente certifico e aUesto a todos 
CJ_uantola.~ dizer respeito que as assignaturaa W. H. Cou
ldi.s, -~ e aubecriptas no fim do Memorandum de 
usocla9liJ~. t igual!nento no fim dos eatatutos da The LondoK 
arad BrasilittK Sugar Company, limitM, aqui annexaa sob o 
;meu sêllo · oftieial, são assignaturas verdadeiras do proprio 
punho de William aenry Cousins, registrador de companhias 
de capitaes associados, em Londres, e de mim bem conhecido. 

Em testemunho do que assignei o preaente e o sellei com o 
sello do meu officio, para servir e valer onde de necessidade. 

Londres aos 13 dias de Ago~to de 1883.- Em testemunho 
da verdade.- (Assignado) W. E. Venn, notaria publico. 

(Estava o sello. do notario.) 
Reconheço verda-leira a assignatnra retro do William Eustace 

Venn, tabellilo publico desta cidade, e para constar onde con
vier, a pedido do mesmo, passei o presente, que aasignei e fiz 
sellar com o sello dM imperiaes armas deste Consulado Geral 
do Imperio do Brazil em Londres aos 14 de Agosto de 1883.
(Assignado) Luiz A.ugusto da Costa, Vice-Consul. 

(Estava o sello do Consulado.) 
Reconheço verdadeira a nssignatnra supra do Sr. Luiz Au

gusto da Costa, Vice-Consul do Brazil em Londres. 
Ministerio dos Negocias l':strangeiros.- Rio de Janeiro, 10 

de Setembro de 1883.-0 Director Geral, (assignado) Barao de 
Cabo Frio. · · 

(Estavam duas estampilhas devidamente iD.utilisadas.) 
Nada mais continha ou declarava o dito exemplar de estatutos, 

que bem e fielmente traduzido do proprio original, escripto em 
inglez, e depois de o haver com este conferido e achado exacto, 
o tornei a entregar a quem m'o havia apresentado e ao qual 
me reporto. 

Em fé do que passei o presente que assignei e sellei com o 
sello do meu otficio, nesta. muito leal a heroica cidade. de S. 
Sebastiio do Rio da Janeiro a.os 12 dias do mez de Setembro 
do anno de 1883.- (Assigna lo) Carlos Joflo Kunkaràt, tra
ductor publico, interpreto commcrcia.l jura.mentado. 

Estavam devidamente inutilisa.das quatro estampilhas no 
valor -total de 12$800.- Confere, Ignacio Ferreira. 
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DECRETO N. 9089 -DE 15 DE n:mzDBRo D• t883 

Concede permissão á Companhia GreaÍ Nortllern R4UIIIIIj JilrruU, limit~, 
para funecionar no lmperio. 

Attendendoao que Me requereu a Companhia GretJt Northern 
Railway Brasil, Umited, devidamente representada, e de 
conformidade com a Minha Immediata R9solução de 30 de No
vembro ultimo, tomada sobre parecer da Seeção dos Negocios do 
lmperio d& Conselho de Estado, exarado em Consulta de 19 de 
Setembro proximo passado, Hei por bem Conceder-lhe permissão 
para funccionar no lmporio, com as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Aftms~ Augusto Moreira Penna, do 
Mou Conselho, Ministro o Secretario do Estado dos Negoeios 
da Agricultura, Commercio o Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. t>alacio do Rio de Janeiro 
em 15 de Dezembro de 1883, 62• da. Independcncia o do 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Au,qusto i.1Ioreira Pennv. 

Clausulas a que IJC rerere o Decreto n. 9089 
desta duta 

I 

A companhia não poderá emprehender e pôr em execução 
quae&~uer outros actos que não sejam os especificados sob 
a lettra-a--do § 3• do uístrumento, que, com o nome de-
actos-aeompanha os seus estatutos, sem que o Governo Impe
rial seja com anteeedencia consultado e haja prestado seu con· 
sentimento como melhor lhe parecer. 

11 

.As alterações que se houver de fazer nos eatatatos serão logo 
eommunicadas ao Governo Imperial, sob pena de malta de 300$ 
a 4:000$ e de ser cassada a autorização, ora, concedida. 

III 

Em toda a sua gerencia e movimento dentro do Imperio, a 
companhia fica sujeita ás suas leis e regulamentos, e á ju
risdicçio de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, não 
fOciendo em tempo algum reclamar qualquer excepção ou 
1sençio, fundada em seus estatutos e incorporação. 
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estabelecido pela falta d~ pagamento d~ ebamadaa, o . pro
duqto ou o valor dessas acçlles seri appbcado ao pagamento 
ou aatiafaçio de quaesq uer dinheiros. devidos e daa reapoD18bili
dades existentes para com a companhia pelo ou por parte do 
seu ultimo posauidor, quer individualmente, quer conjunta
mente com qualquer outra pessoa, a~t~im como de qoaeaquer 
deapesaa em que incorrer em relação a esse eommislo e venda, 
e o restante do dito producto ou valor aeri creditado e pago ao 
dito ultimo poll81lidor, oomtanto que, ai se diapuzer desaa por 
outra qualquerJórma que nio seja. pela. venda, o seu valor será 
tomado, à opçio da directoria, quer ao par, quer ao preço pago 
pela ultima venda ou transferencia realizada de igUaea a.c~ 
ila companhia, ou pelo preço do mercado dessas aeçlSea na époea 
em que esse commisso fór declarado, sendo esse preço do 
mercado, no caao de falta de accórdo, fixado por arbitra
mento. 

Art. 33. O faeto de abster-se a directGria, durante qualquer 
prazo, de declarar o oommisso de acçõea de qualquer accio
nista em divida para com a companhia, de fOrma alguma 
prejttdicari o dire1to real da companhia sobre esaaa aeçhl, ou 
o direito da directoria de, em qualquer época, deelaral-aà cahi
daa em eommisao. 

Art. 34. Qualquer accionista, cujas aeçõea tenham sido 
declaradas cahidas em commiaso. será, nlo obstante, obrigado 
a pagar i companhia todas as chamadas devidas sobre ~ 
aeções na época do commisso e os respectivos jUl'OS (si oa 
houver). 

Art. 35. O commisso de uma aeçlo, por falta de pagamento 
de chamadas, envolverá a extincçio na época do commi110 de 
qnaeaquer recJamaçiSea de pretenções contra a companhia 
com relaçlo á aeçlo e quaeaquer outros direitos incidentes ll 
aeção, com a unica excepçlo de n1o prejudicar o direito a 
quaesquer dividendos j4 declarados sobre ella. 

Art. 36. Um certificado, por eseripto, assignado por trea 
directorea e referendado pelo secretario, em como uma aeçio 

foi devidamente declarada. cahida em commiaao de accórdo com o 
regulamento da companhia, e mencionando a época em que 
foi declarado o commisso, será prova conclusiva do commia110, 
e &r-se-ha um la•çamento de cada um desaes certificados nas 
actaa da directoria. 

CONVDSÃO DJI ACQÕJIII BM FUNDO 

Art. i11. A companhia., em assembléa ger&l, poderll convel'-' 
ter em fundo qaaesquer acçõea remidas. 

Art. 38. Quando quaesquer acçõea tiverem sido convertidas 
ém fundos; os diversos possuido-res desse fundo. poderio, d'tt,hi 

. ~diante, .transferir os seus respeclivoa intereiiÍea ~ ~ito 
,fi. qQ((o,. o OÚ.Il.l ~ualquet parte desse intereaae, pela fOrma .e IIUjeitOII 
68: ~Çha acima estipuladas. · 
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Art. 39. Os diversos possuidores de fundo terão direito á 
participação dos dividendo~ e lucros dá companhia, segundo & 
tmportancia dos srms respectivos inter•'s~es d ~sse fundo, e eSBell 
inter,·ases, na proporção da sua importaneia, con"erirão aoa 
seus pouuidorea respectivamente os mesmos privilegias e 
vantagens quanto aoa direitos de votação nasaa~ernblóts geraea 
da companhia e para outro3 fins. que lhes con 'eririam oas acçõea 
de igual importancia do capit,,} da companhia; mas nnnhttDl 
desses privilflgioa ou vantagens, excepto a participaçio nos 
dividen,Jos e lucros da companhia, será conferido por quaesquer 
partes aliquotas de se fundo consolidado, que as não conferissem 
quando representadas por acções. 

GARANTES DE ACÇÕES 

Art. 40. A companhia poderá, com relação a quaeaquer acções 
da companhia que se acharem inteiramente realizadas ou credi
tadas como ta~a, quer immediatamente após a sua distribuição. 
quer maii tarde, emittir, soh o seu sello commum, a p·~dido d& 
peaso.1 registrada ou com direito n. ser registrada como pos
suidor dessas acções, e quer a expensas dessa pesaoa, quer 
gratis, conforme possa ser accorda·lo entro essa pessoa e a di
rectoria, um garante declarando que o portador tem direito ás 
acções neUe especificadas ; e os directoreR poderão, em qu:tlquer 
occasiã •, est bebcer regulamentos e condições p:1ra o ll&g&
mento de dividendos futu·ros sobre e~sas acções por a.eio de 
coupons annexoa, ou por outra fórma. O possuidor de um ga
rante de acções não terá direito de tomar parte P-m qU'~OBf}ller 
deliberações, nem de votar em 'lual'l'nr assembléa geral dos 
accionistas da companhia, sem que tenha com dona dias com
pletos de antecedencia depositado o garante no 8$Criptorio 
registrado da companhia. 

Art. 41. Si qualqu~>r garante de acção so deteriorar ou fôr 
perdido, poder-se-ha emittir um novo á cust& do dOno, quando 
elle apresento as provas do propriedade e do extravio, e paga 
a indemniz<\Çlo que os directot·e~ possam considerar satisfa
etoria. 

ASSEMBI.EAS GERAES 

Art. 42. A aaii8Dlbléa geral reunir..fle-ha uina vez em cada 
anno, no~ dias e DaS horas e nos logares que a direétoria em 
qualquer occa.'lillo marcar. 

Esaaa asaembléas geraes seria denominadas assem~· ~b:6111. -.....,.,.. __ 
geraes ordinariaa, e todas as outras aasembléas -~~ ----- -, . 
denominadas aaaembléas geraes extraordinar~ ~\\.._lii\ DA GAI/4. · 

lOUII BlliCUTIVO 1883--r. 11. r ..... ~\3 ~ 

\ n~~ '~OS OEPIJ~~~~ 
~..:..:...:.:_._;..::..~..:._.::;;..__.. 
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Art. 43. A primeira assembléa geral terá logar dentro em 
quatro mezes depois de registrado o M emorandum de asso
ciação da companhia. 

Art. 44'. Negocio algum (excepto a escolha de um presidente 
para a asaembléa geral, approvação de contas e de balanços, 
eleição d~ um ou mais fiscaes, slla remuneraçlo e a sancçiio de 
uma dsclaraçlo de dividendos) será discutido em qualquer 
ass9mbléa geral ordin:uia sem que estejam presentes cmco 
aecionistas, pelo mano~, quer pessoalmente, quer por procura
ção, para formarem o quorum, ao ser esse negocio apresentado. 

Art. 45. Qualquer assembléa geral poderá tomar conhe
cimento e quer inteira, quer parcialmente rejeitar ou approvar 
as contas, balanços e relatorioti da directoria. 

Art. 46. A dircctorh po.ler:i, em qualquer occasiio, convocar 
uma assembléa geral extrnordinaria. 

Art. 47. Será convocada pela directoria .uma a•embléa geral 
extraordinaria em qualquer occasi>io, se~pre que um reque
rimento, aesignado por seis ou mais accionistas, possuidores ao 
todo nunca menos de uma vigesima parte do capital distribnido 
da companhia, e declarando expressan.ente o objecto dessa 
lloiSembléa geral, seja deixndo no escriptorio registrado da 
companhia. 

Art. 48. Si a directoria, quatorze dias depois da entrega de 
algum desses requerimentos, deixar de convocar, de confor
midade com ellll, a assembléa geral, os peticionarias poderio 
convocar a a.ssembléa geral para o local que julgarem apro
priado. 

Art. 49. Toda a assembléa geral extraordinaria se reunirá 
no Jogar conveniente e á hora que a directoria ou os peticio
narias que convocarem a assembléa geral possam indicar. 

Art. 50. Si dentro de trinta minutos depois da hora marcada 
para a reunião de uma assernblêa geral extraordinaria, sete ou 
mais accionistas, possuindo ao todo acções até um valor 
nominal de nunca menos da ~ 2.000, nlo se achareml pre
sentes, quer pessoalmente, quer por procuraç!o, a asaembléa 
geral, quando convocada a requerimento de accionistaa, será 
dissolvida, e, em qualquer outro caso, ficará adiada para o dia 
seguinte, excepto si acontecer ser um domingo ou dia san
tificado ; nesse caso a assembl<.ia geral ficará adiada para a 
segunda-feira ou para outro dia immediato no mesmo local, 
e reunir-se-ha á mesma hora que tiver sido marcada para a 
reunião da assembléa geral primitiva, e nessa asaembléa 
geral adiada os accionistas, então presentes, serlo competentes 
para tratarem do assumpto da assembléa geral. 

Art. 5i. O presidente poderá, com o consentimentO da 
aaembléa, adiar qualquer assembléa geral para qualquer hora 
e local. 

Art. 52. Em qualquer assembléa geral adiada não se tratará 
de negocio algum, alem daquelle que :ficou por terminar· na 
assembléa na qual houve o adiamento. 
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Art. 53. A directoria, convocando qualquer assembléa geral, 
e 08 accionistas, convocando qualquer assembléa geral extraof
diriaria, dario respectivamente aviso, com nlo menos de sete 
diaa e nem mais de dez dias de antecedencia, da hora e do local 
da assembléa geral, e no caso de ter de se tratar de negocio 
especial, exporão a natureza geral desse negocio, e quando 
se fizer qualquer adiamento por maia de dez dias, dará aviso, 
com sete dias pelo menos de antecedencia, da hora e do logar 
da assemblda geral adiada. 

Será considerado espécial todo o negocio que tiver de ser 
tratado em uma assem!Jléa geral extraordinaria, e hmbem todo 
o negocio que se tiver de tratar em uma assembléa geral ordi
naria, excepto os negocias que possam ser tratados sem quorum. 

O pra1.o do aviso será exclusivo ao dia em que fõr feito e 
incluirá o dia da assembléa geral, e os avisos serão dados por 
meio ·de circulares que serão envia las como aqui em seguida 
disposto, relativamente a avisos em geral, nenhuma assembléa 
geral tratará do negocio de que não. S'3 t~nha. dado o devido 
aviso, excepw 08 negocias que puderem ser tratados sem 
guorum. 

Art. 54. O presidente da directoria ou, na sua auseneia, o 
vice-presidente, ou o substituto do presidente, devidamente 
nomeado, ou um director, eleito pelos dirMtores presentes, ou, 
na ausencia de todos os diroctores, um accionista, eleito pelos 
accionistas presantes, assumirá a prosidencia das assemblóas 
gerara. 

Art. 55. Excepto quando, por outra fórma disposto por 
qualquer lai, todas as questões que tiverem do ser decididas 
por qualquer assembléa geral o serão p~la simples 1 maioria d& 
votos dos accionistas presentes em pessoa, e por votação sym
bolica si fôr exigida a votação por cscrutinio secreto por um 
requerimento manuscripto, assignado por um numero de accio
nietas, possuindo ou repres·:mtando como procurador:•s acções 
no valor nominal de, pelo menos, :t. 5.000, e entregue ao pre
sidente da assembléa geral. 

Art. 56. ProcE;\der-se-ha a toda a votação ·por escrutínio 
secreto, pela maneira, no logar e na época, quer immeiiata
mente, 9.uer dentro de sete dias drpois da aasembléa geral, em 
que a dehberaçã'o fór tomada, que o president'l da aesembléa 
geral indicar, e o resultado do escrutínio s~rá. considerado como 
deliberação da dita assembléa geral. 

Art. 57_ Uma declaração feita pelo presidente de que uma 
deliberação foi votada, e feito o seu lançamento nas act."s da 
sessão, será isso evidencia conclusiva do facto assim declarado, 
sem necessitar provar-se o numero ou proporçio dos vot~:s dados 
pro ou contra a deliberação. 

Art. 58. Os votos em escrutinio secreto podem ser dados, 
·quer pessoalmente. quer por procuraçll'o0 mas pessoa alguma 
poderá ser nomeada procurador não sendo accionista, e não 
estando qualificada para votar. 
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Art. 59. O instrumento, nomeando um procurador, será 
manuscripto e anignado pelo constituinte ou, si ene consti
tuinte fól." uma corporação, sob o seu sello commum. 

Art. 60. O instrumento, nomeando um procurador, serà de
positado no eacriptorio registrado da companhia, pelo menos 
48 horas antes da hora marcada para a aasembléa geral, na 
qual a pe8!10t nomeada por esae instrumento se propuzer votar, 
mas nenh••m instrumento, nomeando um procurador, será 
válido após a expiração de 12 m~lzes do calendario, a datar do 
seu outorgamento. 

Art. 61. Qualquer instrumento, nomeando um procurador, 
deverá ser da seguinte ou identica formula : 

c: Tl&s London and Brasilian Suqar Oompany,limít81l. 
c: Eu, • • • • de . • . • no . . . . sendo accionista da Tl&s Lon

don and Bmsilian Sugar Company, limitarl, e com direito 
a .... pelo presente nomeio .... meu procurad<ll', para votar 
por mim e por minha conta na (orJinari 1 ou extraordinaria, 
conforme a oecasião fôr) as'!emblea geral da companhia, que 
deverá ter Jogar no dia •. de .... e em qua.ea JUer dos seus 
adiamentos (ou emqual1uer assembléa geral da companhia que 
possa ter logar dentro de doze mezes da data deste instru
mento). 

c: Em fé do que o assigno aos de de .~ 

A•·t. 62. Em qualquer questão que t<>nba de ser decidida 
por escrutínio secreto, todo o accionista presente pessoal· 
mente ou por procuração, terá um voto por cada uma acçlo. 

Art. 63. Si qualquer accionista fôr lunatico, idiota ou Mm 
campos mentis poderá votar por intermedio do seu conselho, 
cu1·ator bonis, ou outro curador legal. 

Art. 64. Accionista algum terá o direi h de votar em qual
quer assembléa geral com relação a quaesquer acções pos
suídas por elle só ou em commum ou como procurador de 
outro ou de ser tomado em conta em um qtJorum, em-
quanto qnal'luer chamada ou outra importmciadevida por elle 
só, ou em commum á companhia, estiver por pagar. 

Art. 65. A pessoa que presidir qualquer anembléa geral 
terá, em todos os casos de i~ualdade de votos, quer em votaçlb 
aymbolica, quer em escrutínio sec·reto, um voto de desempate 
em accrescimo ao seu proprio voto ou votos como accioniata. 

Art. 66. Qualquer tutor ou outra peesoa., que tenha o 
direito de conformidad~ com o art. 25 destes estatutos, de 
transferir quaesquer acções ou fundo, póde vohr em qualquer 
assembléa geral C")m relaçlb a ellas pela mesma maneira como 
ai fosse o pOBSuidor registrado deBII&a acç!Ses ou fundo, com 
tanto que 4!:1 horas, pelo menos, antes da hora da reuniio da 
anembléa geral em que elle ss propuzer a votar, tenht. 
prestado aos directores as provas do seu direito de transferir 
~ acç6es ou esse fundo, ou si os directores tiverem p'ré
~mente admittido o seu direito de votar neaaa assembléa 
geral em relac;«o ás mesmas. 
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Art. õ!. Existindo po!;soidore~ em commum de quaesqoer 
acções ou fundo o accion·sta, cujo nome se achar registrado 
em primeiro logar no registro e nenhum outro, &erá direito a 
votar em rela<;ão a essas acções ou fundo, porém o outro ou 
os outros possuido~"es em commum terão o d.reito d(} assis
tirem a qualquer assembléa geral. 

Art. 68. Nenhum escrutínio secreto l'erá. exigido, tratan
do-se da eleição de presidente de uma as;embléa geral ou de 
qual~uer qul!stão de adiamento. 

Art. 69. Não poderá ser feita obje~ção alguma á. validade 
de qualquer vot'>, s·•não na assf:lmbléa geral ou no e~ct·utinio 
secreto em que esse voto fôr dado, e todo o voto quer da lo pes
soalmente,quer por procuração, não contest<ldo nessa assembléa 
geral ou nesse escrutínio secreto, será. considerado válido para. 
todos ou q•1aesquer dos fins dessa assembléa geral ou escru-· 
tinio secreto. 

At·t. 70. As a.etas de qoalq uer aso;emblóa geral serão lançadas 
em um livro de actas que será crea.do para esse fim, e quando 
assim lançadas serão assignadas pelo pres· dente d~ m11sma 
assem'Jiéa geral, e quando assim lanç~dM e assignadas, serio 
entre os acci"nisL•s evidencia conclusiva de todas essas delibe
rações e da ter sido a P"BSOa que a assignou como presidente 
devidamente eleito como tal. 

DIRECÇÃO E GERENCIA 

Art. 71. A directoria consistirá de nunca menos de tres 
nem de mais de oito dirsctores. 

Art. 72. A primeira dircctoria será. nome<J.da pelos sub
scriptores do M•lmorandum de associaçio ou p<•la. sua maio
ria, e 81188. nomeação será authenticada por um memorandum 
por escripto assignado por aquelles que tomat·em parte nesaa 
nomeação. 

Si por e'Sa fórma forem nomeadoo; menos de oito directores 
para a primeira directoria, essa direcLoria terá portares para 
eleger outros !\ccionist::ls até perfazer o num,ro de oito, e es
ses outros accioni8taS serão considerados como sendo os 
primeiros di ·eetores da companhia. 

Art. 73. Um terço ou o numero mais approximatlo a um 
terço dos primeiro~ directores retirar-ae-ha do cargo ao encer
rar-se a as~embléa g ·ral ordinaria em H!86, e um terço. o~ o 
numero mais llt>pro:r.imado a um terço de directores então em 
exereirio ao encerrar-sq a assembléa geral ordinaria em eada 
anno subseqn''nt~, e os que tiverem de retirar-se do cargo 
em ea la uma des~as occasiões, ssrão aquelles que o tiverem 
oecupado por mais temro; e conforme entre eSB)B q•1e exer
ceram o cargo por igual espaço de tempo fôr indicado pela 
sor~. si esses dir11ctores não puderem aecordar-se entre si 
pâra tal fim, eomtanto que os dircctores nomeados ou eleitos 
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como aqui em seguida. q~encionado para preencherem va.gu ' 
eaauaes, sejam considerados .como sendo nomeados· ou eleitos 
unicamente para o restante do tempo de exercício do cargo 
aos seua respectivos ptedecessores. 

Art. 74. N~~o auembléa geral ordinaria de i886 e nas de 
cada anno subsequente, eleger-se-hão directorea para aup
prirem o logar dos que então dei::s:arem o cargo, e os dire
ctores que se retirarem serio habeis para immediata rà-elei
ç!W. 

Art. 75. Qualquer vaga casual que se der no carg-o de dire
ctores ante3 da assembléa geral ordinaria. de i886, poderá 
ser P.roenchida pela directoria, nomeando algum accionista 
q oa.liflcado. 

Qualquer vaga cMual que se der depoi~ da assembléa geral 
de 1886, poderá ser preenchida por nomeação feita p:Jla mesma 
fórma. mas que prevalecerá. tão sómente ato â assembléa ge
ral ordinaria immediata a essa vaga, em cuja assembléa. geral 
essa nomeação poderá ser annullada ou confirmada, e si fôr 
annullada a vaga será preenchida por eleiçio da mesma as
semblOa geral, mas nenhumas dessas annullações ter!W atreito 
algum retroactivo. 

Art. 76. Si e sempre que a assqmbléa geral ordinaria, em 
q'le os directores deveriam ser eleitos, dei:ur de completar 
as eleições, os directores, que deviam retirar-se do cargo, ser!W 
declarados terem sido re-eleitos, excepto (devido á diminuição 
do numero de dire~tores) si o numero de directores que deva 
retirar-se fór maior do que o numero de vagas, em cujo caso 
os directores que continuarem em exercício decidirão quaea 
dos direct:Jres que têm de retirar-se do cargo deverão ser .con
siderados como tendo sido re-eleitos para preencherem as 
vagas. 

Art. 77. Peaso:~. alguma s~rá qualificad'l para o logar de di
rector, si não possuir acções prefer:'nciaes em um valor no
minal nunca menor de ~ 250 na época da sua eleição ou dentro 
de um mez do c:1lend:uio, d 1pois dessa eleição, mas ato que ae 
ache lançada a vaga no livro de actas da directoria os actos 
praticados pelo director desqualificado serão válidos. 

Art. 78. Um director poderá, em qualquer época, resignar 
o seu cargo, dando disso aviao por e3eripto, com um mez de 
a.ntecedencia, ao presidente da directoria. 

Art. 79. A usembléa geral ou qualquer assembléa geral 
extraordinaria poierá., por deliberação sanccionada pela maioria 
dos votos então presentes pessoalmente ou por procuração, re
mover qualquer 4irector, antes da e!piração do seu mandato, e 
nomear par" o seu logar um accionista qualificado, e o director 
assim nomeado oe~upará a todos os respeitos o logar do seu 
predeeeBBor. 

Art. 80. Os directores poderão reunir-se para tratarem de ne
gocias, adiarem e regularem as suas reuniões nas horas e no 
logar e de ludo o mais conforme julgarem apropriado, e deter
minarão o quorum necassario para formarem directoria e para 
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tratarem dos negocios, e até que seja determinado. por outra 
fórma, tres serão quorum, quando o numero dos directores exce
der a tres, porém quando o numero de directores fõr sómente 
tres, dous formariõ quorum. 

As quest!Ses originadas em sessão da directoria ser.fo de
cididas por maioria de votos ; no caso de igualdade de votos o 
presidente terá em accrescimo ao seu voto original um voLo de 
desempate. O presidmte ou dons direc\!)res poderão, em 
qualquer occasiio, convocar uma sessão esp~cial da dire
ctoria. 

Os directores reunidos em ses!!lio da directoria, devida
ment:> copvoc:l.da, poderão, quando haja qr,.?rwn, exert~er tolos 
os poderes de uma directoria, embora exista alguma vaga no 
numero dEJ directores. 

Art. 81. Na primeira sessão d:\ directoria depois de cada eleição 
annual de directores, ebger-se-ha um president·~ (excepto 
si este cargo estiver por outra fórma preenchido do cont'ormi
dale com ostos estatntos) e um vice-presidente da directoria, 
sempre quo se der o caso de ausencia do presidente e do vice
presidente na occa.siio da sessão, a dit·ectoria nomeará um 
substituto provisorio do president1, qu·}t' para qualquer sessio 
particular, quer por qualquer espaço de t<1mpo durante o qual 
se supponha que o presidente e o vice-presidente permanecerlo 
&Wiente<J ; e na ausencia do pres'dente, vice-presidente e na 
ausencia de a.mbo3, esse sub;tituto terá. todo3 os poderes do 
presidente. 

Art. 82. A direetorb. poderá nomear e exonerar d'entre si as 
commissões gue julgar convenientes, e delegar em qualquer 
dessas comm1ssões todos ou quaesquer dos seus poieres, e 
poderá determinar-lh(l e regular-lhe os seus ,Jeveres e proceder, 
mas commissão alguma tet·á. po.leres para fazer chamadas. 

Art. 83. Dos trabalhos de todas as sessões rla directoria e de 
qualquer commissão e do comparecimnnto dos direetorrs res
pecLiva.mente lavrar-se-ha actas em livros apropriados, as quaes 
serlo Msignadas pelo presidente, ou por quaesquer dos dire
ctores presentes e essas acta.s, quando assim lançadas e assi
gnadas. serão, na auilencia de pt"Ova de erro, consideradas como 
aetas originaes e serão lidas na immediat.a sessão ordinaria da 
directoria. 

Art. 84. A directoria fará. organizar um& conveniente es
cripturação, e uma vez, e no principio de ca.la. auno do calen
dario, logo que soja. possível, encerrará., regularizará e balan
ceará os livros da companhia, e organizará um rela.torio e um 
balanço que far:i. examinar, demonstrando o activo e o passivo 
da. compa.nhia no ulLimo dia 31 de Dezembro e a import.ancia. 
e a natureza do capital, dos haveres e dos lucros e perdas da 
companhia. e todos os mais assumptos e cousas necessarias 
pat'lL patentear o estado dos negocias da companhia. Um!~ cópia. 
unpress1. do balancete serâ, cinco dias pelo menos antes da pro
xima assembléa geral ordinaria, entregue ou lançada no correio 
dirigida a. ca.cla accionista. ao 8eu endoreço registrado. 
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Art. 85. Todas as contas dos directore!l, depois de approndu 
pr uma asaembléa geral, serilo concluaiyas, excepto si n~llaa 
119 descobrir qualquer erro manifesto dentro de tres mezes 
do ealendario immediatos a essa approvação, em cujo eaao seri 
a conta immedia tameote rectifieada. 

Art. 86. As secçõei &'\te e oito dM leis das companhias de 1879 
terão applicação i companhia como si ella. fosae uma com
panhia bancaria dentro da lettra. da dita lei •• aa ~isposições 
nellas contidas, relativas ao exame das contas e á assignatu~ 
dos balanços, serão consideradas como rormando parte deiteS 
estatutos. Fi ·a entendi.o que os primeiros fiscaes serilo no-
meados pela directoria. · 

Art. 87. Os directores receberão, a titulo d·~ rl'mun~>ração, 
cada anno, a importancia d,! ~ 2. 000, para ser dividida entre 
elles, conforme elles o determinarem, porém a referida remu
neração do; directores não incluirá (salvo si a directoria aseim 
o decidir) qual1uer rPmuneraçiio paga a qualquer direetor 
gerente p•~lus seus s rviços como g<'rente. 

Art.· 88. Si qualquer director fôr ehamadi> para prestar 
aerviços extraordin-trios, ou para desempenhar quaesquer· 
funcções especiaes, indo ou residindo no e~trange1ro, para. 
quaesquer dos negocias ou dos fin~ da companhia, elh teri 
direito a uma remuneração, que S()rá fixada pela directoria, a 
qual será de uma somma fixa ou de uma porcentagem sobre 
lucros ou de outra e•pP.cie, e essa remuneração poderá BP.r em 
accrescimo ou em substituição á sua quota da remuneraçio 
dos directores por outra razão estipulada. 

PODERES DOS DIRECTORES 

Art. 89. Os negocios da companhia serão geridos pelos 
llirPctores, os quaes poderão com o capit<l da companhia pagar 
todas as despezas occasionadas pela formação e pelo re!listro 
da companhia e serviços na subscripçio do capital, e poderio 
exerce" todos os poderes da eompanhia que por lei ou por eates 
esta tu te s nilo fôr exigido que sejam exercidos pel" rompanhia 
em il8118tnbléa geral, sujeitos, toJavia, a qu'lAsquP.r disposições 
destes esiatutos, aos requisitos da lei e aos regulamentos que 
nilo sejam inconsistentes com os referidos regulam~ntos e 
disposições, conforme poSRa ser pre!'leripto pela rompanbí:i em 
aaaembléa geral, mas nenhum regulamento, feito pela com
panhia "m assembléa geral, innlidará qualquer •eto anterior 
oos directores que teriam sido válidos si esse regulamento nio 
tivesse sido feito. 

Art. 90. Particularmente, e sem r•rejuizo da generalidade 
do ultimo arti~ro supra, os dire<"tores poderão, na gerencia 
doa negoeios da companhia, sujeitos ás re~trii'Ções aqui eonti• 
das,· tem outro"' quaeequer po leres ou autorizações doi accio• 
niatas, logo após a inoorporaçilo da companhia, e nio obatante 
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ter sido o capital nominal sóm11nte em parte subseripto, 
encetar os negocios e fazer as seguintes cou:sas no nome e por 
conta da companhia : 

(a) PoJeriio dar execução pela maneira que possam julgar 
adequada a todos ou quaesqu~r dos fins da compan 1h, deecriptos 
no M emorandum de associação, e poderão fazer toda~ as cousas 
necessarias para satisfazer os t'3rmos das concessões nelle rela· 
tadaa e quaesquer arnpliaçõe~ das mesmas • 

• (b) Poderão, á sua discrição, pagar quaesquer proprielades 
ou direitos adquiridos ou serviços prestados :1. companhia, quer 
da totalidade, . uer em parte com dinheiro, com a•·ções, obriga
ções, debentures ou outros lttnlos da com: anhia, e quaesquer 
dessas acçfl6H poderão ser emiLti.las, quer como remidas, quer 
com a quantia credita la como paga por conta que p<ls&a ser 
accordada, e qualquel' dessas obr1gações, d ·b mturrJs ou outros 
thulos poderão on•·rar especialmente, quer tt,dt, quer qnal~uer 
parte da propriedade tia companhia e o seu ea;•ital não realiza
do ou na~ chamadas na occasiio, ou por oulra qualqu .<r maneira 
que possam julgar conveniente. 

(c) Elles podenlo garantir o cumprimento de quaosquer con
tratos ou compromiesos cebbradus pela C()Ulp~nhia, hypo&'lecan
do oa oneran·lo to la ou qualqurJr propriedade da companhia 
e o sea capital não realizado ou não chamado na occasião ou 
por outra qualquer maneira que ellr•s pos>~am julgar apropriada. 

(d) Os directores poderão nomear e á sua diSI)l'i~i • remover 
oa suspender um ~crente geral, e quaesqu"r outros gerentes, 
e os secretari s, banqueiros, solicitalores, engenheiri>B, offi
ciaes, caixeiro~, ag nte~ e emprega los para 11erviços perma· 
nentes, temporarios, ou e~peciaes, conforme elles possam em 
qualquer occasião julgar conveni •nte, o poJerio invr!stil-os dos 
poderes que julg orPm convenientes, e deL rminar-lh,~s os seus 
deveres e 1i:l::~r-lhes <•s seus salarios ou emolumentos, e poderão 
exigir fianças nos casos. e dos valores que elles entenderem 
convenientes. 

Os directores poderão estabrJlecer quo o, negocias ordinarios 
da companhia, incluindo as tran"ferc>n~ias. sejam feitos pelos 
gerentes, os quaes, no curso de~s·s negocios orriinarios e p•ra os 
seus fins terão, com e <sa sancçiio, como acima •lito, a f.•culdade 
de eeleb~arem e roscindire1111 todo e f!Ualquer contrato ou 
contratos pór conta d \ companhia, e t!\mbom de saecarem, acei
tarem e endossarem no nom>'l e por conta da companhia quaes· 
quer lr·tras. notas prornissorias ou letraS~ de CAmbio. tambem 
de empregarem e á vontade removerem e desp.-direm esses 
secretsrios, ag~>ntes, caixeiros e ernprE'gadoq conforme os ne
gocios ou int,resse'l da companhia no a •u ju.izo o exigirem, 
e de pagarem-lhes e concederem lhes resrectivamente a11 re
munerações, sal rios e ordtmados que julgarem ap1·opriados. 

Os gerentes prestarão conta aos dtrectores Pm c~da sessio 
da directoria ou quando assim lhes fôr ex;gido, de to:laq as 
transa~"ções, materias e causas relativas á companhia. ou aos 
seus negocies, confiados aos gerentes. 
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por subsequentea decretos juntamente com os contratos refe
rente<J aos ditos decretos ou conces!Kiea feitas entre o dito 
Governo Imperial do Brazil e os diversos concesaionarios daa 
ditas conceaeUes ou seus cessionarioa, as quaea ditas oonceaaões, 
decretos e contratos têm por fim o utabelecimento de quatro 
engenhos de assucar e· outras obraa aecet110riaa para o f.Abrico 
de aasucar nos seguintes logares no Imperio do Brazil, a saber: 
um em ltaborahy, municipio de Itaborahy, Província do Rio 
de Janeiro ; um em ltabapoama, no município de Campos, 
na Província do Rio de Janeiro; um em Muriahé, no muni
cípio de Campos, na Província do Rio de Janeiro ; um em 
Itapemirim, no município de, Itapemirim, na Província do 
Eapirito Santo ; e procurar obter a tranaferencia para a com• 
panhia das ditas concessões, decretos e eontratoa, e de qoaee
quer confirmações, prorogaçõ31 ou modiftcaçõea dos mesmoa, 
juntamente com as vantagens de quauquer garantias, llttbaidios · 
ou decretos do Governo Imperial ou de qualquer GoverD.O p.,. 
vincial do Brazil que tenham sido ou possam ser concedidos ou 
publicados relativamAnte ás ditas concessões. decretoa e 
contratos ou ampliando-os ou modificand,,-os e adberir aos e 
cumprir os termos e condições das referidas conceasõea, decre
tos e conb'atos sujeitos às modificações (ai as hounr) denes 
termos que, em qualquer ocoasião e ds vea am quando, possam 
ser aecordados com o Governo Brasileiro, ou q~quer Go\>erno 
Provincial do Brazil, e fazer quaesquer eoalall lleP.8111ariall 
para que a companhia tenha direito ás garantias e aos aubaidios 
por elles concedi Jos. 

(b) Para explorar no Imperio do Brazil e em qualquer outra 
parte, sujeito a qualquer licença ou conceaalo, o negocio de 
fabricantes, refinadores, plantadores e negociantes de asaucar 
e todos os negoeios usual e ordinariamente explorados em 
connexão_com os mesmos respectivamente. 

(c) Para os ftll8 de quaeaqtter dos negoei~ aqui anterior
mente mencionados, comprar, arrendar ou por outra fórma 
adquirir, tomar e possuir, revender, alugar, cultivar ou por 
outra fórma negociar ·com qualquer terra ou edificio de 
qualquer natureza dentro do Imperio do Brazil ou em outra 
qualquer parte, ou com quaesquer direitos, privilegios ou aer
vi~fíes em, sobre ou inherentes a quaesquer terras ou edi
:liclOS. 

(d) Construir e pro-ter de todas aa machinas, instrumentos, 
material, apparelhos, proeesaos e meios e edificios apropriados

1 
para engenhos de asaucar e outras obras e construcções ne
e&lllllt'iaa oli convênieatea para o fabrico de aslhte&l' e para 
custear e explorar as mesmas, e tambem cón!ltruir, pt'O'f'et e 
conae"ar estradas, estradas de f"rro ou vias ferreas, can·1es 
ou dóeae, com todo o material fixo ou rodante necesaario ou 
C?•veniente, comprar e empregar animaes para os 6ns dos 
clitoe engenhos e vaporea e outro• navios. barcos. apparelhos 
e matetlaea ~ra o tranaporte pelos r*. cauea 011 ......, e 
tambe$ adqãirit, caMe&r e levar a ef'ei&o flnaltfcter . erraprea 
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requerida ou autorizada pelas eoncelltiSea, decretoa ou OOil'" 
tra&os, ou qualquer conceaslo, decreto ou eoutrato do Governo 
Imperial ou de qualquer Governo Provincial do Brazil aupple
mentat ou prorogando as ditas eoncei!Gea, decretos ou COD• 
tratos. ou autoria.ndo a exeeuçlo de quaeaqoer outras obras no 
Imperio, e para d818nvolver as suas operaça&s ou em eoll• 
nexão com ellas e requerer ou adquirir elevar & eft"eito quaes
quer outras couceesões, decretos ou contratos para quaeaquer 
daa obras, negocios ou fins acima ditoe. 

(e) Construir, eaubeleeer, custear e explorar quaesqner ea
tradaa, eslratlaa de ferro, vias ferreaa, eanaes, dócaa, linhaa 
telegraphieas, vapores ou outros navios ou barcos, fazer Opera
ções de mineraçlo ou beneficiamento de terras e ontras opera
çõee requeritfaa ou autorizadas por quauquer denaa conoea
~ •• decretos ou contratos ou que possa set julgado van• 
bjoso ou conveniente estabelecer ou explorai' em. connexiO 
com as opeJ'0915es da comp~nhia e adqu1rir ou construir e 
custear 011 contribuir para a eonatrucçio e custeio de quaes
quer oasas, igrejaa, escolas, hoapitaes e outroi!eebbeleeimen&oa 
e ediflcioa para uso e beneficio no todo ou em parti! doa ope• 
rarioa e outras peasoas, em qualquer ooea•ilo empregadas da 
companhia ou em suas obras ou propriedadea, e em geral 
fazer todos os actoa e eousas que estejam dentro dos fina ou 
que possa ser calculado, para desenvolver u vantagens de 
quaesquer dessu concessões, decretos ou contratos. 

({J Nomear um ou mais representantes da companhia dentro 
do lmperio do Brazil, encarregados de todos oa poderes ne
eeaaarios para tratar ou resolver direet&mente com o Governo 
Imperial do Brazil ou com qualquer Governo Provincial do 
Brazil todas ou quaesquer questões provénientés de qualqullr 
contrato com eases Governos. 

(g) Fazer o que posSá set necessario ou eonvtaiénlé a1iJJl d& 
estabelecer para a companhia um domicilio W&zileiro. 

(l) Comprar e adquirir IJ.Uaesquer terras. eaaas, caes1 edi
ficlos, aguas ou outros dirPJtos, arrendamentos. material ro
danté, ap!larelhõB, rnaebinismoa, navios ou outra.& proprie
dades quer no Império do Brazil, quer ao Reino tinido ou êlll 
qttalq'!et c_>utra parte que possa ser julgado util ott .condliC&ntê 
ao athngtmento de quaesquer dos fins élâ coml*ftlna. 

(i) Promover, requerer ou por outra fórma adqóirir, plJilê!ilr 
e le.ar a eft'eito leis de quaésquer governos, pariÃinento 011 lê
gJslatura, eoncesaiSes, privilegio&, patentes, alvaris de inYPll
l)lb, arteftdamentos, ClOiltratoll, 11ecórdoa ou ~riedadM rek• 
tiva. ou inherébtéà a \od01J ou qtlae•qu.r doS objeciba da ~ 
pàhhia e concddeto llc6n~all dtl gub--arrendatnent<J$ doe bíetllllOI 
a qualqaer outra companhia ou companhias, corporaQló, ~ 
ciedade ou pe8!1088. 

(j) Oontrahir empresthnos por meio da emiBSão de deb,mturs• 
pàpveis ao portador ou por outras fórmu1 •iLuloa de prelação, 
obrigações, hypothecaà, letras ele cambio, 'notaa promilliloriu 
oa ontrae oli~ da companhia, a u1 premio o« com àDl 
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desconto garantido por toda ou por qualquer parte da empresa, 
rendimentoS e propriedade da companhia, presentes ou futuras 
ou aobre chamadas nló realizada• por conta das acç&e da 
companhia ou sobre capital nlo realizado da companhià ou 
por outra fórma ou tem qualquer deasas garantias conforme 01 
directores da companhia julgarem apropriado. 

(k) Fa21er a fatio da companhia com qualquer outra com
panhia, eorporaçJo, sociedade, firma ou empre21a qualquer~. quer 
eonttituida 01l Incorporada no Reino Unido ou em gaalguer 
outra parte com :Iins identiCOt ou semelhantes aos :Iins desta 
companhia ou qualquer delles. 

(J) Compràr ou por outra fórma adquirir, explorar, dirigir e 
levar a e:treito 01 favores ou vantagens ou os negoeios, ou 
qualquer interease nos negocios de qualquer eorporaçlo, 
companhia, sociedade, em preza, firma ou pessoa com negoci01 
no Reino Unido , no Imperio do Brazil, ou em qualquer outra 
parte com fins iguaea ou semelhantes aos fins da companhia 
ou a qualquer deUes e adquirir e possuir quer por via de 
compra, garantia ou por outra fórma, quaeaquer aeç6ea, cleHtl
tures, obrigações ou qualquer inter888e no rendimento ou DOI 
lucros . de quaesquer dessas corporações, emprezas, firmas o1i 
p8810&8. . 

(m) Fazer adiantament01 de aceôrdo com as referidas con
ceuêSes, decretos ou contratos ou independente disso, aoe fa
zendeiros, cultivadores ou fornecedores de eannaa, para fumen
lar ou auxiliar a producçlo da canna de assuear e empregar 
ou emprestar a juros quaesquer dinheiroe da companhia que 
nlo sejam de neeeBSid&de immediata para 0118011 fins. 
. (n) Fazer e celebrar contratos ou accôrdos afim de levar a 

e:treito qualquer dos fins da companhia. 
(o) Vender qüer a dinheiro, quer por aeçlSes ou obrigaç&s 

de 9ualquer outra companhia ou !\uer por dislribuiQio entre 01 
acctonistaa ou por outra fórma d1sp6r de todo ou de parte d01 
negocios ou propriedade da companhia. 

w) Arl'8ndar, hypothecar, transferir, empenhar, vender, 
ceder ou por outra fórma negociar e dispôr de todos ou de 
qua!quer parte daa terras, edificios, engenhos e obras da com
panhia e quaeaquer concesaõe~. decretos, cessões, privilegioa, 
patentes, alvaràa de invençlo, obras, contratot, aecôrdos, 
acções, direitos, ou outra propriedade da companhia. 

· (g) Fazer quaeaquer depoaitoa de dinheiro ou títulos e fazer 
todas aa COU888 neeessariaa para o cumprimento daa leis ou 
Ngulamentos de qualquer governo estrangeiro ou colonial 
nos lagares em que a companhia possa desejar fazer as suas 
ope~s. 

(r) Fazer todat as cousaa aqui precedentemente meneio
nadaa, quer por conta da companhia 116mente, ou como a,~nte, 
faetor ou associado. de qualquer outra companhia, IOCledade 
ou pessoa. . 

(1) Appliear como lucros applicaveia a dividendoll qnaeaquer 
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juros recebidos durante a constracção d•s obras, quer elles 
sejam pagos por qualq.uer governo ou peseoa, quer obtidos 
por emprego temporar10 de capital. 

(t) Tambem, afim de attin~ir quaesquer dos fina supra, p~ 
curar obter para a companhia ou para qualquer outra compa· 
nhia, sociedade ou pessoas incorporadas como companhia ou 
como sociedade anonyma ou de qualquer outra organizaçio, 
decretos ou privilegio. 

(ít) Fazer todas as mais cousas que sejam ou possam ser in
ci.lentes ou conducentes ao attingimente dos fins supra ou a 
qualquer delles e tsmbem dos fins ulteriorea ou ampliados que 
a companhia possa em qualquer occaaiio por deliberação 
especial determinar ou resolver. 

4. A responsabilidade dos accionistaa é limitada. 
5. o capital da companhia é de e 260.000 dividido 

em U.. 000 âcçaes preferenciaes de -e 20 cada uma e 4. 000 
acçõea dift""eridaa de -e 10 cada uma, aa quli~H seções e 
quaesquer outras aeçõea de q.ue o capital da eompanniá possa 
em. qualquer occasiio consist1r, poderio ser divididas em dift""e
rentea claaaea e poderio ter a respectiva preferencia, garantia 
ou privilegio quanto ao resgate de todo ou de qualquer parte 
do seu capital e ao pagamento de dividendos ou juros e a outro 
respeito entre umas e outras que a companhia indicar. 

N4s as diversas pessoas, cujos nomes e cujos endereços se 
acham abaixo subecri~tos, desejamos constituir-:aos em uma 
companhia de eonforrmdade com o M emoran.dvm de associaçio 
e respectivamente • concordamos em tomar o numero d'l acçõea 
do capital da companhia exarado em frente dos noseos 
respectivos nomes. 

Nomes, endereços e deseripçio dos 
sabseriptores 

Numero d• a~ tomadas 
por cada sabscriptor 

Frederiek Levick, da firma Batheman 
& Levick, negociantes, Cornhill 
Chambera, Cornhill, E. C ..•••••... Uma acçlo preferen

cial. 
Ieaae Abecassia, dá firma Abeeaaais 

Brothera, negociantes, 57, Grace-
church Street, E. C ..••..•....•.•• Uma acc;io preferen

cial. 
Simon Seruja, negociante, 12, Ten-

ehurch Street, E. C ...•.........• Uma aeção preferen
cial. 
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Nomes, eader~ o deserlpçlo dos 
eubscri ploros 

Numero de aocfel toudaa 
por oada sallacrip&or. 

Frederick Georg Dart, da firma Jo 1eph 
H. Dart & Sons, negociante, f6, 
Phipot Lane, E. c ................ Uma acÇao preferen-

cial. 
Fred&rick James Reilly, medico e ci

rurgilo, Amesbury House, 68, Victo-
ria Park Road, E ....•.......•.... Uma acçlo preferen

cial. 
Albert Sander, negociante, 5, Crosby 

Square, E. C •...••...•..•......• Uma aeçlo preferen
cial. 

Francisco Torromé, da casa Torromé 
Son & Comp., negociante, 4, Jetrreys 
Square ........................... Uma acçlo preferen-

cial. 

Feito aos fO dias de Agosto de {883. 
Testemunha 4as assignaturas supra- Henry J. W IZMling. 

75, Cornhill, Londres, E. C., escrevente de solicitador. 
E' cópia fiel.- (Assigaado) W. H. Cousi••• registrador de 

companhias de capitaes associados. 

Es-tatu-tos da. c:London & Bra.sllla.n 
Sugar Oom.pany, lim.ited :» 

LliiS DAS COMPANHIAS DE {862 a f880 

Companhia limitada por 4CÇ6es 

PRlllLIMIN.A.R 

Art. f. o 03 re1n1lamentos contidos ~ taboa A, no primeiro 
additivo á c lei das companhias de f862 • nio terlo appli
caçào á companhia. 

Art. 2.0 As operações da companhia poderio ter principio 
em .qualque! époo~, ~ .discric,lo da dir~toria, em!wr& l.ódo. o 
capital nom1nal pnm1t1'fO nio se ache a1nda •ubtloripto, clia&ri-
buido ou tomado. · 
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Art. 3,o As operaçGes da companhia, emquant.o em asaembléa 
geral da companhia nio fôr ordenado por outra fórma, BrJrlo 
featas em um escriptorio, registra lo em qualquer oceasiio e 
estabelecido pela direetoria em Londres. 

Art. 4.o Sujeito a quaesquer expressas dispoeições contidas 
nestes estatutos, primitivamente estabeleetdas ou alteradas 
por deliberação especial, a companhia poderá exercer quaesquer 
po:ierea qoe em qualquer oecasião po88&Dl por lei ser exer
cidos por qualqoer companhia que pelos seus estatutos se ache 
autorizada a exercei-os. 

CAPITAL B ACÇÕES 

Art. 5.o O capital nominal primitivo da comp-mbia é de 
~ 260.000, dividido em H. 000 acções pr,ferencians de ~ 20 
cada uma e 4.000acções differidas do~ iO cada uma. 

Art. 6. • As ditas acções podem ser oft'erecidas e emittidas 
ao publico ou a quaesquer pessoa~ em uma só emissão 011 
em emissões 81Jccessivas pela maneira e nas época~ e sob as 
condições em que os directores em qualquer oecasião e á sua 
discrição julguem conveniente. 

Art. 7.o A directoria determinara em qualquer oecasilo as 
importancias dos depositas ou dos pagamentos que deverão fa
zet<-se ao realizarem-se o pedido e a dtstribuiçito de acções 
(além das acções emittidas como acções remidas) e poderá 
encerrar a subscripção e a distrihuiçã:o das acções antes de 
ae achar distribuída a quantila te total então autoriza,Ja a ser 
emittida. 

Art. S,o A directoria poderá, em virtude de qualquer contrato, 
devidamente archivado no registro de companhias de capitaes 
asaoeiadoa como proposito de pagar por conta da companhia 
o yalor de qualquer propriedade, o&ta ou serviço ou para 
qualquer outro pagamento importantP-, emittir, em vez de di
nheiro, quaesquer acçõos que na occasião possam ser emittidas, 
sendo-lhos creditada como pago valor igual â importancia do 
pagamento que tiver de realizar-se pela dita propriedade, obra 
ou serviço. ' 

Art. 9.o A companhia póde em qualquer occt~siio, por 
deliberação de uma assembléa geral, e~pecialmente coavocada 
para esse fim e emb:>ra a totalidado do capital primitivo nio 
ae ache subacripto, modificar as eon !içõee contidas no seu M c
morandum de auociação, afim de augmentar o seu capital 
pela creação de novas .acções, devendo esa!l augmento ser da 
1mportanch total <l ser dividido em ançõea das respectivas im
portancias e e:>m ou sem quaeaquer privilegias ou direitos 
espeeiaes que a companhia indiMr nesaa .teliberaçio, ou con
forme os direetores possam, em virt11de dessa autorização, 
determinar. 
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E•es privilegio&, si os houver, podem consistir em garantia 
de dividendo ou em um dividendo preferencial, ou em qualquer 
outra J.ll:eferencia ou prioridade, quer relativamente áo capital 
ou divipendo, ou a ambos sobre o capital em acçha exis
tente, ou sobre qualquer parte especial do mesmo. Qualquer 
de•es privilegi08, como &Cima dito, poderi tambem por igaal 
deliberaçlo ou determinação, ser dado em relaçlo a qualquer 
parte do capital primitivo que em qualquer occasilo possa 
achar-ee por distribuir. 

Art. !O. Excepto qundo por outra fórma previata pelas 
condições da emillllo, 41ualquer capital, levantado pela ereaolo 
de novas acções, serã a todos os respeitos coDSiderado como 
acções ordinarias do capital primitivo e seri sujeito ú dispo
sições aqui contidas com raferencia ao par-mento de clia
madas e prestaçhs, trsnsferencias e trans!Dlsdo, commiiSio, 
hypotheca, ceaslo ou outro qualquer objecto. 

Art. H. A companhia podará em qualquer occaailo modi
ficar as condições contidas no seu M emoralldtut& de auociaçlo, 
afim de reduzir o capital, e póde, por meio de CODBOlidaçlo ou 
subdivido, dividir o capital ou qualquer parte delle em acçGee 
de maior ou menor valor nommal. 

Art. !2. Todo- o accionista terá direito a um certificado pas
sado sob o seBo eommnm da companhia ou assignado e sellado 
por qualquer pessoa autorizada pela companhia ou por seu pro
curador, para passar taes certificados, por ella, em qualquer 
logar fóra do Reino-Unido, especificando a acçlo ou acçiSea 
que elle possuir e a importancia paga por conta dellaa ; e ai 
um certificado se estragar poderá ser renoYado, mediante o 
pagamento de uma somma não excedendo 2 echillinp e 6 pence 
que a directoria possa em qualquer oocaailo indicar, e a dire
ctoria poderi conceder um novo certificado no Jogar do que f6r 
aUe~o teMe extraviado, na presença das provae e condições 
que ella possa julgar su1Bcientes e convenientes. 

Art. t3. A companhia terá uma primeira eàbaolata h;ypo
theca sobre u acções de qualquer accionista e sobre todos 
08 juros e dividendos que lhe forem devidos por quaeeqaer 
quantias devidas e pelas responsabilidades aabaistentea pàra com 
a companhia por elle ou por parte deDe, quer só, quer coa:. 
juntamente com quaesquer outras pessoas, Incluindo qualquer 
responsabilidade para com a companhia , damnoe caus&doe 
com relaçlo a qualquer quebra dos seus regulamentos e 
embora a importancia llesaes damnos Dlo tenha sido fixada ; e 
quando uma acçio fór possuida por maia de uma pessoa a 
companhia terá semelhante h;ypotheoa sobr• ~lla e sobre 08 
juros e dividendos devidos em relaçlo a ella, por q~er di
D.heil'OII aSIIim devidos e pelas responsabilidades acima ditas e 
existentes para com a companhia por parte de todos ou de 
quaesquer doe possuidores dessa acçlo. 

A hypotheca que a companhia pelo presente se l'888l"f'& ••ri 
inhereJlte a quãlquer acçlo ou acçiSes em ~er de qualquer 
testamenteiro ou administrador de um accioniata fallecidci. 
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.Art. i4. Si quaesquer acçlles se acharem iD8C1'iptas nos 
nomes de duas ou mais pessoas, a pessoa cujo nome estiver em 
primeiro logar no registro será, si a directoria .na sua dia
criçilo não decidir o contrario, considerada uaico possnidor 
d888&8 aeções relativiUilente ás votações nas asaembléas geraes, 
recebimento de dividendos, entrega de avisos, e quaeaquer 
outros assumptos relativos á cOmpanhia, excepto a transferencia 
de acçlo. 

Art. i5. A companhia não será obrigada nem reconhecerá 
qualquer interesse equitativo, contingente, futuro ou parcial 
em qualquer aeç!o, nem (excepto si pelo seu regulamento 
fór expressamente determinado por outra fórma) qualquer outro 
direito em relaçio a uma acçio, além de um_ direito absoluto, 
de aecórdo com o.~ seus regulamentos, nas pessoas em qualquer 
oecasiilo registradas como seus possuidores. 

Art. i6. Aeeionista algum, que mudar o seu nome ou Jogar 
de sua residencia, terá o direito de receber qualquer dividendo, 
ou de votar I6Dl que tenha dado aviao á companhia dessa 
mudança de nome ou de residencia, afim de ser registrada, e 
aem que disso tenha sido dada á dirootoria prova razoavel, 
1uando eUa assim o exigir. 

CHA.IlADAS 

Art. i7. A directoria póde, em !fUàlq uer oecasilo, no exerci
cio da sua discrição, fazer chamadas com relação aos dinheiros 
que êativerem por pagar sobre as acções possuid:la pelos accio
nistas, dando-lhes aviso de cada chamada com nunca menos 
de 30 dia.~ de antecedencia, e pela maneira aqui em seguida 
determinada, e cada aecionista será obrigado a pagar a impor
tancia das chamadas assim feitas ás pessoas e nas epocas e nos 
Jogares indicados pela directoria. 
§'Art. i8. A chamada será considerada como tendo sido feita 
n& época em que a deliberação autorizando-a tiver sido votada 
pela directoria. 

Art. i9. Si antes do dia ou no dia marcado para o pagamento 
qualquer accionista nlo pagar a importaneia de qualquer flha· 
mada pela qual fór responsavel, elle pagará juros sobre essa 
chamada, a contar do dia marcacfo para o seu pagmaento até ' 
época em que elle f6r de facto realizado, ã raz1o de iO o/0 ao 
anno, e Dlo terá direito a dividendos sobre as chamadas pagas, 
durante o ~ em que qualquer chamada ou quaeaquer 
juros sobre ellaa estiver em atrazo e por pagar, e a impor
tancia da chamada, e todos os juros vencidos sobre ella aerlo 
deduzidos doa dividendos Ou de outros dinheiros qu'l depoi11 do 
dia mareado ae tornarem devidos pela companhia em relação 
á aeglo sobre a qual fôr feita a chamada. ~· .. ..,--· __ 

Art. 20. A directoria ~era, mas nlo aent f..nten r, A~. 
ceber de qualquer accionJSta pagamentos , · 1\iWUwA 'Jfilr/,/,n'.; 
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totalidade, quer de qualquer parte da import&Dcia por pagar 
ou por chamar eobre quaeaquer acções por elle po811lidu, 
e poderi conceder e pagar juros a ama taxa nlo excedente 
a 7 •/o ao anno aobre quaesquer dinheiros assim pagoe adian • 
tadoe. 

TRANSRB.ENCIA E TB.ANBMISSIO DJI A~:E 

Art. 21. A companhia creará um livro para o regiatro de 
transferencias e nelle serão registrados os particularea de todas 
as tranaferencias <>u transmissões de acçõea. . 

Art. 22. Os livros de transferencias poderio ser encerrad011 
durante o tempo qne a directoriajulgar conveniente, nio exce
dendo ao todo a 30 dias em cada anno. 

Art. 23. Nlo será registrada transfJreneia alguma de aççiJea 
que nlo estejam de todo realizadas, sem que e senão depois que 
o transferido seja approvado pela directoria. E a directoria á 
sua discrição póle recusar-se a registrar qualquer tranaferencia 
de acções sobre as quaes a companhia tenha um direito real. 

Art. 24. Os teshmenteiros ou adminiatradores de um accio
niSta fallecido aerlo as unicas pessoas reconhecidas pela com· 
panhia como ten.io algum direito ás suas acçõea, excepto tratan· 
do-se de acções regiatradas em nomes conjuntoa, em cujo caso 
o sobrevivente ou os sobreviventes serão as unicas pe8110U 
reconhecidas pela companhia como tendo direito a essa 
acção. 

Art. 25. Qualquer pessoa que tornar-se interessada em alguma 
acção, em conaequencia da mort~. fallencia ou inaolvencia de 
qualquer accioniata ou do caaamento de qualqqer mulher aceio
nista, ou por qua?squer meios legaes outros que nlo sejam 
os de transfereneia, de accórdo com o regulamento da compa
nhia, poderá, produzindo ag provas que em qua)q,.er época 
f<>rem exigidas pela directoria e satisfeitos quaesquer direitos 
reaes da companhia sobre esu acção, ser ella propr1a registra
da como possuidora da acção ou transferil-a a alguma peuoa 
por ella nomeada e que nisso aRsentir e (salvo si a acção 
estiver de todo realizada ) approvada pela direc&oria. 

Art. 26. Toda a transferC~ncia de acção ser:!. feita por instru· 
mento por escripto, assignadq pelo transferente e transferido, 
e esse instrumento seri pela fórma que a directoria em qualquer 
occasilo approvar, e será apresentado á companhia, aeom{l&• 
nhado pela prova que a directoria possa exigir, para evidenCl&!' 
o titulo do trauferente, o qual sara considerado como per
manecendo possuidor da acçlo, até que o nome do transferido 
seja inseripto no registro dos acc1onistas em relaçlo a essa 
acçlo. 

Art. 'a. Tod11. a tranamia'lio de acções aeri yerificad& pela 
maneira que a directoria exigir, e a companhia poderf. recuar 
r~-,«Jaalquer dessas transmisslSes, até que ellu M,iua 
aaatm yeriloacJM. 
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Art. 28. Pagar-se-hlo relativamente A traDSterencia ou 
tranemiiSio de qualquer acção ou numero de acçiSra á rue.ma 
p81180& os emol11mentos ou a som ma de dinheiro que a dire
ctoria em qll&lquer occaailo estipwar. 

COIIOIISSO B lU!lNUNCIA DB ACÇiSES 

Art. 29. Si algum aeeionista deixar de pagar qualquer 
chama:la no dia marcado para esse pagamento, a directoria 
poderá, em qualquer occasião, depois dt>saa data, durante o 
tempo que a chamada estiver por pagar, enviar-lho um aviso 
reclamanJo o pagamento de,sa chamada juntamente com juros 
e qaaesquer deapezas que possam ter accrescide em razão 
deBSa Calta de pagamento. 

O aviso indicará um futuro dia, no qual ou antes do qual essa 
ehamadaeosjorosedespezas, accrescidos por essa falta de 
pagamento, devam ser pagos. 

Indicará tambem, como logar, no qual o pagamento deve ser 
feito, oa o escriptorio registrado da companhia, ou algum outro 
logar no qual as chamadas da companhia alo usualmente 
realizadas. 
· O aviso declarará igualmente que, no caso de falta de paga

mento no dia ou antes do dia, e no logar indicado, as acçõ's, 
em relação ás quaes esea chamada foi feita, serão passiveis de 
ser declaradas cahidaa em commisao. Si nlo forem attendidaa 
as indicações de quaesquer de81188 avisos acima ditos, quaesquer 
acçiSea e em relação ú quaes esse aviso tiver sido dadõ, poderio 
ser, em qualquer occasião depois da época marcada, e antes 
de ter sido feito o pagamento das chamada<i, dos juros e 
das despezas devidas em relação a ellas, declarada cabida em 
commisso por uma de~laração da directoria nesse sentido. 

Art. 30. A direetoria poderá tambem, apda deliberação, de
clarar quaesquer acçiSea cabidas em commisso, no intuito de 
tornar efl'ectivo o direito real ou hypotheca tacita, concedida 
por e.tea estatutos por dinheiros (nilo sendo o das chamada.) 
devidos á companhia, porém sómente depois do aviso e su
jeito 6s condigões mutatis mutandis, contidas no prece
dente artigo. 

Art. 31. A direetoria poderá em qualquer occasião, e n011 
termos em que ella julgar conveniente, aceitar a renuncia 
ou eommisso de quaeequer acçl!es, por parte de um aecionista 
que desejar dellaa fazer a renune1a ou a:lrnittir o commisao, 
ou rescJndir ou auapender qualquer renuncia ou commisso 
préviamente feito. 

Art. 32. Será permittido dispór de quaea1uer acções, aasim 
declaradas em commisao ou renunciadas, pela maneira que a. 
directoria julgar conveniente, as quaea serlo consideradas, 
bem como o seu producto, como sendo propriedade ela compa
nhia, mu ai elbia forem deelaradu em eommiaao. aftm de 
tornar eiFectiTO qualquer diraito legal que alo 1eja aq118lle 
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pelos directores de todos OJI da quaesquer dos poderes que lhes 
aio conferidos pelos arts. 82 e 1:13. 

Art. 101. Todo o recibo de dinheiros de compra ou ~ypo
theca assignado pelos gerentes ou por dona dos directorea, e 
em qualquer doa casos subscripto pelo secretario, serão qui
tação efficaz dos dinheiros nelles declarados como recebidos e 
exonerarão toda a pessoa, companhia ou corporaçio que os 
pa~ar, de velar 'pela sua applicação ou de serem responsa
veJs pela su~ perda, má applicação ou não applicaçio. 

Art. :102. Cada um dos gerentes e todo o direetor, contador 
e secretario e outro official e seus herJeiros, testamenteiros, 
administradores e representantes, serio indemni:zados pela com
panhia de todos os prejuízos têm que incorrerem respectiva
mente no ou acerca do desempenho dos seus respectivos de- . 
veres, excepto quanJo occasionados pelas suas respectivas 
negligencias ou faltas. 

Art. i03. Nem os gerentes, nem qualquer delles, nem qual
quer director ou offieial, seus herdeiros, testamonteiros, admi
nistradores ou representantes, serão responsaveie por outro 
qualquer director ou official pelo facto de ter com elle assi
gnado qualquer recibo. ou outro acto, para conformidade do 

· mesmo, ou por qualquer prejuízo ou gasto oceorrido A com
panhia pela insufficiencia ou deficiencia do titulo de qualquer 
propriedade adquirida por ordem da directoria para ou por 
conta da companhia, ou pela insufficiencia ou deficiencia de 
qualquer garantia na ou sobre a qual quaesquer dinheiros 
da comp1nhia tenham sido empregados, nf}m por qualquer 
outro prejuizo, damno ou infelicidade que se der no desempenho 
dos deveres dos seus respectivos cargos ou em relaçio a elle8, 
salvo ai isso acontecer devido a acto, negligencia ou falta IJUa 
voluntaria. 

DIYIDENDOS 

Art. 104. Os gerentes ou os <lirectoras poderão, com a sanc
çio da assembléa geral, declarar um dividendo para serra
teado entre todos os accionistas da accôrdo com o numero e a 
natureza das suas aeções, e com a importancia realizada ou 
considerada como realizada por conta dellas. 

Art. 105. Todas as acções de outras companhias, adquiridas 
por esta companhia, como parte do valor da compra de qual
quer concessão, serão, tanto quanto seja possível, transferidas 
rateadamente aos accionistas desta companhia, como ou na 
natureza de um dividendo ou bonus. 

Art. 106. Nenhum divitlendo, ou emprego de dividendo ou 
bonus será declarado pagavel, senão tirado dos lucros pro
venientes doà negocios da companhia, nem contrario á re
commendaçio dos gerentes ou dos directores. Todos os dinheiros 
e haveres da companhia, além e a maior dos dinheiros e ha
veres que representem amplamente o capital realizado, seria 
conSiderados como sendo lucros applicados ao dividendo e 
õonus. 
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Art. t07. Nenhum juro, dividendo ou bonus que ficarem 
por pagar em época alguma vencerão juros da companhia. 

Art. 1.08. Em aecrescimo a qualquer desses di\!idendos, como 
acima dito, oa gerentes e os directore!J poderão com a sanc
çlo de uma assembléa geral ordinaria declarar um ou maia· 
bonus tirados dos lucros da companhia, para serem divi::lidos 
entre o~ aecionistas, pela mesma maneira e sujeitos ás mesmas 
disposições acima declaradas e contidas, com relação aos di
videndos, e serão considerados a todos os respeibs como rendi
mento das acçõ38 do anno immediatamenta precedente á 
assembh;3 geral em que elle for d<Jclarado. Os l1otttts pod"m 
consistir quer no todo, quer em parte Je acções de outra com
panhia de lavra. 

A•·t. 109. Todo o dividendo e bonus pagavel ou tirado dos 
lucl'OB da companhia, sujeito ao direito de hypotheca da com
panhia, p0 rtencerá ao accionista que, na ópoca em que essê 
dividendo ou bonu.s fôr declarado, tiver direito ás acções com 
refercncia ás quaes ello é p·•go, não obstante qu~lqucr sub
s3quente transferencia ou transmis~ão das acçõe:l e o recibo 
deste aecionista no caso de acções ou em commu~ rle um 
dos accionistas, será su:fficiente para esse dividendo e bonus. 
Nenhum dividen·lo ou bonus será pago a um testamenteiro ou 
administrador, ou a um administrador de uma falloncia, sem 
que elle ou o seu rc•presentante se ache .registrado de con
formidade com estes estatutos. 

Art. 110. A companhh poderá deduzir de quacsquer juros, 
dividendos, emprego de dividendos ou bonus, pertencentes a 
qualquer accionista, a impo1·tancia da. hypotheca • tacita men-
cionada no anterior art. 10. • 

Art. i 1i. Dar-se-ha immediato aviso a cada um aecionista, 
com direito a elle, de qualquer divi<lendo ou bonus que se 
tiver de pagar, e u1n titulo da sua importancia poderá ser 
enviado pelo correio ao endereço registrado do cada um aedo
nista e a risco delle. 

CO!>IT.A FUNDO DE CONSERVAÇÃO 

Art. H2. Os gerentes e os direetores poderão, antes do re
commendarem qualquer dividendo, tirar dos lucros da com
panhia e levar a uma conta denominada c conta fundo do 
conservação :t, a quantia que elles julgarem apropriada para 
formar um fundo destinado a -fazer face às contingcncias 
ou ao melhoramento, augmento, reconstrucção, reparo 011 
conservação das obras, machinismos e mais premissas, ou pro
priedade da companhia, ou para igualar dividendo, ou para 
outros qnaesquer fins em connexão com os negocias da com
panhia, ou ao desenvolvimento de quaesquer dos objectos ex
postos no M emo1·andum de a~sociação da companhia, e poderão 
ser applicados nessa conformidade, em qualquer época, pela 
maneira que os gerentes ou directores poss tm <leterminar. 

Art. H3. Os dinheiros a credito do dito fundo, denominado 
c funtlo do conservação», po lcr:io fiear omprcgado~ nos haveres 
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• geraes da. companhia, ou poderio ser empregados pelos ge
rentes ou pela direetoria em títulos ou fundos pttblicos, 011 em 

·obrigações ou àebentures coloniaes ou do governo geral, ou 
em obrigações garantidas, ou debentures de qualquer com
panhia 011 companhias, incorporada.s por decreto real ou por 
lei especial do parlamento, ou em deposito a juros em qualquer 
banco, por acçõea ou em titulos com garantia de propriedade d& 
direito, senhorio, de arrendamento e aforamento ou de outras 
hypotheeas, conforme elles possam julgar apropriado, ou em 
outras quaesquer garantia.'!, incluindo acções remidas de outras 
companhias que elles possam eseolher, e a direetoria poierâ. 
em qualquer occasião, alterar e variar esses empregos de di
nheiro, e não incorrerão em responsabilidade alguma pessoal a 
eue respeito, e:s:eepto por falta voluntaria. 

Art. 114. Os gerent~s ou os directores poderão, em qualquer 
oeeasião, diminuir a import.·meia do « fundo de conaervaçio •, 
e poderão tirar qualquer parte delle e acrescentai-o aos lucros 
da companhia a dividir entre os aecionistas, em qualquer 
anno, com o fim de augmentar os dividendos da!J.uelle anno, ou 
como bontu em accrescimo ao dividendo ordinar1o. 

CONTAS 

Art. H5. Os gerentes ou os directores mandarão estabelecer 
todas as contas bancarias da companhia no nome da companhia, 
e nella serão lançados todos os dinheiros pagos pela companhia. 
Todos os pagamentos feitos por conta da companhia serão rea
lizados por meio dll cheques, ou antorizações ou ordens sobre 
algum banco, aasignados pelos gerentes, ou conforme os ge
rentes ou a directoria em qualquer occaaião ~m dispôr~ 
subscriptos pelo secretario ou, no caso da sua mevitavel att• 
sencia, por algum outro official, que será nomeado para o seu 
logar pela directoria. 

Art. H6. Os gerentes e os directores mandarão estabelecer 
contas fieis de todos os recebimentos, creditas, pagamentos e 
responsabilidades da companhia e de todas as mais consa4 
exigidas por estes estatutos, ou necessarias para demonstrar 
o verdadeiro estadO e condição da companhia e as contas serão 
escripturadas nos livros e pela maneira que os gerentes e os 
directores julgarem apropriada e a contento dos fi.scaes. 

Art. H7. Extrahir-se-ha um balanço geral cada anno, que 
serã apresentado á assembléa geral ordinaria, e contem um 
summario do activo e passivo da companhia até uma data que 
nlo excederá a seis mezea anteriores á assembléa geral, e dis
posto em convenientes verbas ; esse balanço estará patente para 
ser examinado pelos aecionistas, no escriptorío da com
panhia, sete dias previos a essa assembléa geral. 

Cada balanço será acompanhado por um relatorio dos g ' 
rentes ou dos directores, sobre o estado e condiçlo da companhia 
e sobre a im~rtancia que elles recommendam que seja paga a 
titulo de dindendo ou bonu1. 
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· Art. H8. Esse balanço, tendo sido apresentado e approvado 
em assembléa geral, será assignado pelo presidente, e após isto 
serâ obrigatorio e conclusivo para todos os accionistas da 
companhia •• 

FISCALISAÇÃO 

Art. H9. Uma vez, pelo menos, em cada anno seria as 
contas da companhia examinadas e verificada a exactidão do· 
balanço por um ou mais fiscaes. Os primeiros fiacaes serio 
nomeados pela primeira assemblóa geral, quer ordinaria, quer 
extraordinaria. 

Art. 120. Si fõr nomeado um só fiscal, todas as disposições 
aqui contidas rGlativas aos fiscaes ser-lhe-hão applica.veis. 

Art. 121. Os fiseaes podem ser, aecionistas da companhia, 
porém nenhum director ou outro official da companhia poderá 
ser eleito fiscal emquanto permanecer no cargo, nem outra 
qualquer pessoa que tenha outro interesse em quálquer trans
acçio da companhia, que não seja o de accionista. 

Art. 122. A eleição dos fiscaes serâ feita annualmente 
pelas assembléas geraes ordinarias. 

Art. 123. A remuneração dos fiscaes será feita pela as
sembléa geral ordinaria. 

Art. 124. Todo o fiscal quando tiver de deixar o cargo, 
poderá ser reeleito. 

Art. 125. Dando·se alguma vaga. casual no cargo de qual
quer fiscal nomeado pela assembléa geral, os ger<Jntes ou os 
directores convocarão immediatamente uma. assemblóa geral 
extraordinaria, afim de a preencher. 

Art. 126. Si nlio se fizer eleição alguma de fiscal pela. ma
neira supra, a Junta Commercial poderá, quando isso lhe seja 
requerido, por nuaea menos de tres accionistas, nomear um 
:fiscal para o anno corrente, e fixar a remuneração que tiver de 
ser-lhe paga pelos seus serviços. 

Art. 127. Aos :fiscaes será entregue uma lista de todos 
os livros de escripturaçlio da companhia, e elles terão em 
qualquer hora razoavel accesso aos livros e contas da com
panhiA, elles poderão i custa da companhia en;~pregar con
tadores ou outras pessoas para os auxiliar no exame das contas, 
e poderio em relação a essas contas interrogar os directores ou 
outro qualquer official da companhia. 

Art. 128. Os fiscaes attestarão a exactidão do balanço e 
das contas, e relataria sobre ellas, e eae relatorio Berâ lido 
conJuntamente com o relatorio da directotia na aasembléa geral 
ordxnaria. 

AVISOS 

Art. 129. Os avisos que a companhia tiver de dar aos 
accionistas poderio ser-lhes dados ~11908lmente, ou mandados 
pelo correio, em carta franqueada dxrigida ao seu endereço ou 
logar de residencia registrada. 
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Art. f30. Todos os avisos que têm de sér dados a~s &?Cio• 
nisL&S serão quando se tratar de a.cções, ás quaes m~1s de uma 
pessoa tenham conjuntamente dir<.~ito d'ldO aquellas dessaa 
pessoas cujo nome S:l achar em primeiro logar no registro dos 
accionistas, e o aviso que assim fór feito será sufticiento para 
todos os po<:~suidores dessas acções. · 

Art. 131. To.lo o aviso qua fúr mandado pelo correio será 
considerarlo como sido entt·egue n:\ occasiil.o em que a carta 
que o contiver devia ser recebida na marcba ordinaria do cor
reio, e provado q·ue seja essa entregue, será isso prova 
sufticiente de que a carta contendo o ayiso foi convenientemente 
endereçada e lançada ao correio. . 

Art. f32. Nenhum a~cionista que se achar inscripto no 
registro como re3idonte fóra do Reino Unido, ou que tenha 
deb:ado d9 dar o seu endereço para set• registrado, terá direito 
de receber aviso ai.~ um da compan hi:t. 

Art. 133. Toda pessoa. quo por effeito da lei, por transfe
reneia ou por outi'OS meios venha ter direito a qualquer acçio, 
estará obrigada por todo e qualquer aviso ou outro doeumento 
que anteriormente ao lançamento do s11u nome e endereço. no 
registro, com rehção a e3ta acção, tenha sido dado ou enviado 
ao endereço da pessoa cujo nome a acção tenha sido prévia
mente registrada, ou teria sido da:Jo si e!'Be aceionista tivesse 
um logar registrado da resirlencia no Reino Unido. 

DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. 13(. A companhia poder:i, por deliberaçãJ especial, 
pol'ém, até que a companhia se t~nha tornado em companhia 
de lavras, sómentCJ com o conscntimnnto do~ geronte, resolver 
que a companhia seja dissolvida na época e" pelo modo, e nos 
termos e condições que possam ser- indicados n!'lssa deliberação 
e~pecia.l. Fica ont'lndido qu.~ nunca. menos de dous terços das 
acções registr.ulas deverão achar-sa representadas, quer pes
soalm(!nte quer por procuração em uma das assembléas geraos 
necessarias para a devida votação dessa deliberação especial. 

Art. 135. A dissolução da companhia poderá, sujeita como 
acima dito, ser assim determinada para qualquer fim, ou por 
qualquer razão e quer o objecto seja a absoluta dissoluçlo da 
companhia, ou a venda dos negocios da companhia a outra 
qualquer companhia, firma ou pessoa, ou a reorganizaçi.o, 
ou molificaçil.o da companhia, ou a amalg&maçio da compa
nh!a com outra qualquer companhia, ou para outro qualquer 
ObJecto. 

Art. 136. A dissolução da compnhia terá logar logo que 
fôr determinada e como se acha previsto pelos presentes esta
tutos, e de . conformidade com os termos o condições aaim 
determinados e os gerentes ou a direetoria, conforme o caso 
fôr, a levaria a elfe!to nessa conformidade, e teril.o para esse 
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fim poderes para fazer e praticar todos e quaeaquer actoe, 
ne~ioa e COUIU neeeaaarias. 

G. A. Shepherd, 2 Park Veilas Northumberland, Park Tot
tenham, Middleaex, Major da R. Artilharia. 

A. J~ Shepherd, 39 Vautry Road Stamford, Hill, N., 
Caixeiro. 

H. A. Mailar, 63 Arshur Street King's Road'a S. W., 
Caixeiro. 

J. F. Tafe, H8 King Edward Road, Vietoria Park, E., 
Contador. 

W. Bower, 35 Meeklenburgh Sq. W. C., Engenheiro 
mecanico. 

J. Nettleton, 65 Uper Toulington Park V, escrevente de aoli· 
citador. 

Francia F. Robinson, 24 Carlton Grove, Peekham S. E., 
escrevente de solicitador. 

Teatelllunha das sete aaaignaturaa deste Jlemoraflf.lt~m 
de aaaociaçio - A. P. B ot.oer, solicitador, 46 Ohancery Lane 
w. c. 

Feito aos 6 dias de Junho de i883. 

A todos quantos o presente instrumento Yirem eu William 
Grain, da cidade de Londres, notario publico deyidamente 
nomeado ejurameutado: 

Certifico que o documento aqui annexo mareado A, eo.DIJia. 
tindo de quinze meias folhas de papel todaa rubricada& do meu 
punho, contendo uma cópia verdadeira e fiel do Memoraftdt~m 
deaasociação e estatutos da companhia denominada The Oaba
çal Oompany, Jimited, archivadoe na repartição de registro 
de companhias, em Londres. Que as palavras aereaeentadu 
e as emendas feitas no dito documento. a este annexo, aa quaes 
rultriquei, foram verificadas e approvadas por mim. 

Certifico maia 9ue o M emorandum de assoeiaçlo e estatuto. 
da dita companhta fora•me hoje a meu pedido apresentados 
na dita repartiçio de registro de companhias, pelo proprio 
oftleial sob a guarda de quem se acham os ditos M emoraftdum 
de aasociaçio e estatutos, afim. de eu delles fazer ama cópia. 

Em fé e ~estemunho do que, asaignei o presente e o sellei 
com o sello do meu officio e fiz aqui annexar o dito documento 
mareado com a lettra A. · 

Feito em LoDdrea aos 2i dias de Junho do anno de N01110 
Senhor de f883.- (Aaaignado) W. Grain, notario publico 
(esta\'& o sello do notario). 

Reconheço verdadeira a uaignatura retro de William Grain, 
tabellião publico desta cidade, e para constar onde convier a 
pedido do mesmo passei o presente q11e uaignei e fiz sellar 
c..,m o sello das imperiaes armas deste CoDBOlado Geral do 
lmperio do Brazil em Londres, aos 23 de Junho de 1883.
(ASBignado) Barflo d6 lbira-mirim, Counl Geral (estava o 
lllello do Consulado). 

PODBI auc:unvo 1883- v. u. 25 
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Reconhec,o verdadeira a aasignatura aapra do Sr. Dario de 
lbira-mirim~ Consul G ·ral do Brazil em Londres. - Miniáterio 
dM Nea-ocios Eatrangeir , •. - Rio de Janeiro, 28 de Julho de 
1883.- No impedimento do Director Geral, (blàignadó) JtJIIo 
Carneiro do Amaral (eatavam quatro efialnpilhaa do T&lor tle 
6$700 devidamente inutiliaadaa). 

Nada maia continha oa declarava o dito documento que 
bem e fielmente traduzi do proprio original impreuo em inglez, 
e ao qual me reporto e 9ue, depois de com eete conferido e 
achaào exacto, o torne1 a entregar a qnem m'o havia apre·
aenhdo. Em fé do que passei o presente que , aasigu•·i e 
sellei com o •~llo do mau officio, nesta mnito l'ml e heroica 
cida:1e de S. Sebastião do Rio de Janeiro, aoa 29 de Setembro 
do anno do Naseimento de Nosso Senhor de t883.-Carlol ltJIIo 
K .. ,w.m:lt, tradactor publico e interprete commercial jiU'a
mentado. 

DECRETO N. 9087 -DB f5 Dll D:IUimllO DB1883 

Coneede ã Nrilrfl AssurGfiCB Oompa.ny permilsio para abrir Dlll &ltJl• 
elii nà ProYineia de S. Pedro do Rio Grande do Snl. 

A.UeDdendo ao que Me requereu a Nort"Mrn Âllvra"" 
Compottp, devidamente representada, Hei por bem Conceder
lhe nermilllllo para abrir uma agencia na Província de S. Pedro 
do Rio GraDde do Sul, mediante as cbusulaa que com este 
baizam, aniguadU~ por Atf'onso Augusto . Moreira Penna, do 
Meu Conselho, Ministro e SecrP-tario de Estado dos N.~gociOI 
da Agricultura, Commercio e Obras PnMicaa, qne aaaim ó 
tenha entendiJo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
15 da Deaembro de 1883, 62o da Independencia e do lmperio. 

Oom a :rubrica de Sua Mageatade o Imperador• 

Affonso Augusto Moreira PBttft(J. 

Olaull!h1las a que se re::f'ere o Decreto 
n• 9087', desta data 

I 

A companhia nlo podem etrectuar no lmperio opera9fSea 
dre o ~&guro de vidu. 
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11 

Em qualquer doi estabelecimentos ltaneariCIII eziatentes na 
capital da provi.aei& depCIIIitará a companhia a somma de 
20:000$, como fundo de garantia. 

III 

Oa ae&oa da companhia praticados no lmperio serlo regidos 
pelas l&is brazlleiras. 

IV 

A companhia responderá pelos actos de Mas agentes no lm• 
perio e pelo cumprimento de todas as obrigaçae. que ellea 
contrahirem. 

v 

Será trazida ao conhecimento do Governo Imperial qualquer 
alteraçlo que soft'rerem os eatatutos por que se rege a compa
nhia •. 

VI 

A companhia é obrigada a ter um representante no Imperio, 
com plenos poderes para tratar e definitivamente resolver as 
queat!Ses que se soseiwam quer com o Governo, quer ~os 
particulares. 

VII 

A companhia nio poderá estender suas operaçõea a oatru 
praças do lmperio, sem especial autorizaçlo do Governo Im
perial. 

Palacio ciO Rio de Janeiro em f5 de Duembro de f883.
AjfOABo Augu1to JL oreira. Penna.. 
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DECRETO N. 9088 - DJII t5 DJI DDDBB.O D:8 t883 

Concede autoriuglo 4 LDJtdml11114 BradU. s..-r o....,.... lifllilicl, pan 
funceionar no Imp&rio. 

Attendendo ao que Me r!lquereu a Londoa aad Brruilian 
Sugar Company, limited, aevidamente repre.entada, e de 
conformidade com a Minha lmmediata Reloluolo de 7 do cor
rente mes, tomada sobre parecer da Secçlo doa Negocioa do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 15 de 
Novembro ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autorizaoio para 
fanccionar no lmperio, -mediante a1 clauaalaa que com este 
baixam, auignadu por Atronso Aug111to Moreira Penna, do 
Meu Conselho, Ministro e Secretario de Eatado dos Nei'OCiOII da 
Agricultura, Commercio e Obras Pu.blicaa. que uaim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em t5 
de Dezembro de 1883, 62<> da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

CJia ...... a que ee ret'ere o Decreto a. 8088, 
deet.a data 

I 

A companhia é obrigada a ter um repreaeatante no Imperio 
com plen011 poderes para tratar e del.n1tivamente reeolver as 
qneetlea que ae suscitarem, quer com o Governo, quer com 011 
particulares. 

11 

Tod011 os actos que praticar no Imperio dcarlo sujeitos ú res
~tivaa leia e regulamento& e á juriadicçlo de 88Q8 Tribunaea 
JUdiciarioa ou administrativos, sem que, em tempo algum, 
posaa a referida companhia reclamar qualquer excepçlo fun
dada em II8U8 llt&&utolt. 
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III 

Aa alteraç6ea feitas em seus eatatutoa Hrio commuaicadaa 
ao Góvemo Imperial, sob peaa de multa de 200$ a 2:000$, e 
de lha 88J' cassada esta conc8llllio. 

IV 

No C880 da compallhia deliberar executar algum ou alguDB 
dos fina de. sua creaçlo, que nio ·estiveram em completa conne • 
:do com o contrato ~ue celebrou com o Goverao Imperial, deverá 
primeiramente pedir PC!rmissio ao mesmo Goyerao. 

Palaeio do Rio de h.Jleiro em 15 de Dezembro de 1883.
Afforno At~gwsto Moreira Pj!nna. 

Eu Carloa Joio Kuahardt, tradactor publico e interprete 
commercial jlJl'IUD8Dtado da praça do Rio de Janeiro, etc. etc. 

Certillco 'lua me foi apresentado um uemplar de eatatatoe 
eacripto em 1ngles, o qual, a pedido da parte. traduzi litteral
mente para o idioma aacional, e diz o seguia te, a saber : 

TRADUCQAO 

LBI8 D.U CONPAMJIIAS1 1862 • 1880 

Companhia limitada por acçilel 

Memoraadum de ILBIOCiaçlo da c London & Bruilian Sugar 
Company, limitech. 

1. O nome da companhia é Lonclon & Bmrilian St~gar 
Cot'llpJn!f, Zimited. 

2. A aéde da companhia ser6. em Londres. 
3. Os fins para os qaaes a companhia é eatabelecida do: 
(a) Tomar a si ou adquirir as coneeselSea conferichs peloa 

Decretos do Governo Imperial do Brazil numerados respeeâva
mente na. 7585, 7715, 8404 e 7829, transferidas a Joeé Marcel
lino Pereira de Moraes, por Decretoa na. 8717 e 863f. e ampliadoe 
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Art. 53. Si algum accionista fôr ou tornar-ae maníaco, idiota 
ou demente, poderá votar por intermedio doe seus tutores, 
curator b~mu, ou outro curador legal. 

Art. 64. Quando diversas pessoa• forem conjuntamente pos· 
auidoras de qualquer aeçio ou acçiSes, gualquer uma desau 
pessoas poderã votar em qualquer a88em01éa geral, quer petJ
Ioalmente, quer por. procuração, em relaçlo a 888á acçio ou 
acções, como si fosse seu unico possuidor ; si, porém, mais 
de um de88es possuidores conjuntos estiver presente em 
qualquer cJeásaa assembléas geraes, pessoalmente ou por pro
caraçlo, aquella dessas pessoas assim presentes pessOalmente 
ou por procuração, cujo nome se achar no registro de aeeionistas, 
inecripto em primeiro logar, será o unico com direito a votar. 

Art. 55. Nenhum accionista tera o direito de &Siistir ou de 
votar em qualquer nssembléa geral, emquanto estiver em atrazo 
de quaesquer chamadas os juros devidos por elle só, ou junta
mente com outra pessoa ou pessoas. 

Art. 56. Os votos podem ser dados quer pessoalmente, quer 
por procurador ; porém, todo procurador será nomeado por es
cripto assignado do punho do outorgante. 

Art. 57. Peuoa alguma poderá ser nomeada procurador, si 
nlo fôr accionista e com direito a votar. 

O instrumento nomeando um procurador aera depositado no 
eseriptorio registrado da companhia, 48 hol'811 pelo menos, antes 
da hera marcada para a assembléa geral na qual elle tencionar 
votar, e instrumento algum nomeando um procurador serã vãlido 
depois de decorrido um mez do kalendario, a contar da data 

• do seu outorgamento, salvo no caso de uma auembléa geral 
adiada. 

Art. 58. Todo o instrumento de procuraçJio serâ pela fórma 
ou para o e:fthito seguinte : 

c The CabaçaL Company, Umited. Eu (A. B.) de .•• aecio· 
nista da companhia supra, pelo pr-esente nomeio (C. D.)de ••• 
tambem accionista da mesma companhia, p!Lra agir domo (meu) 
procurador na assembléa geral ordinaria (ou extraordinaria, 
ou especial, ou adiada) da cempanhia, que terãlogar no dia .•• 

. proximo futuro, e em qualquer adiamento da mesma assembléa 
geral e em todas as votações por escrutinio secreto, que possam 
ter lagar em eonsequencia da mesma e para votar por (mim) e 
no (meu) nome em todas as questões nessa aasembléà geral dis
cutidas. Em testemunho 4o que o assigno no dia ••• de 18 .•. :. 

GERENTE E DIRBCTORBS 

Art. 59. A companhia, a menos ~· e até que 1eja for
mada em companhia de la'Dra será gerida por dous directores 
que serlo denominados c os gerentes:., os quaea aerlo os ~nicos 
que terão a faculdade de determinar si a companhia deverá ou 
nlo ser formada em « companhia de lavra:., cada um dos ge
rentes receberã (poróm, sómente tirado ios lucros líquidos da 
compànhia) a aegninte remuneração, isto é, a somma di~ f.OOO 
por anno como s'alario e mais a quantia iguala 2 if2°/o deaea 
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. lucros liquidos da companhia, e para o calculo desses lo.erGB, 
quaesquer acções de outras companhias, transferidas a esta 
companhia, por qualquer venda de ouLra compaahia serlo to
madas pelo seu valor par. Toda Tia, si esta companhia fór 
t:rauformada em .companhia exploradora, então os c gerentes:., 
do dinheiro !lue tem de ser pago de conformidade com a clau
sula :H a do d1to accôrdo mencionado no Memo1·andum de a~ 
ciaçio, receberão a somma d•3 -E 5.000 cada um. 

Art. 60. Oa gerentes (que tornar-se-hioaccionistas ao acei
tarem o cargo) serio nomeados pelos subscriptoree do Memo
ranàum de associação logo depois da incorporação da compa
nhia, ou pelos sobreviventes delles. 

Art. 61. Oa gerentes (emquanto a companhia fór sómente 
.uma companhia exploradora e não uma companhia de lavràa), 
continuarão respectivamente no cargo vitaliciamente. Quando 
·um dos gerentes estiver enfermo, ou ausente da Inglaterra, o 
outro gerente preencherá indevidamente todos os devores que 
pelos presentes estatutos são impostos o'a atlríbuidos aos ge
rentes conjuntamente, sendo todavia a intençio, que excepto 
como fiea dito, todos os actos serão praticados pelos gerentes 
conjuntamente. 

Art. 62. Por morte de um gerente dos que devem ser no
meados pelos subaeriptores do M emorandum de asaoeiação, a 
companhia em aasembléa geral nomeará uma pessoa para agir 
no seu logar, e por morte desse gerente assim nomeado a com
panhia em assembléa geral nomeará outro gerente e assim 
totres guotres. Estando pendente a nomeação de um desses 
gerentes substitutos, o gerente vivo terá todos os ~eres dos 
gerentes. Porém a nomeaçio de um gerente substltuto nunca 
será demorada, sendo intenção que h3J& sempre dous ge
rentes. 

Art. 63. As clauulas seguintes de 64 a 78 a~bas inclusive, 
só terio etreito quando a companhia tornar-ae em companhia . 
de lavras. 

Si, e quando a companhia tornar-se uma companhia dé 
lavras, os gerentes deixario de ser denominados gerentes e 
seria d'ahi em diante denominados directores, elles serão toda
Yia direetores até que se retir(}m de accôrdo com a clau• 
aula 70.~ 

Art. 64. Quando a companhia tornar-se em companhia de 
laTtaS, podem ser nomeadas outras pessoas pela companhia em 
asaembléa geral para agirem como directores. 

Art. 65. O numero desses direetores Dio excederá de aete, 
nem será inferior a tres. 

Art. 66. A direetoria poderá eleger um dos seus membros 
para direct!)l' gerente da companhia. 

O dito director gerente eJtercerá os poderee oa tanto dos po
deres delegados nos directores,nio aen<lo a taeuldade de contra
hir emprestimos conforme ella possa determinar e oe directores 
ficam pelo pret~ente autorizados a fixar a remuneração dessé 
direetor gerente, a qual póde ser uma quantia fixa ou uma 
porcentagem oa parte de uma e parte de outra, e elb terá di-
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reito á remuneração assim fixada., e esse director gerente pos• 
suirá e exercerá a todos os reRpeitos todu as prerogativaa de 
um director ordinario; mas nio estará. sujeito, emquanto occu
par o cargo de director gerente, á. r~tirada pelo turno, e não 
será tomado em conta ao determinar-se o turno da retirada dos 
directores, porém, sujeito ás disposições de qualquer contrato 
entre elle e a companhia, elle estará sujeito ás mesmas disposi
ções, qoan to á resignação e remoção, que os outros directores 
da companhia. 

Art. 67. Para ser·~e qualificado direetor sArá preciso p08811Ír 
.acções no valor nominal de nunca menos de ~ 500 propriamente 
suas. 

Art~ 68. O cargo do qualquer director ficará ngo: 
(a) Si este occupar qualquer outro cargo nesta companhia, 

excepto o do presi<lentCJ ou director gerente ou gerente da com
panhia. 

(b) Si elle tornar-se falli<lo ou insolvente ou suspender paga· 
mentoa, ou fizel' composições, ou qualquer arranjo geral com 
os seus credores. · . 

(c) Si fõr declar.1do d 'mente ou tornar-se insano. 
( d) Si deixar de possuir o numero de acções exigido pal'a ser 

qualificado para o cargo. 
(e) Si elle deixar d" comparecer ás reuniões da directoria, 

sem licença da liirectoria, por um período de seis mezes conse· 
cu ti vos. 

Porém director algum será desqualific~do para o cargo em 
razão de ser accionista de 'ualquer companhia, sociedade ou 

firma que supprir mercadona11 ou comprar mercaj)or_ias, ou ce
lebrar contratos ou fazer qualquer obra para esta companhia. 

Em taes casos, comtudo, esse director não votará, e si 
fizer, não será contado o seu voto. 

Art. 69. Pagar·s~-ha aos directores à somma de ~ 200 por 
anno a cada um. Será mais conceJiJa e paga aos direetores 
uma qpantia equivalente a 5 °/o dos lucros líquidos da com· 
paBhia em cada anuo, como remuneração, a qual ser:i. divi
dida entre os directores pela maneira que elles proprioa 
possam em qualquer oecasião determinai'. 

Art. 70. Na assemblóa geral ordinaria annual, que deYerá 
ser convocada no anno irnmediato ã transformaçlo da com
panhia. em companhia de lavr;>, em cada assembléa geral ordi
naritL sub~eq11ente, o numero do directores mais approximado 
a f./3 do numero total retirar-se-ha. . 

O. direetores que se retirarem na primeira e segunda 
dessas assembléas geraes ordinarias serão determinados por 
aceórdo ou á sorte entre si, excluindo, todavia, as duas pessoas 
que tiverem de ser em primeiro Jogar nomeadas gerentes da 
companhia. 

Os direetores que tiverem de se retirar na terceira iesaas 
assembléas geraes ordinarias e de cada a:ssembléa geral sub
B;tl!J,Uente, serão os directores que tiverem oceupado o cargo por 
~aJA, tempo, no caso .de ser n.ecessariC? escolher um ou maia 
dtreeteres para se retirarem d entre d1reetorea . que tenham 
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occupado o cargo por igual espaço de tempo ; esaa e3colha 
aerã feita por accôrdo ou pela sorte e entre eJles. 

Art. 7t. Cada director gerente ou outro, que se retirar, 
serâ passível de re-eleição. 

Art. 72. A companhia na assembléa geral ordinaria em 
que quaesquer directores &3 retirarem pela maneira acima 
dita, preenchera os cargos vagos pela eleição de accionistas 
devidamente qualificados ; porém, o director que se retirar 
conservar· se-ha no cargo até á. dissolução da assembléa geral. 

Art. 73. Pessoa algum1 que não seja director que se retira 
será elegível para. supprir o loga.r de um director que se retira 
pelo turno, a menos que tenha dndo á comp~nhia aviso por es
cripto da sua intenção de apresentar-se c>~ndidato pelo menos 
cinco dias e nunca mais de um mez prévio !lO dia da eleição. 

·Um director que se retirar pelo turno será considerado 
como apresentando-se á. reeleição, excepto si der á companhia 
aviso por cscripto da sna intenção em contrario. 

Art. 74. Si em qua.lquer asscmblóa geral em que uma eleição 
de directores deva ter 1ogar, as vagas d(ls dirfletores não 
forem preenchidas, ficará a assembléa ger.~l adiada até igual 
dia da proxima semana á mesma hora c no mesmo logar. e si 
nessa assemiJléa geral adiada os Jogares vagos d:J directores 
que tinham de retirar-se ou aquelles cujos Jogares não tiverem 
sido preenchidos, continuarão no cargo até á a•sembléa geral 
ordinaria do anuo proximo e assim por diante, em qualquer 
época, até que sejam preenchidos os seus Jogares. 

Art. 75. A companh'a pOde em qualquer occasião em 
assembléa geral variar o numero de direetores de fôrma que 
nunca seja superior a sete nem inf,•rior a tres, e pôde tambem 
determinar ·em gue turno deverá esse numero augmentado 
ou reduzido asstm retirar-se do cargo. 

Art. 76. Qualquer vaga casual que se der na directoria 
póde ser ~eenchida pelos directores pela eleição de um accio· 
nista dev1damente qualificado. 

Essa peuóa occnpará o seu cargo tio sômente pelo tempo que 
occuparia o director que se retirou si não se tivesse dado a 
vaga, excepto quando nomeado director gerente. Os directo
res que continuarem no cargo poderão agir não obstante a exis
tencla de qualquer vaga. 

DESTITUIÇÃO DE DIRECTORES 

Art. 77. A companhia por deliberação da assembléa. geral 
póde remover qualquer director antes da expiração do seu 
período de exerctcio e pôde nomear para o seu logar outro accio
nista, devidamente 9ualiflcado; o accionista a."'sim nomeado 
occupará o cargo unicamente durante o tempo que o director 
para cuJo logar elle é. nomeado tel-o-hia oceupado si não 
tivesse sJdo removido. 

Art. 78. A companhia por deliberação da asse ~li!. 
póde remover qualquer director gerente ant ~'e 

'I~\) 
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Dnr• 

'·' 

* 



374 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

11,811 tempo de e:sercicio por quebra de· quaeaquer das claásu
las sob aa quae111 elle foi nomeado, e póde nomear outro accioniBb. 
4evidamente qualificado para o seu logar. 

OUTROS OFFICIAJ:S 

Art. 79. A companhia póde ter um 011 mais gerentes, secre
tarias, solicitadores, engenheiros, architectos, banqueiros e 
qaaesquer outros ofticiaos quo a directoria possa em qualquer 
occaaião julgar necessario nomear. 

Art. 80. Eue gerente ou gerentes terão os poderes relati
vamente :i superintendencia e gerencia nos negocias da com· 
panhia que a directoria possa em q11alquer occasiio conferir
lhes ; porém, no e:xercicio desses poderes elle 011 elles estarlo 
a todos os respeitos sujeitos ás deliberações e ordens·dadireeto
ria, com as quaes se conformarão. 

Art. Si. Todos os gerentes, secrotarios, solicitadores e mais 
otlici:tes, escreventes e empregados da companhia, excepto o 
:flseal, serio nomeados e poderão Pm qualquer tempo ser 
destituídos pela directoria, e a directoria determinará e poderi 
em qualquer· occasiio alterar e variar oa poderes, deveres e 
reQluneraçlo dos ofticiaes da companhia, e o facto de 11lll ge
rente ser tambem um director de fórma alguma restringiri os 
poderes da directoria de conformidade com a presente clausula. 

GERJINCIA DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA 

Art. 82. Até que esta companhia torne-se uma companhia 
de lavra seria os seus negocies exclusivamente aiministrados 
pelos « gerentes :. que forem nomeados de conformidade com a 
clausnla 6CJa, os quaes poderão a esse respeito proceder pela 
ma:neira q11e no seu discricionario juizo e discrição, possam 
entender ser mais conveniente e podem exercer para eue 
fim todos os poderes e praticarem todos os aetos e couaas 
que pela lei ou por estes estatutos não se achem indicados 
ou se achem indicados ou se exija q11e sejam exercidas ou 
feitas pela companhia em assembléa geral, sujeito, todavia, 
ás disposiçiSes da lei e destes estatutos. Nenhum regulamento 
seri adoptado pela companhia em assembléa ceral que torne 
negativa esta clausula, a qual pelo presente se declara ser da 
e!l88ncia da constituiçlo da companhia. 

Art. 83. Quando a companhia tornar-se c companhia de 
l~vras :. os seus negocios serão geridos por uma di:ectoria q!J8 
ted entlo · a. mesmos poderes conferidos pela ultima clau.sUla 
aos carentes. 

Art. 84. Pessoa alg11ma excepto a pessoa ou pessoas para 
isso expreuamente autorizadas pelos gerentes ou pela directoria 
(conforme fór o caso ) terá autoridade para panar. aceilar 011 
endossar nota promissoria ou letra de cambio no aome 011 
~r conta da companhia ou por outra fórma comprometilln" o 
credito da companhia, 011 celebrar qualquer contrato de fôrma 
que importe qualquer responsabilidade á companhia. 
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ACTOS E PODJillli:S DOS GERENTES :1 DIRBCTORES 

' Art. 85. Até a companhia se tornar « companhia de lavras • 
os garentes podem reunir-se para se occuparem dos negocios 
da companhia como e quando lhes aprouver, podem tomar deli
berações sem ser em se88ões, comtanto· que eBSas deliberaçtleà 
sejam aBSignadaa por cada um delles e sPjam registradas no 
livro das actas. · 
:Art. 86. Quando a comp:mhia tornar-se «com-panhia de 

lavras • então os directores reunir-se-hão para tra.tarem doa ne
gocios nas épocas e Jogares que julgarem apropriados e podem 
ein qualquer occasião fazer os regulamentos que julgarem 
convenientes para convocação, constituição dos seus conselhos 
e· sobre a maneira de nelle se tratar dos Jlegocios da compa
nhia. 

• O quorum precii!O para tratar de negocios será de tres dire
ctores. 

Art. fr7. As questões quo se suscitarem em quaesquer desse.'! 
conselhos serllo decididas pela maioria do votos. 

Art. 88. No caso r!e igualdade de votos, o presidente torà 
um segundo voto ou voto de desempate. 

Art. 89. Quando a companhia tornar-se « companhia de 
lavras • o presidente ou quaesquer dons directorea podem em 
qualquer occasião indicar ao secretario que convoque e este 
immediatamente convocará uma reunião da directoria, envian- · 
do avii!O com dous dias de antecedencia ou qualquer outro aviso 
que a direetoria em qualquer occasião determinar. 

Art. 90. Esses directores poderão em qualquer occasiio eleger 
um presidente para. as suas sessões e determinarão o período 
pelo qual elle terá de e-xercer o cargo. 

Art. 91. Si não tiver sido eleito presidente da directoria ou 
si em alguma reunião o presidente não comparecer dentro de 
15 minutos depois da hora marcada para essa sessão, os dire
etores presentes escolherão um d'entre si para presidir a 
sessão. 

Art. 92. Os direetores podem delegar qua811quer dos setts 
poderes em eommissões, consistindo de um ou mais membros 
tirados do seu numero, conforme julgarem conveniente. Qual• 
quer commisslo aBBim constituída conformar-se-ha no exercieio 
dO& poderes auim conferidos a qttalquér regulamento que lbe 
àeja imposto pelos directores. O presidente da directona será 
membro eq; oflicio de todas as commiiiiÕes. 

Art. 93. O presidente da directoria quando presente ú 
Béssões das eommimies será eq; oflicio presidente da 86881o. 
Si o presidente da direetoria não se achar presente podori a 
eommissio nesae caso eleger o seu presidente. 

·Art. 94. A commissio poderá reunir-se e adiar as suas 
seBBlSes conforme o julgar apropriado ; &.'1 qnes~s que se 
silecitarem em qualquer seasão serão resolvidas pela maioria 
dos votos dOI!I membros presentes, e, no eaao de igualdà&J 
de .Yotos, a presideneia terá um segundo voto ou voto ele 
qualidade. 
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Art. 95, Todos os actos praticados por um conselho de dire
etores ou de uma commissio de directores, ou por qual9uer 
pe111108 agindo como director serão (nio obstante· deseobl'll'-ae 
mais tarde tJUe. havia algum defeito na nomeaçlo de qualquer 
desses diroctores ou dessas pessoas agindo como acima dito. ou 
que elles ou qualquer delles se achavam desqualificados) t.lo 
válidos como si cada uma dessas p11ssoas tivesse sido nomeada 
e se achasse qualificada para ser director. 

Art. 96. Os gerentes, e quando a companhia se tornar em 
« companhia de lavras» os directores mandsrio lavrar actaa 
em livros apropriados com referencia ás seguintea materias, a 
saber : de todas as nomeações de officiaes que elles fizerem ; 
dos nomes dos gerentes ou directores presentes a cada uma 
das sessões delles geremtes ou dos tlirectores e dos membros 
das commissões nomeadas pela directoria presente a cada 
uma dr.s seasões das c0mmissõ··s ; do~ trabalhos de todas as 
sessões, sessões dos gerentes e directores, e das commissõea 
creadas pela directoria. 

Art. 97. As actas dos trabalhos das sessões dos gerentes ou 
da ilirectoria, ou de gualquer commissão quando assignada 
pelos gerentes ou pela pessoa declarada ser o presidente da 
respectiva sessão ou das sessões nas quaes as respectivas actaa 
forem approvadas, será. sufficiente evidencia sem mais prova 
alguma dos factos nellas declarados. 

Art. 98. As actas dos trabalhos das sessões dos gerentes ou 
da directoria 011 de qualquer commissão, quando assignadaa 
pelos gerentes ou pela. pessoa declarada ser o presidente da 
respectiva sessão ou das sessões nas quaes as respectivas actas 
forem approvadas, será sufficiente evidencia sem mais prova 
alguma dos factos nella declara:! os. 

Art. 99. Os gerentes e os direetores em qualquer occasilo 
estabeleceria 11m sello e igualmente como e quando seja neces
sario um sello estrangeiro e velarão pela sua guarda segura. 
O sello não serã usado senão com autorização dos 1'9rentes ou 
dos directores. Todo o documento sei lado pela com(:anhia será 
aasignado pelos gerentes ou quando a companhia se tornar em 
c: companhia de· lavras :. por dons directores e em qualquer 
dos casos será authenticado pelo secretario, (ou no caso de 
sua auseneia inevitavel ) por algum outro olftcial que dl!yerá 
ser designado pelo gerente ou pela directoria para exercer o 
!Jeu cargo. O 8ello estrangeiro será usado tio sómente para os 
fins e pela maneira mencionada na lei dos senos de !864. 
Os gerentes e os directores terão poderes para alterar e mndar 
o sello e o sello ·estrangeiro em qualquer occasião. Em qual
quer dos selles eatará sempre inscripto o nome da companhia 
com a palavra limited, por ultima. 

Art. fOO. Na sua administração dos negocios da companhia 
os gerentes, e quando a companhir se tornar em c: compa
nhia de lavras :. os directores poderão (sujeitos tio sómente 
ao que se acha previsto nestes estatutos) com lllteriores po
deres ou autoridade dos accionistas em qualquer occasillo laser 
as seguintes co1111as no nome e por conta da companhia, sujei-
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toa todavia em todas ~ cousas~lao [accórdo mencionado no 
M emorandum de assoc1ação : . 

(a) ~ode~ com o capital da companhia ou com outro9. qaaes
quer dmhe1ros em seu poder pagar todas as despezas da Impres
são de lei de fiscalisação e mais despezas jt\ feitas ou que 
tiverem de ser feitas d'entre ou cerca. ou relativM ou por 
qualquer fórma incidentes, ou conne::s:a á compra de proprie
dades ou direitos adquiridos ou que se proponham adquirir, 
para os fins da companhia e para levar a effoito. quaesquer 
dos seus fins. 

(b) Poderão proceder á alteração da companhia afim della 
se tornar em c companhia do lavras » e poderão fazer todas 
aa causas neceasarias para este fim. 

(c) Poderão proceder á compra, acquisição, arrendamento, 
para a companhia de quaesquer concessões ou bens moveis 
e immoveis no Brazil, na Inglnterra ou em outra qualquer 

· parte, incluindo todas as p1·opriedadl's que a compauhh pelo 
M emorandum do associação tem poderes para adquirir sob 
q~alquer titulo, ou quaesquer preço~, e nos ter·mos e ~n
dlções que elles possam julgar Dpropnados, ou qu·•lquer mte· 
resse em qaae:,qu&r bens moveis ou immovei~. 

(d) Poderão pagar a acquisição de qualquer proprie lade, 
cuja acquiaiçio pela companhia os presentes estatutos autori
zam quer em dinheiro quer em acções consideradas como total 
ou em parte realizada, ou p::trte em dinhfliro e parte nessas 
acções ou por outra fórma, qualquer maneira que elles em 
qualquer occasião considerarem conveniente. 

(e) Poderão adaptar as medidas que elles considerarem con
venientes, construütdo ou então aug·mentando ou melhorando 
e realizando a propriedade e o pro !neto da propriedade, ou 
qualquer interesse que nella knham adquirido ; e para esa& 

fim empregarão os agentes fiscaes, gerentes e empregados, e 
comprarão ou ~Jogarão todos os escriptorio~. officinas e outras 
acCC?mmodaçõcs que elles em qualquer oecasião julgarem con
veniente. 

(f) Poderão minerar; administrar, lavrar, cultivar, manter, 
melhorar, alugar, hypothecar, vender, trocar ou por outra 
fórma dispôr quer absoluta. quer condicionalmente, e pela 
maneira e nos termos e condições a todos os respeitos que ellea 
julgarem apropriados de qualquer propriedade, já ou no futuro 
adquirida, e ainda aceitar em pagamento ou satisfação de 
qualquer propriedade de que assim se dispozer acções remidas 
ou não, ou parte em dinheiro e parte em acções, ou por outra 
maneira que ellea considerarem conveniente. 

(g) Farão ou permittirio que se façam tunneis, canaes, córtee, 
comportas, derivações, cursos d'agua, estradas de ferro, 
ferro-carris e outras estradas ou caminhos para o mais conve
niente accesso a qurdquer parte da propriedade da companhia, 
ou para sua exploração ou para beneficiar ou para outro fim 
qualquer, conforme alies em qualquer occasiio. entenderem 
conveniente; e poderio permittir que esses tunneis, canaes, 
eórtes, comportas, derivações, cursos d'agua, eatra·las de 
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férro, ferro-cárris e outras estradas ou caminhos sejam ,útili
Zados por outras peasoas, ou por outras companhias nos termos 
qiie elle~ julgarem razoave1s. 

(71) Poderio nomear os engenheiros, ofllciacs, caixeiros e 
ejnpregados, tanto para o serviço permanente como tempora
rio ou especial, conforme elles em qualquer oecaaiio conside
rárem conveniente, para dar andamento aos negocios da com
p?-nhia, e poderio determinar os deTeres e poderes de&aefl 
otliciaes, caixeiros e empregados, e fixar-lhes os seua salarios 
e emolumentos, e exigir garantias nos casos e da importancia 
que elles julgarem conveniente dar para o desempenho doa 
deveres de qualquer official, caixeiro ou empregado, e poderio 
t.ambem remover ou suspender qualquer ofllcial, caixeiro ou 
empregado, pelas razões que a elles parecerem aufficientes. 

(Q Poderio tambcm adoptar, fazer e levar a e:l'eito quaea
quer contratos com quaesquer pessoas, ou corporações, e con
forme elles possam julgar conveniente pal'& a compl'& ou 
acquisiçio, ou pal'& dispôr de quaesquer conceesões. ou de 
quãlquer parte dellas ou de qualquer propriedade, ou de qual
quer arrendamento ou interesse em qualquer propriedade, ou 
com refereneia a qualquer outro asstzmpto com reiaçlo a qual
q_áer negocio da companhia, conforme elles a todo tempo con· 
s1derarem razoavel e conveniente. 

(j) Poderio tomar por emprestimo no nome ou por outra 
fórma, por conta. da companhia as sommas de dinheiro que 
ellet1 em qualquer occasião julgarem conveniente, quer por 
meio de hypotheea de toda ou d() qualquer parte da proprie
dade da companhia, ou por meio de obrigações ou debentures, 
ou pela maneira que elles julgarem melhor ; e na garantia que 
tiverem de dar poderio conferir aos credores os poderes que 
julgarem neeessarios ou convenientes, inclusive o poder de 
venderem para cobrarem o seu dinheiro. . 

(k) Poderão, com o fim de garantirem o pagamento de qullea
quer dinheiros assim tomados por emprestimo, com Juros, 
fazer e realizar quaeaquer accôrdoa que elles julgarem conve
aientes, fazendo o traspasse de qualquer propriedade da. com· 
panhia a fiducillrios ou, por outra fó1•ma. com aa garantiaS e 
nos termos, e condições e com os poderes, incluindo o de 
venda, que ellea possam julgar convenientes ou neeessarioa. 

(l) Poderio fazer e lenr a eff<3ito aceórdoa com relaçlo ' 
união de interesses 011 f11alo da companhia, quer no todo qaer 
em parte com outras quae~uer companhias 011 peBBOaa. 

(m) . Poderão entrar e reabzar ou abaadonar qu11esquer nego
cios e arranjoe com qualquer governo eatrangeiro, ou com 
outra qualquer pessoa ou pessoas ou, por outra fórma, com r&
lação acs negocios da comp11nhia., e podel'lo enTiar para o 
eatraageiro qualquer direetor ou director-geren&e ou oftl ... 
d& companhia, para qualquer doa negoeios ou tra.nsacções da 
companhia. 

·(tt) Poderio para quaesquer dos fins supra, entrar em q•, 
quer contrato ou contratos, aecôrdo ou aceôrd01, sobre ......, · 
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riaes, obras $ serviços em quaesquer termos, ou sujeito a. 
quaeaqúer condições que elles posaam julgar vantajosas. 

(5) Poderio propôr, conduzir, defender, compromettor, com
pro-submetter, & arbitramento e abandODar proeesaos e $-CçlSes 
legaes, pro ou contra a companhia, os gerentes ou os directo
res e ofticiaes da. companhia, e por outra fórma concernentes 
aos negocias da companhia. 

(p) Poderio no curso ordinario dos negocias da compa
nhia fazer, aceitar, saccar ou endossar quaesquer notas pro
missorias, letras de cambio, saques de banqueiros, conhe
cimentos ou outros instrumentos semelhantes por conta da 
companhia, ou praticar qualquer acto neaae sentido no curso 
ordinario dos negocias da companhia, ou em cumprimento de 
alguma resolução dos gerentes ou da directoria . autorizando 
esse acto. 

(q) Poderio aftixar o sello da companhia, subscrever e por 
outra fórma passar e completar p:oourações, agentes . ou 
outras pessoas, accôrdos, traspa.saos, ceQÕeB, hypothecas, obri
ga~s, debentur,cs, escripturas de troca, arrendamentos e todos 
os mais escriptos e títulos. Poderio igualmente autorizar o 
uso do sello estrangeiro por um ou por mais agentes. 

(r) Poderão empregar quaesquer fundos disponíveis, pela 
mesma maneira que se acha, por estes estatutos previstos para 
o emprego do fundo conta. de conservação (M aintenance 
ftnld accionist). 

(s) Poderio annua.lmente ou semestralmente, antes da de
claração de qualquer dividendo, appliear, tirada dos lucros 
liquidas da companhia. a. quantia que elles julgarem apropriada, 
8D pagamento de uma compensação extra áquellea que se 
acharem activamente empenha.dos em promover os interes
ses da companhia (não sendo directores). 

(t) Quando por esta. companhia forem formadas companhias 
de lavr&, os gerentes e directores, conforme o caso possa ser, 
procurado (tanto quanto seja possível) fazer com que os ae
cioniatas desta companhia tenham o privilegio e a faculdade 
de pocterem subscrever o capital destas companhias de lavra, 
rateada.mente, de aecôrdo com o numero de acções desta com
panhia por elles posauidas, sendo a intenção garantir, tanto 
quanto possivel, todas as vantagens provenientes de.'!Sas com
panhias de lavra rateadamente aos aeeioniatas desta com
panhia. 

( u) Geralmente, poderio ad~ptar todas as mais medidas 
que praticarem, todos os maia aetos, incluindo, ou subscrever 
e tomar acções em uma companhia de )ana conforme · ellea 
pCeeam considerar acertado, para a conveniente e eftlcien&e 
realizaçio dos negocias da companhia, a todoa os mais res
peitos haja probabilidade de serem vantajosas para a compa
nhia, nlo sendo acto, negocio ou COUB'\ algliJila contraria aoa 
presentes estatutos. A enumer&ção doe poderes acima men
cionados nlo aerli cousa alguma contida neste artigo, será 
interpretada como reduzindo, modificando, restringindo ou por 
qualqaer fórma interpond<H!e ao exercício, pelos gerentes ou 
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Estatutos da. « The Ca.ba.ça.l CODI.pa.ny, 
lilni'ted » 

Art. f. o O seguinte regulamento regerá a companhia e as 
suas operações, e o rernlamento contido na tabella marcada A, 
no 1° additivo á lei das companhias de 1862, não tera applicaçlo 
:t esta companhia. 

Art. 2. 0 O aceórdo mencionado no Memorandum de aaso
ciaçio fica pelo presente adoptado pela companhia, bem como a 
fórma. da eseriptura assignada pelos subscriptores do M emo
,·andum de associação para ser cumprido pelã companhia que 
adaptar o dito accôrdo, e obrigando a companhia a dar-lhe 
execuç!to e o gerente logo quo forem nomeados dar-lhe-hio 
immediata execução. O dito accôrdo mencionado no Memo
randwn de associação pude ser alterado ou modificado por 
consentimento das partes. O dito accôrdo, si esta companhia 
fór formada como companhia de lavra, obrigará esta compa
nhia a dar aos contratadores, mencionatlos no dito aceórdo e 
aos que ella representar, o dinheiro e as aeções mencionados 
na clausula 2• do dito a.ccôrdo e no mesmo caso o dito ac
córdo e a dita escriptura serão archivados de fórma a facultar 
a emissio de acções remidas Je conformidade com a dita 
clausula 2.• 

ESTRUCTURA DOS ESTATUTOS 

Art. 3.0 Na estructura destes estatutos as seguintes palavras 
e e:s:.pressões terio as seguintes significações, a menos que 
nio sejam excluídas por qualquer incoherencia no assumpto 
ou no contexto. 

A eomparthia significa a TM Cabaçal Company, limited. 
As Eeis significa e inclue a lei das companhias de 1862 e a 

lei dos sellos das companhias de 1864 e todas as mais leis 
aetualmente e em qualquer occasião em vigor concernentes a 
companhias de capital associado que tenham 011 possam ter 
applicação á companhia. 

Os presentes estatutos significa. e inclue estes estatutos 
e os regulamentos válidos da companhia em qualquer occa
sião em vigor. . 

Accionistas significa um accionista da cõmpanhia ou um 
accionista. 

Director significa os gl'lrentes ou os directores, em qualquer 
occasiio, da companhia ou os directores-gerentes, ou, con
forme as circumstancias se derem, os directores reunidos em 
sess!to . 
. Direcloria significa uma reunião dos gerentes ou dos 

Jirectores devidamente convocada e constituida ou, conforme 
for o càso, os directores reunidos em aessão. 

Companhias de lat;ras significa esta companhia quando o 
seu capital tiver sido augmentado ; e no intuito de pOder ex-
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piorar as minas incluidas na concess'ío ou qualquer companhia. 
que fõr formada. para explorar as ditas minas de conformidade 
com o contexto. 

Secretario significa o secretario da comp1nhia, na occaaiio. 
Sede significa o cscriptorio registr·ado da companhia. 
SeU o significa o sello commum na occaaião da companhia; 
Sello cstrangeit·o significa o l!ello commum, em qunlquer 

oceaaião, da companhia, de conformidade com a lei do sello 
das companhias de i864. 

M ez significa o mez do kalendario. 
Assembléa geral ordinaria significa uma assembléa geral 

ordinaria da companhia devidamentel convocada e constituída 
e qualquer adiamento d:1 mesma. 

Assembléa geral c:mraordinaria significa uma assembléa 
geral cxtraordinaria da companhia devidamente convocada e 
constituída e qualquer adiamento da mesma. . 

Deliberaçao especial significa uma deliberação especial to
mada de conformidade com a. secção 51 da lei das companhias 
de t862. 

Palavras indicando unicamente o numero singular, inclue o 
numero plural. Pala.vr.1s indicando unicament"J o numero 
plural inclue o numero singular. Palavras indicando unica
mente o genero masculino, inclue o genero feminino. Palavras 
indicando unicamente pessoas, inclue corpo~.ões mtJtatis 
mutandi. 

Art. 4.0 O escriptOrio (séde) da companhia será em Londres 
ou em qualquer outro logar gue os gerentes ou os dircctores 
possam em qualquer occasião tndicar. 

NOVOS ARTIGOS DE REGULA~IENTOS 

Art. 5.0 A companhia póde em a.ssembléa geral, em qualquer 
occasião, alterar e fazer novas disposições em substituiçio ou 
em addição a qnaeaquer regulamentos da companhia, não in
cluindo, comtudo, quaesquer alterações na clausula 59&, quanto 
a serem os negocios da companhia. dirigidos pelos gerentes, até 
que a companhia seja formada. como companhia de lavra. 

ACÇÕES 

. Art. 6. 6 Um pedido de acções seguido de um sorteio e pa· 
gamento immediato de toda. a importancia em dinheiro aos 
banqueiros da companhia, será julgado como aendo uma 
aceitaçio por parte do requerente das acções sorteadas, auto
rizando os gerentes ou os directores a iascrever o requerente 
no registro como accionista. da companhia; Depois de sub
acripto e realizado o capital primitivo de ~ 10.000, poder! 
esta clausula aer modificada de fórma a dispensar o pagamento 
immediato de todas essas acções ou de qualquer parte dellas. 

Art. 7.0 Si duas ou mais pessoas estiverem registradas como 
possuidores conjuntos de qualquer acçio, qualquer uma dessas 
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pessoas póde passar efficazes recibos de qualquer dividendo ou 
boruu, ·pagavel em relação a essa acção. 

Art. S.o Pessoa alguma será reconhecida pela companhia 
como tendo direito .a qualquer parte fraccional de uma ·acçlo, 
nem por outra fórma que não s~ja como unico possuidor con
juntO da totalidade dessa acção. Cada acção será sempre 
designada por um numero nella fixado, e emittir-ae-hão éautelaa 
ou ee1·tificados de uma ou mai8 acçõea, sob o aello da companhia, 
e asaignados pelos gerentes ou por dous directores e pelo se
cretArio, e serão admittidos em todas as jurisdicções como prova 
prima (acie do direito desse accionista ás acções nelle especi
ficadas. 

Art. 9.G Todo o accionista t _,rá direito a um certific1do sob o 
sello commum da companàia, especi~eando as acções ou aeção 
por elle possuídas. . 

Todas as acçoos remidas serão como taes certific>1das. O 
aeerotario, tratando-se de acções que não estejam de todo rea
lizada~, declarará quan(lo assim exigido pelo accionista, no 
verso do seu cnrtificado de acção, a importancia sobre ellaa 
paga. No caso de possuidores conjuntos, só se emittirá um 
certificado que ser:i entregue ao possuidor, cujo nome estiver 
em primeiro logar no registro dos accionistas. Si esse certi· 
:ficado se estragar ou extraviar-se, poderá ser substituído me
diante o pagamento de 1 shitling, comtanto que a pessoa que 
reguerer essa substituição ap,.esente as provas que a directoria 
julgar razoavel do seu titulo, e comtantb que seja dada a 
,garantia que a directoria possa exigir. 

HYPOTHECA. TACITA DA COMPANHIA SOBRE AS ACQÕES 

Art. 10. A companhia terá uma primeira e absoluta. hypo
theea tacit.l, válida em qualquer jurisdieção sobre todas as 
acções e fundo de qualquer accionista por qoaesquer dividas, 
responsabilidade e compromissos, devidos e subsistentes para 
com a companhia, por elle só ou conjuntamente com a outra 
pessoa ou pessoas ; e quando uma aeção ou fundo forem poa
suidas por mais de uma pessoa, a companhia terá. sobre ella 
uma identiea hypotheea tacita, relativamente a quaesquer di
vidas, responsabilidades e compromissos a ella devidos por 
todos, por alguns ou por qualquer um dos aeua possuidores. 
E no caso, de um mez depois do aviso nio terem sido eiiBU 
dividas, respons&bilidades ou compromisaoa solvidos, aará licito, 
poré;n nio obrigatorio, aos directores venderem essa actio e 
tranaferil-a. a qualquer comprador e applicar o liquido proclacto 
Qessa venda, ilepois de pagas quaesquer despezas, ao paga.. 
mento dessas dividas, responaabilidades eu compromiiiiiO&,. e e 
restante (ai houver) será pago a esse accionish oa seu re
presentante. Uma deliberação da directoria, devidamente re
giahoa.da, aerá prova suftlciente para o comprador do direito 
-ela companhia, para vender, transferir essa acçiio. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

REGISTRO DE ACÇÕES 

Art. U. Accionista algum tera o direito de receber qualquer 
dividendo, ou quota de dividendo ou bonus, ou de votar sem 
que tenha dado á companhia o seu nome e endereço para 
serem registrados e sem que tenha assignado os estatutos da 
companhia ou uma cóp1a impressa dos mesmos, ou tenha 
autorizado por escripto a qualquer pessoa assignal-os por elle 
e por sua conta, e acciomsta algum que mudar o seu nome e 
logar de resid.encia, ou que, sendo mulher, se casar, e marilo 
algum dessas referidas accionistas terá direito de receber 
qualquer dividendo, ou quota de dividendo, ou bonus, ou de 
votar sem que á companhia tenha sido dado aviso de~sa rn!tdanç& 
do nome, ou de residencia ou do seu casamento, afim de ser re
gistrado. 

No caso de casamento aprJsentar-se-ha ta.mbem prova do 
facto. 

As acções pod'lm ser registradas no nome de uma mulher 
casada, como mulher solteira, logo e qu:mdo se acharem de 
todo reunidas. 

TRANSFERENCIA DE ACÇÕES 

Art. i2. Pessoa alguma sem expressa permissão dos gerentes 
podet·á transferir as suas acções pelo espaço de quatro annos, a 
contar da data destes estatutos, salv.o si a companhia Re tiver 
tornado uma- companhia de lavra-; sujeito á claus !la supra 
e ás disposições destes estatutos, qualquer accionista poderá 
vender e transferir todas ou quaesquer das suas acções a qual
quer pessoa, não sendo um menm·, lunatico ou interdicto legal, 
devendo essa transferencia ser feita por instrumento por 
escripto, pela fórma, ou para os effeitos em seguida : 

c Eu A. B ... de, .. em razão da somma de ••. que me foi 
paga por C. D. de ... , pelo presente transfiro ao dito C. D. 
a acçio (eu acções) de n .•. inscriptas no meu nome nos livros 
da companhia denominada The Cabaçal Company, Umited, que 
ficarão pertencendo ao dito C. D., seus testamenteiros, adminis
tradoras e representantes, sujeito a diversa!'! condiçõ,~s sob 
as quaes eu as possuir na occasião em que passo o presente, e 
eu e o dito C. D. pelo presente concordamos em tomar a dita 
acçlo (ou seções) sujeitas âs mesmas condições, e pelo presente 
autorizo o secretario da companhia a assignar por mim os esta
tutos da companhia. Em testemunho do que asaignamos e sel
Iamos o presente no dia .•. de •.. de i8 .•. • 

Quaesquer acções registradas no nome de uma mulher casada 
serão por ella possuídas como si fosse solteira. 

Art. i3. A companhia terá um ou mais livros denominados 
c Registros de transferencia • nos quaea seria registradas as 
particularidad!ls de cada transfereneia ou traspaBBe de qualqne1· 
acção. 

Art. i4. O instrumento de transferencia aor4 assignado 
pelo transferido e o transferente será considerado como sendo o 
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possuidor . dessa acçio, até que o nome do transferido seja in
seripto no livro de registro relativam~nte a esta acçlo, e até 
9.ue o transferido tenha assignado os estatutos ou uma cópia 
IUlpressa dos mesmos, ou tenha por eseripto autorizado alguma 
peBBOa a assignal-os por elle o por sua conta. 

Art. 15. Antes de se registrar qualquer. transferencia, 
o instrumento de transfereneia serll. deixado no eseriptorio da 
companhia juntamente com o certificado de acçio e ae provas 
que os directores possam exigir par~ evidenciar o titulo do 
transferente, e feito isto ser:i a transferencia recebida pela 
companhia . 

.Art. 16. Pagar-se-ha em relação ao registro de qualquer 
ránsferencia, ou transmissões de acções, uma quantia que 
nilo excederá a dons shillings e seis pence, indicada pelos dire
ctores em qualquer occasião. 

Art. 17. Nenhuma acção será. transferida sem que todas 
as chamadas fe.itas sobre essa acção tenham sido inteiramente 
realizadas. Nem será qualquer acção transferida a qualquer 
pessoa em contrario a estes estatutos: e si uma tal transferen

cia tiver sido de facto feita, ella ficará nulla e de nenhum 
efi'eito, tan~ para o transferente como para o transferido, e 
os directores conciliarão o registro dessa transferencia, e, 
ou pr'estabaleeerão o nome do transferente no registro ou, no 
caso des~a peas1a ser um instictor de conf<>rmidade com estes 
estatutos, inscreverllo no registro o nome do transferente 
em Jogar desse instictor; a companhia, representada pelos 
seus otlleiaes, póde recusar-se a registrar qualquer trana
ferencia de acções feita por um accionista sem apresentar 
a razão do seu aeto, e nio poderá ser compellida a jndiear 
qual a razão desse seu procedimento. 

Art. 1.8. As traneferenelas ficl\.rilo suspensas durante os 14 
dias que precederem a assembléa geral de cada anno e durante 
os 14 dias immediatos á mesma. 

TRANSMISSÃO DE ACÇÕES 

Art. 19. Os testamenteiros ou administradores de um accio
nista fallecido serão ns unic1s pnnsoas, reconhecidas pola com
panhia, como tendo qualquer direito a sua aeção. Qualquer 
peBBOa que venha a ter direito a uma acçio em comsequencia 
da 'morte, fallencia ou insolvencia de qualquer accionista ou 
por motivo de casamento de qualquer mulher aceionista, 
póde, produzindo provas qtte a directoria julgar bastante, ser 
ella propria registrada como possuidora da ácção, ou si a pre
ferit:, designar qualquer pessoa de sua escolha, e que seja 
approvada l!elo gerente ou pela directoria, para s'3r registrada 
como possu1dora dessa aeção em seu logar. Nem essa pe!IIIO&. 
que assim tornar-se com direi to de qualguer aeçllo . como 
acima dito, nem o seu subrogado será considerado aceionista, 
sem que tenha feito registrar como possuidor deaaa aeçlo. 

Art. 20. Si essa pesaoa quizer ter o seu suàrogado registrado 
no seu logar, testemunhará a sua intenção passando ao seu 
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subrogado 11ma tranaferencia de acção, e não será exonerada de 
responsabilidade relativameate á acç!i.o até que o seu sub
rogado teuha sido registrado como possuidor dessa acçio. 

Art. 21. A companhia não será obrigada por, nam reconhe
cerá qualquer fidei commis-so ou interesse equitativo, contin
gente, futuro ou parcial, em qualquer acção nem, ·excepto, 
como nestes estatutos se acha disposto, qualquer· outro di.reito 
eom relação a uma acção além do direito absoluto á mesma, 
da pessoa em qu:1lquer oeeasião registrada como seu pos
suidor. 

AUGMENTO DE CAPITAL 

Art. 22. Sujeitos :is disposições dos presentes estatutos, os 
·gerentes ou os directores podem para qualquer fim, mas em 
todos os casos com a sancção de uma assembléa geral, augmentar 
o capital, pela emissão de no\'as acções, devendo eSB3 angmento 
ser da importancia e ser dividido em acções das resp()ctivas 
importancias e das classes que 03 gerentes ou os directores 
julgarem convenientes. . 

A totalidade ou parte dessa'! acções póde ser emittida como 
acções remidas. Outrosim, os gerentes ou os directores 
.poderio ingerir a essas acções ou a quaesquer dellas, ou a 

· qualquer uma ou mais classes de acções, quaesqner condições 
ou qualquer prelaçilo ou dividendo ou os lucros garantidos, 
ou qualquer prefereneia ou prioridade relativamente ao capital 
ou aos dividendos ou lucros ou a ambos, quer entr3 essas 
acções ou classes de acções, quer com relação ás acções do 
capital .ou quaesqucr outras condições, direitos, priv!legios, 

· prioridade ou vantagenR 'Iuc elles julgarem aprOJlriados. 
Art. 23. Todas ns novas acçÕ<!S Horil.o ofi'crocitlas aos nccio

nistas que possuírem as acções ordinariaa da companhia, na 
proporção da<.J aeções existentes, por elles possuídas, e eSBa 
offerta. será feita por meio de avisos, eqpecificando o numero 
de aeções a que o accionista tem direito, e 1imitando um curto 
prazo dentro do qual a offerta, si não fõr total ou parcialmente 
aceita, será julgada recusada, e depois de expirado esse prazo 

.ou reeebido que seja o aviso do accionistn 11. quem fõr mandado 
esse aviso, de quo ellc rocuBa acr~itar tOtlos, on Iacsmo uma. 
parte das acções .offerecidas, os directures poderio dispot· da.
.qnellas que elle recusar tomar, pela maneira que julgarem m:rls 
vantajosa para a companhia, combnto que, si, d~viJo na des
ia-ualdade entre o numero das novas Mções a emittir e o numero 
de acÇ(Ses possuídas pelos accionistas que desejarem aceitai-as 
respectivamente, originar-se alguma diffieuldade sobre a dis· 
tribnição deSSBs novas seções ou qualquer delles, entro os 
aceionistas, ou a quaesquer dellas, serão ellas resolvidas o 
ajuntadas conforme os directores julgarem conveniente. 

Art. 24. Sujeitos a quaesquer condições ou direitos, privi
legies, prioridade ou. vantagens especiaes que pos~am ser 
inherentes a qnaesquer novas acções, dJ conformida~ 
poderes aqui preeedent~mente contidos, qualque~ttóVãn~ 
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tado pela ereaçlo de novas acções será considerado como parte 
do capital primitivo e essas novas acçõea, que não sejam 
as acções emittidas como remidas, estarlo BUjettas ás disposi
ções relativas ao pagamento de chamadas e ao commisao de 
acções pela. falta de pagamento de chamada, ou por outra fórma 
aqui contida, e essas novas acções confeririio os direitos e pri
vilegias quanto ã votação, qualificaçlo e por outra fôrma, 
como si essas aovas acções tiv!)ssem sido parte do capital 
primitivo. 

CHAMADAS SOBRE ACQÕI!IS 

Art. 25. As clausulas seguintes de 26 a 35 com relaç~ á 
chamada B'Jbre acções não terão applicação ao capital primitivo 
de ~ 10.000 ou acções emittidas de conformidade com estes 
estatutos, como acções remida~, terão porém unicamente ap
plícação ás acções emittidas como augmento de capital, que de 
accôrdo com estes estatutos não forem emittidas como &cções 
rcmid~s. 

Art. 26. Sobre todas as acções emittidas na creação de novo 
capital, poàer-se-ha fazer a chamada toda a sua importancia de 
uma só ve7., ou poderá essa importancia. ser chamada wr pres
tações, pagaveis nas épocas e Jogar '{Ue os directores possam 
determinar e indicar, e cada a.ccionish seri obrigado a pagar 
a importancia de chamadas assim feitas ás companhias ou pea
aoas e nas épocas e no Jogar op. nas épocas e nos Jogares in
dicados pelos directores. 

Art. 27. Uma chamada será considerada como tendo sido feita 
na occasião em que fôr votada a deliberação dos directorea, 
aut~rizando essa chamada. O!i possuidores conjuntos de aeções, 
serão, quer ~eparadamcnte, qu~>r conjuntamenle, obrigados 
ao pagamento de tolas as cham:ulns relativas a essas aec;õea. 

Art. 28. Si a chamada devida em relação a qualquer acçio 
não ·fôr paga antes ou no dia marcado para o BGU pagamento, 
o possuidor na occasião dessa acção será obrigado a pagar 
juros sobre a mesma chamada a razão de 5 "/o ao anno, ou a 
uma taxa maia elevada, não excedendo comtudo a 10 ofo ao anno, 
que 08 directores possam em qualc1uer occasião determinar, 
a contar do dia marcado para esse pagamento, até á época do 
eifectivo pagamento, e perd~rá todo o direito ao dividendo, 
quota de dividendo, ou bonus sobre a aeção durante o tempo. 
em que essa chamada estiver em atrâzo. A directoria poderi 
demandar !Jualquer des~es accionistas remiBIIOIJ, pela quantia 
não paga mcluindo 08 juros, e no julgamento da aeção ser& 

·aufficiente provar que o nome da pessoa. accionada se acha 
lançado no registro em relação ãs acções sobre as quaes a 
chamada se fez e que a chamada teve logar. 

COMMIBSO DE ACÇÕES 

Art. 29. Si qualquer accionista deixar de pagar toda 011 
qualquer parte de qualquer chamada, no oa antes do dia mar-
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eado para o seu pagamento, os directores poderio em qual
quer occasiíb, depois deBBe dia, durante o tempo em IJ.Ue a 
chamada permanecer por pag1r, enviar-lhe um av190 exigmdo
lhe o pagamento deBBa chamada juntamente com os juros e 
quaesquer despezas que possam ter accrescido em r:~:r.ão dessa 
falta de pagamento. 

Art. 39. O aviso marcará um novo dia (n&o sendo menos 
de U dias da data do aviso) e em lngar ou lo<jares no qual e 
onde essa chamada e todos os juros e d0spezas que tenl1am ac
crescido, em razão dessa falta de pagamento, tenham de ser 
pagas; e o aviso declarará tam!Jem que, no caso de f .. lta de 
pagamento na ou antes da época, e no logar indicado, as acções 
relativamente :is quaes essa chamada foi feita, ficarão sujeitas 
ao commis.~o. 

Art. 3t. Si nlro forem attendidas as int!icnções de qualquer 
desses avisos, como acima dito, as acçõos em relação ás quaes 
elles tiverem sido feitos, poderão em qualquer ópoca após es
se aviso, antes de ter sido realiz,do o pagamento de todas as 
chamadas, juros e despezas em divida a ellas relativas, sor 
declaradas cahldas em commisso por uma deliberação dos 
directores, para esse fim. 

Art. 32. Quando as acções forem assim derlarada'l em com
misso, dar-se-ha aviso do commisso ao seu possuidor, e lançar
se-ha· logo no registl"' uma declaração do commisso e da sua 
data. 

Art. 33. Quaesqucr acções assim cabidas em commi>Siio tor
nar-se· hão para logo propriedade da companhia. e poderão ser 
vendidas, de novo distribuídas ou dellas se disporá por outra 
fórma, pela maneira que os directores julgarem conveniente. 

Art. 34. Qualquer accionista cujas acções tenham cabido 
em commis~o, será, não obstante, obrigado pelo· pflgamento á 
companhia de todas as chamada.s dovitlas sobre es•<as a~ções na 
época do commisso, e os juros (si os houver) sobre ellas; mas, 
si os directore1 puzerem em vigor as disposições deste regu
lamento, ser-lhe-ha licito, porém não obr1gatorio, conceder ao 
aceionista .para faser face á importancia dessa. chamada e dos 
juros sobre ella vencidos e de guaesquer despezas em que 
t>O&sa ter incorrido, a importanc1a que elles possam julgar 
JUSta e razoavel, ruio excedendo ao que elles julga~ ser o 
valor do mercado das acções na época do commisso. 

Art. 35. Uma declaração legal por escripto, de quo roi foi ta 
a chamada relativa a. uma acção, e de ter sido feito o aviFo da 
mesma, e que a falta de pagamento da chamada se deu, e que 
o commisso foi imposto por deliberação dos directores a esee 
respeito, será prova sufficiente dos factos nellas declarados 
contra todas as pessoas que teriam direito a essa acçio, si 
nlo tive!'Be tido logar esse commisso ; e essa declaração e o 
recib:> de dous dos directores, do preço dessa acçio, constitui
rão um bom titulo dessa acção, e um certificado de propriedade 
será p:ossa<lo ao comprador, o elle será, de~de então, consi
derado, depois de tet' assignado (por si ou por algum agente au
torizado) estes estatutos ou uma cópia impressa como possuidor 
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dessa acçio ; exonerado de todas as chamadas anteriores a essa 
compra e nio será obrigado a velar pela applicaçio do dinheiro 
da compra, nem será o seu direito a essa aeçlo aft'eetado por 
qualquer irregularidade nos acto~J relativos a esse eommino e 
venda. 

ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 36. A primeira assemblóa geral terá logar no mez de 
Setembro pro::timo, e d'ahi em diante haverá. uma assembléa 
geral annual na época e no logar que fôr mareado pela com
panhia em assemblé:J. geral, e si não fôr indicada outra época 
e logar, a assemblóa geral annual ter& Jogar em um dos mezes 
de Março, Abril, Maio ou Junho do anno de 1884, e de cada 
anno seguinte, e no dia, hora e Ioga r que forem determinados 
pelos agentes ou pelos diroctores. 

Art. iJ7. As aasembléas geraes annuaes, snpramencionadas, 
serão denominadas assembléas goraosordinarias, toJas as mais 
assembléas geraes serão denomiu:~das asscmbléas geraes ex
traordinarias. 

Art. 38. Os gerentes ou os directores po'lerão, sempre que 
julgarem conveniente, convocar a assembléa geral extraor-
dinaria. · 

Na assemblóa geral cxtraordinaria não ae tratará de negocio 
algum além do que tivet· sido mencionado nos annuncios, 
convocando a assembléa. geral. 

Art. 39. De todas as assembléas geraes orJinarias e ex
traordinarias dar-se-ha aviso, com, _Pelo menos, sete dias de 
antecedencia, assignado pelo sccretar10, especificando o logar, 
dia e hora da assembléa geral, e no c!\80 de se tratar de negocio 
especial, a natureza em geral desse negocio será inserta nos 
avisos, os quaes serão enviados ao endereço registrado de cada. 
um accionista, cujo endereço registrado for no Reino Unido 
ou outra qualquer maneira (si houver) que possa ser indicada 
pela ass~mbléa geral ; porém, a falta de recebimento de taes 
avisos por qualquer accionista não invalidará os trabalhos da 
assembléa geral ordinaria ou e:xtraordinaria. 

Art. 40. Será considerado especial todo o negocio que fôr 
tratado em uma àssembléa geral extraordinaria, bem como todo 
aquelle que fõr tratado em uma assembléa geral ordinaria; 
exceptoando-se a s'\ncção de um dividendo, a nomeação de um 
ou mais fisca~s e discussão de contas dos balanços e do relatorio 
ordinario dos directores. · 

Art. 41. Além do que por outra fórma se acha determinado 
nestes estatutos, de nenhum outro negocio se tratai"á nas a88ll.Dl
bléas geraes annuaes, excepto da declaração de um dividendo, 
sem que se achem presentes tres accionistas na occasiio em 
que a assembléa geral der principio ao~ seus trabdhos. 

Art. 42. Si, dentro de 30 minutos depois da hora marcada 
para a assembléa geral, não se acharem presentes tres aeeio
nistas, será ella adiada para igual dia 1la prodm!l semana á 
mesma hora e no mesmo logar. 
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ArL 43. Em qualquer assembléa geral adiada os accionistas 
presentes, oualquer que seja o seu numero ou a· importancia 
das acções jior ellea possuídas, terã1 o poJer de resolver sobre 
todos os aasumptoe de que poder-se-hia propriamente ter trata
do na assembléa geral, cujo adiamento teve logar, si á mesma 
tivesse comparecido numero sufficiente de accionistas. 

Art. 44. Um dos gerentes ou o presidente (si houver) da di
rectoria assumirá a presidencia das assembléas geraes da 
companhia. Si não existir esse presidente ou, ai em qualquer 
aasembl&a geral elle não estiver presente dentro de f5 minu\os 
depois da hora marcada para a reunião, oa si eUe não desejar 
assumir a presid'lncia. d!' a.ssembléa. geral, os aeeionista.s eseo
lherlo alguem d'entre si para servir de presidente. 

Art. 45. O presidenle, com o cone ·ntimento da aasembléa 
geral, po:lerá adiar qualquer ass'Jmblóa geral para outro dia e 
para outro lo~ar ; porém, na assembléa geral adiada não se tra
tara de negocio algum além do negocio interrompido na assem
blóa geral da qual houve adiamento. 

Art. 46. Para a nomeação de um presidente ou em uma 
q,ui!Btão de adiamento, não se poder a exigir votação por escru
tlmo secreto. 

Art. 47. Em qualquer a.ssemblea. geral, excepto qua.n:lo seja 
exigida. a votaçílo por escrutínio secreto, por cinco aecionis~s 
pelo menos. posgui,Jores no minimo das ncções representando 
valor nominal de ~ 1.000, a declaração feita pelo presidente 
de que uma deliberação foi votada e o respectivo lançamento 
feito no livro das actas da companhia, será evidencia suffi
ciente·do facto, sem prova do numero ou proporção do votos 
reeonhec;.d,;s pro ou contra essa deliberação. 

Art. 48. Si por cinco ou mais desses accioniBtas fór re
querida a v<.tação por escruLinio secreto, a elh se procederá 
pela maneira que o presidente indicar, e ello terá a faculdade 
de adiar a a.ss8Elblóa geral por um tempo razoavel, afim de se 
proceder a essa vota.çi" por escrutínio secreto, e o ~u resultado 
será julga ·lo como sendo a deliberação da companhia em as-
sembléa geral. · 

Art. 49. De todas as resoluções e deliberações das assem
bléas geraes lavrar~se-h1o actas em livros apropriado~ a esse 
:fim, e toda a acta assigna.da pela p •ssoa que declarar ter presi
~ido 1!. assembléa geral a que ella disser respeito ou ser o presi
dente da direetoria. serà sufficiente dos factos nella expostos. 

Art. 50. Da.r-se-ha a qualquer accionista uma cópia de 
qualquer deliberação especial mediante o pagamento de um 
shilling. 

VOTAÇÃO DOS ACCIONISTAS 

Art. 51. Todo o accionista terá um voto por cada acção que 
possuir. 

Art. 52. O presidente elo qu~lquer assemblóa geral torá. um 
vot~ d~ qualit!ade, alóm dos votos a 'lue tiver direito corno 
acciOnista. 

PODER ElEC111'lTO 1883-". 11. 24 
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Bahia ao S. Francisco, na extensão de 82k,6QOm, e bem assim 
Fixar, nos termos do Decreto n. 8925 de 7 de Abril do corrente 
anno, em 2. 650:000$000 o capital garantido, á vista dos mesmos 
estudos e orçamento, os quaes ·com este baixam rubricados 
pelo Chefe interino· da Directoria das Obras Publicas. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendilo e faça 
êxecutar. Palacio do Rio de Janeiro em i5 de Dezembro 
de i883, 62• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Ma.gestade o Imper:1dor. 

Affonso Augusto Morei1·a Penna. 
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orcamenro tm· o ramal to fJmbó, 3DJI'Iftto lllD IMmtlt 
n. !1112) à esta tata, 

1..0 Trabal.b.os prel.bninares 

lsmdos prellminaros c defioili vos ••••••••••••••••• ; •.••••.•• 
Rnisio e locaçlo..... •. •••.. ••• 82k,800 a 300.J)OO 
Rooado, limpa, deslocamento, 

ranchos e abrigos para o pes
soal e m~torial duranle a con-
BWaCflo •• ••• •••••••• ••• ••. ••. 8!k,6!}0 • 400IJ(lO 

Ac;:\';!~3!:. ~-~ .t~~:~~~-8• ~. ~~d~~~. ,., ...................... .. 
Tolal ...................................... . 

~.o Movi:rn.on-to do -torras 

E xca vação em terra ............. 3lj157ma,ooo a 

'~~ • • ~dra solta ••••.. , 3()'J()m3 ,000 • 
T ransporle de 18157ms,ooo a H6 

metros de distancia •.•••.••.•• . = T erra de Tailetas ................ !~780m3 ,000 • 
E xeançlo para plataforma de 

estações e dJ~STios •••••••...•.• 38200mS,()()() • 8670 

Total. ..................................... . 

3. 0 Boelros 

E xeanf&s ...................... '1759ms,ooo a ·= A lvonarla do pedra seeea •.•••••• f529m3,fJOO ~ 
• ordlnarla, em funda-

Sõos, com arg.1massa 
e eal o areia ........ 765m3,()()() • ISIJOO . acima das fnbdações, 

com a mesma argamassa. 600m3,()()() • = • de tijolos communs .. 1Hml,5to. 
T obos do barro cozido (onmoro). j),779. 6,JJOO 

Total ..................................... .. 

4.o Pon1:Ub.ões 

B Itan~ires ..................... 740im•, 970 a l,)!:JO 
A lvenar a ordinaria, em funda· 

çlo, com argamassa 
de cal o areia ......... 498SmJ,O)O • 181100 . acima das fundações, 
com a me•ma arp.maasa. 4585m3,6()() • ftJIOO 

Ca 
• de tijolos, ............ 59Jm3,f4:1 • 30QOOO 

ataria de I• elal88 com arga· 
maaaa do cimento poro. ltitma,ooo. = . de ia classe, idem., .... 271ma,ooo • 

F erro em suporslroctnra •. , ••••• 711T,OOO • 

Total .............................. .-........ 

78:001},t008 
!4.: 78J8000 

33:~ 

30:~ 

161 :8tlt,JOOO 

tU:l558190 
6:9()()8000 

71:90314110 
!7:3461100 

t5: 5114,000 

33!:8981170 

!: '7!I9JIOO 
IS:MSIJOO 

13: '1701000 
13: !00,1000 
3·~ 

16;67461100 

68:096,91100 

8:889856' 

8J:7848360 

100: !l6l8iOO 
17:8848!00 

!I: 76'J,PJO 
18:7~ 
!1:0008000 

!78:94783K 
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~.0 Pon'tes 

Bxenação •••..•.•.•.••.••••...• 
Ahenal"ia nrtlinada, ·em funda~ 

çã<•, com argamassa de 
cal e areia ••••.•.•... 
acima das fondaçlles, 
com a mesma argamassa. 

Canbria de f3 classe, eom arga
massa do cimento puro. 

Ferro em auporstructura, in· 
cluindo assentamento 
e pintura ••••....••.••. 
om eolomnas .......... . 

ã98m3,360 a 

4otm•,8!0 • 

455m3,6!(} • 

4tm3,640 • 

tÓ9r,s:o • 
38,000 • 

t861J00 

!8800 
805000 

3008100 
t80,)000 

Total ...................................... . 

a. o Via porDJ.anon'to 

Trilhos de aço ................. . 
Talas do jnncção .............. . 
Parafusos de aço ............... . 
Grampos ....................... . 
Dormentes (I) n° .............. .. 
Chavos do aço e aeeo.<sorios, n• .. 
Giradores assentados, n° ........ 
Lastro de rascalho, areia srossa 

ou saibro .................... . 
Assentamento da linha (:!) ...... . 

388h,OOO a 
2í!h,fl00 :> 

26T,IJINI • 
tHr,OOO • 

tOl,OOO • 
4ii » 
3 • 

51000,000 • 
R7,;0Um,OOO 

85.tJ(JO 
115,)0111 

!(1}.\(:00 
lOOjOOO 

t,l1116 
350.i()IIO 

7:00J~OOO 

fBOOo 

Total ...................................... . 

7, 0 1\t:atcrlal rodante 

Loc:omotins com lendor ........ . 
Carros do i' classe ......... , ... 

• f.l • • •••••• -••• •.• 
• esporiaes para Correio •• 

·Vagões eober:Os para mercado· 
rias •.•....•..•.••..•.•.• 
para. eonducção de gado 
e porcos ............... . 

• tmra eondncção du lastro. 
Drako-van• .................... . 
Vagões (>ara madeira •...•......• 

~ .. forro .............. . 
earvão ... ........ . 

• mal .............. . 
Trt~ll)'tl ......................... . 
{;uindasle volante para tO lonc· 

ladas ........................ . 

:; a t 6: 866.~or.G 
4 • 4: OAAg<!ln 
6 • 3:066ifol">6 
2 • 1:788~890 

36. f:0!2Bm 

to • f:3!RNR'!I 
21) • 7l5,t;: ã 
4 • f:7.17!7i7 
G • t:O:iMtl! 
4 • 7t:;,s.;5"í 

lO • 7t585.~:; 
2 • 8178780 

20 • 100,)1)00 

Total ...................................... . 

351 

897Jl»O 

7:!3111760 

1!:7578360 

3:33l~ltJO 

3!:9\68000 
G:mOIJ(JOO 

310:UO,)OOO 
2"J:37:;6000 
5:!110t000 

lG:lr.O.tJ(JO 
ls:í: 3110J000 

t5:7508fl00 
21: O'JIII)OOO 

76:;; 'lfliiOO 
tO~: fOO.tJ(JO 

778:315.tJ(JO 

SUI30,J330 
f6.35ãh560 
fK:Ulti,IO.lO 
3:577,&780 

36:800§!60 

f3: !88,tli!JO 
U:3ft,fl00 
6:9!it4'liU 
6: 1:13~1:11) 
2: 
7: 
1: 
2:000.-.. 

5:3f5$160 

!1!1:1178!30 

(f) Os dorm11ntes dovom to r o o mini mo as s~guintes dimensiles: .......... . 
lm,75XOm,t:txoou, ~'0. 

(!) No a<Sentamento da linha a companhia poderá utilisar-se do m:~.terial 
do trafego, que onlrogará depois em perfeito estado, ficando bem onten• 
di do quo esta outorização não altora o disposto no § ao da clausula 35" do 
Deerel.o n. 8!1!l de 7 do Abril do c:orronte anno. 
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s.o Es"to.çõos o o<llfiolos 

Es"ação mutua em Alagoinhas ...................•.....•.••.. 
Arrn"'zom mutuo • » •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Casa de carros o machinas .....•..................•......•••. 
Dopositu do carYà•l e curral para. o gado .................... . 
Mudança dos desvios na estação de Alagoinbas e ponto sobre 

o Calú ...•..........•........................•..........• 
Estações na liuha, de P classe .. : t 

• • • • !• • . . . 4 a 8:00J80111 
• • • 3~ • , • • i • 6 O:JO~J!) 

Casa para carros o inachinas no Timbó ...............•..... 
Tanques d'agua, bomb.•s, ele ..............•..........•..•..• 
Casa de machinas da eompanhi"· exi;tJutc, convertida em 

armazem •lo ram,.J •.•.......•........................•..•.. 
Conslrueção do casa de maehinas pam a aetual companhia ...• 
Mobilia o 110rtcnccs pao·a as estações .........•...........•... 
Cerca e portões .•...•..............................•...••••• 

Total. .........•.................•.•.•••.••. 

9.o Ofllolnas 

Edificio, maehinas e acccss~rios para as offidnas de ropa• 
ração ........................................... , .••.•.... 

:l0.0 Oasas para o pessoal 

Casas de Engenheiros •••••••.••• 
• i nspoetoros •••••••••••• 

• • turmas tio eonsoo·vação. 

!! a 3: onosooo 
3 • 1:500#)0 
6. 500pl.; 

Total ...................................... . 

ll.. 0 Telcgrapho 

Linha feTo.::rraphir.a n:sontada, in .. 
cluindo "1'1'"' clho>, etc .•.••... 8:!k,6 :0 a 

RESUllODOORÇAMENTO 

t. 0 Trabalhos Jlroliminaros ..•..••..•.....••..•••.•••••.•••• 
~. 0 M.uvituonto Uu terras ..... o. o o o ••• o. o o o•o •o ••• o•• •••• o. o. 

::~ !~~!rr~~~~-:-:-::_:_:_:_:_:.:_:.:.:_:.:_:_:.:_:_:_:_:_:_:::: :::::::::::::::::: 
6. o V h pormanento.................................... • •• 
7.o Materi:tl rotl;tnlo .•.•......••..•..•..•.•.••.•••••••• : ••• 

. s.~ Estaçõo:; o odifieios .................................... . 
t9··~ omcinas. o o o. o o o o o o o •• o. o o o •• o o o. o •••••• o o o ••••••• o o. o. 

1
o .. Casas·para o pessoal ••....•..•••..•.••••••••.••••••••• 
1.0 Tolagrapbo •••••.•.••..•..•....••..•.•.•••••••••••• : ... : 

!l:i058100 
111:4"6,JIOO 
U:500,s00l 
6:l89.SOOO 

l9:U88480 
IO:UOO!JIIOO 
3! OO:JBDJO 
I!: 11)(),000 
6:0001000 

!6:9l8,JOO) 

3:600,)0011 
6:000.\000 

l3:'~17800o 
9:3"~ 

191:3778580 

!3:5008000 

6:00)Rfl00 
4:500b'OJO 
3:.0.108000 

t 1:500$000 
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Transporte................................... !.fí3:6l7$26~ 

li. o Evontuaes para obras imprevistas 6 °/0 ••••••••••••••••• 130:4!7,.)036 

2. 304: 03483lll 
f3,o Administração Clli Londros .• levantamento do eapitacs ã o/o. U5:!0lo7t5 
u,o Direcção tech11iCa o administração na Bahia to o/o........ !30:41138430 

~~~:~::::::: :::::::::::: ·:::::::::::::::.:::: ::~~~f~; 

b Secção tia Dircctoria das Obras Publicas da Cõrto em 15 do Dezembro 
de 1883.-José Freire Parre&ras Horta. 

Visto.- Directoria das Obras Publicas em i5 ·do Dezembro do !883.- .z;•. 
de B. e Ac.:ioli de Vastoncellos. 

DECRETO N. 008.3 -DE f5 DE DEZEMBRO DE 1883 

Rescinde o ro1: l•·a !o celebrado em ; 6 de 3faio do 18i4 para o scrvi~o tlo 
lhnpoza da> pl'aias. 

Tendo em consideração o modo irregular por que é feito o 
serviço de limpeza das praia~ e as faltas graVI!S que, segundo o 
relator!o apresentado ao Governo pela Junta Central de Hygie~e 
Publica. em :14 de Novembro ultimo, a empreza encarregada 
daquelle serviço tem commettido com relação, quer ao material 
e pessoal empt·egados no transporte do lixo, quer á incine
raçã() deste na ilha da Sapucaia: Rü por bem, em conformi
dade da clausula fSa do contrato celcbrad!) em 6 de Maio de 
f874 com o DI' .• João Rivas y·Neyra para execução do tal sor·
viço, Rcscindh· o mesmo contrato. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça exo11utar. Pnlacio do Rio de Janeiro em f5 de 
Dezembro de 1883, 62o àa Indepenúencia e do Imperio. 

Coin a rubrica de Sua Magestadeo Imperador. 

Frandsco Ant~enes .:llaciel. 

POD.BB BXECUTIVO !853 - õ. 11, 
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DECftETO N. 9084- DE 15 DE DliZBMBRO DB 1883 

Pormitle que os eidadlios americanos Henry Cummins, George D. Rober&s 
é' George S. Oox, transfiram a uma companhia a eoneessão que lhes 
foi feita peio Deeroto n. 899:! de !8 de Agosto de 1883. 

Hei por bem Permittir que os cidadãos americanos Henry 
Cummina, George D. Roberts e George S. Cox transfiram a 
uma companhia os direitoá e obrigações da concessio _q~e 
lhes foi feita pelo Decreto n. 8992 de 18 de Agosto de 1883, 
para. o estabelecimento de éommunicações telegraphieas entre 
a cidade da Fortaleza, na Província do Ceará. e os Estados
Unidos. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commereio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça .executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 1883, 620 
da .lndependeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9085 -DE 15 DJI DJ:ZBI\fBRO DJI1883 

Proroga o prazo estipulado no Decreto n. 87!13 de t de .Nonmbro de t88l, 
para organização da companhia quo dovo construir a linha do l:!l_rrls do 
l\lar de Hespanha á estação olo Santa Fó. . · 

Attendendo ao que Me requereu o concessionario Bacharel 
Antonio Vieira da Costa Machado, Hei por bem Prorogar por 
seis mezes o prazo estipulado na clausula 4• do Decreto 
n. 8723 de 2 dn Novembro de 1882, para organizar a compa
nhia que deve levar a effeito a construeçio da linha de carris 
de ferro entre a cidade do ~~a~ ~e !:J~P~!l~tl.-!t . .!!-l!~~!l.ç~e 
"S'àtttaH, ficando ""trêmJe!ílilllOilariO na obrigação de conservar 
eiirliõ!lf estado, alem do que lhe é imposto pela clausula 3" do 
referido decreto, todo o leito d:~. estrada União e Industria, na 
extenslo que for occupada. pelos trilhos da. linha de carris. 

Affonso Augusto Moreira PenRa, do Meu Conselho, Ministro 
e S.ecretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
eio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em i5 de Dezembro de 1883, 620 dà. 
lndeprmdencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Affonso Augtuto Moreira Penna. 

~ 
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DECRETO N. 9086- DlD !5 DE D:aZJ:MBRO DE 1883 

Coneede "permissão á C~~~ Company, limiled, para fnneeionar no lmperio. 

Attendendo ao que Me requereu a. Cabaçal Oompany, limitetl, 
devidamente representada, e de conformidade com a Minha lm• 
mediata Resolução de 30 do mez findo, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocias do {mperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 22 de Outubro proximo passado, Hei por 
bem C-onceder-lhe perntissão para funccionar no lmperio, me
diante as clausulas que com este baixam, assignadas por Affonso 
Augusto Moreira Penna, ·do Meu .Oon,elho, Ministro e Seero
tario de Estado dos Negoeios da Agricultura, Oommercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 1883; 62• da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de ~a Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Pcnna. 

Clauaula• a que ae rerere o Decreto u. 0088, 
deata data 

I 

A companhia é obrigada a ter um representante no lmperio, 
com plenos poderes para tratar e definitivamente resolver as 
questões que se suscitarem, '!uer com o Governo, quer com os 
particulares. 

II 

A companhia gozará da concessão nos preei1.1011 terma. em 
que lhe foi feita, sem que as clausulas e condiçlSea desta se 
reputem alteradas por qualquer disposição dos estatutos que 
lhe pareça contraria. 

IIl 

Todos os actos que praticar no lmperio ficario sujeitos á.o; res
pectivas leis e regulamentos e á juriadieçio de aeus Tribn
naea judiciarios ou administrativos, sem que em tempo algum 
possa a referida companhia reclamar qualquer excepção fnn· 
.dada em seus estatutos. 

IV 
As alterações feitas em seus estatutos a~rlo eommnnicadas 

ao Governo Imperial, sob pena. de multa de 200$ a 2:0()()$ e de 
lhe ser cassada esta concessão. 

Palacio do Rio do Janeiro em !5 de Dezombro do 1883. -
Affonso Augusto Moreira Penna. · 
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L 111 DAS COMPANHIAS, f862- COMPANHIA LIMITADA POR ACQlSBS 

M emôrandum de associaçio da- The CabaçaiCompany, 
limited 

f. O nome da companhia é The Cabaça], Compt.uay, Já. 
mited. 

2. O eseriptorio registrado ou séde da companhia será na 
Inglaterra. 

3. Os fins para oa quaes a companhia é estabelecida sio : 
(f) Adoptar e obrigar-se a cumprir e levar a efl'eito um ae

côrdo datado de 22 de Maio de 1883 relativamente a uma 
concessio datada de 3 do Setembro de 1R81, conferida pelo 
Imperador do Brazil, do direito de minerar em :150 -datas -
na zona do rio Cabaçal, e para tomar a si a ce~ da dita con
cessio e conaerval-a e explorai-a nos termos do dito accôrdo, 
tambem para modificar e alterar o dito accôrdo com o consen
timento das partes interessadas. 

(2) Enviar ao Brazil um agente explorador para explorar 
as datas mineraes incluídas na dita concessão e obter rela
torios sobre as mesmas. 

(3) Fazer tudo 9uanto fór necessario sobre p. dita eoncesslo 
quando assim ceihda á companhia, bem como todas as cousas 
que fôr necessario fazer-se de conformidade com o dito ac-
côrdo. · 

(4) Formar uma ou mais companhias para explorarem uma 
ou mais partes ou todas as datas incluídas na d1ta coneesslo, 
conforme possa. ser accordado com essa companhia ou com-
panhias. · 

(5) Vender, ceder, conceder licença para explorar. ou ar
rendar as ditas datas conformo possa sor convencionado, a esta 
companhia. ou companhias ou a um agente por conta dessa 
companhia ou companhias como e quando pOBBa ser, de confor
midade com as leis do Rrazil que lhe são relativas. 

(6) Fazer todas as cousas necessarias afim de formar esta 
companhia óu companhias, inclusive a subscripçlo e a tomada 
de acções dessaa hmpanhias e celebrar todos os coatratos ne
cessarios para tal fim. 

(7) Vender, conceder licenças para explorar ou arrendar 
quaesquer partes das datas, para as quaes a dita companhia ou 
companhias de lavras possam não ter sido formadas, a qual
quer outra companhia ou companhias ou a «.Jualqner pessoa ou 
pessoas, nos termos e pelas condições suje1tas ao dito accôrdo 
e como acima dito, que a companhia possa determinar.· 

(8) No CfoSO de se realizar qualquer de81188 fOl'Jil&Ç&ts de 
outras companhias de lavra ou de qualquer déBBaB vendas, 
coneeas~s de licenças ou de arrendamentos, como acima dito, 
receber como· parte do valor do éontrato de venda acçlSes 
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inteirament.e remidas dessa companhia ou companhias, ou 
quaeequer outros títulos ou valores que possam ser aecorda
doa, e quer J_)Or meio de annuidades pagas por essa companhia 
ou companhJ.aS, ou por outra fórma. 
. (9) Fazer uso e emprego da importancia recebida., ao ser 
firmada qualquer desaas companhia ou companhias de lavra 
ou ao ter logar qualquer dessas vendas como acima dito, ou 
qualquer parte delh, na subscripçã:o e tomada das acções 
dessas companhias ou na formação de outras companhias, e 
nas necessarias exploraçõ~s e investigações e outras couaaa 
necessarias á-formação dessas companhias, sendo a intenção, 
que até á venda da totalidade das datas mencionadas na con
cessão, o capital primitivo e todos os lucros da companhia, 
possam, si fõr julgado necessario, ser empregados para e na e 
com relação á. formação e auxilio dessas companhias de lavra. 

(i O) Explorar as minas e outros mineraes incluídos na dita 
concessão, no caso que a. dita. concessão nio possa ser subdivi
dida, ou no caso que seja. julgado apropria.do explorar as ditas 
minas ou parte dellas, em vez de ou antes da venda. dessas 
datas a outra companhia ou a outras companhias ou pessoas. 

(U) Requerer e obter concessões no Brazil ou em qualquer 
outra parte, quer para exploração de minas, de mineraes, ou 
de diamantes, ou para qualquer outro fim, e quer explorai-as, 
quer levai-as a eft'eito, ou vendei-as a outra, companhias, 
ou autorizar outras companhiàa a explorai-la e levai-as a 
elf'eito nos termos que forem convencionados e fazer todas as 
eouaaa necessarias para os fins dessa exploração, reali7.açio, 
venda ou licença .. 

(i2) Fazer todos os actos nece~arios, para quaesqucr doa 
fina acima dito, e especialmente obter modificaç<>es de qualquer 
dessas concessõ3a e para nomear uma ou ma1a pessoas, para 
representarem a companhia no Brazil ou em qualquer outra 
parte, de conformidade com as leis do Brazil, ou de qualquer 
outro paiz e com qualquer dessas conceSBÕeB. 

(i3) Fazer tranaacções para todos ou quaesq_uer dos fins 
incluidoa nessas . concessões, e quer como minell'OII, e agen
tes mineiros e 'vendedores de mineraes, e de outros pro
duetos dessas minas, ou como banqueiro, ou para qualquer 
outro fim mencionado nessa concessão, e levar a eft'eito quaes
quer operações e cousas a ella ou qualquer dellas relativas, 
ou usualmente realizadas com ellaa, incluindo, entre outras 
conaas, o esmagamento e lavagem de minerioa e cascalho, 
e a fuslo de minerios em lingotes, e quer como coneesaiona
rios e quer como eesaionarios, ou por conta de outras pessoas 
ou companhias ou por outra fórma, e para fazer, comprar, alu
gar, tomar de aluguel ou vender botea, machinas e outros 
machinismoa, e quaesquer outros artigoe pertencentes a seme
lhante trafico e commercio, e cada um delles. 

(i4) Adquirir e tomar conta de terras por qualquer titulo, 
e quer no Brazil, quer na Inglaterra, ou em qualquer outra 
parte, necessarios para todos, alguns ou quaesquer dos fina 
aa companhia e nellas edificar, construir, erigir, ou nas ter-
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ras ineluidaa na dita concessão ou em qualquer parte das. 
mesmas, . quaesquer . edifi.cios, construcções, obraa, tunneil, 
canaos, córtea, comportas, cães, dócas, estradas, vias ferreas, 
plantações e commodos e casas para operarias e outras pea
soas, e construir, dirigír e conservar aberta como hospedaria 
qualquer casa ou casas que no principio forem preci1111s parâ · 
os fins da companhia, ou a elles incidentes, e melhorar e reali~ 
zar toda ou qualquer parte dessas terras e propriedades, assim 
em qualquer oceasião adquiridas e administrar , cultivar, 
conservar, beneficiar, sublocar, vender, arrendar, trocar, e 
por outra fórma negociar, com, ou dispôr de (quer por ven
da, arrendamento ou hypotheca) toda~ ou qualquer parte 
das terras, bens e propriedades e atreitos, moveis e immo
veis e etreitos (incluindo a dita concesdo e aa datas nella 
comprehendidns, mas sujeito, com tudo, ao dito acc6rdo dO dia 
22 de Maio de 1883) e comprar, armazenar e vender provi
sões, viveres e outros generos p'l.ra uso e utilidade dos ope
l'llrios ·e de outras pessoas em aual<iuer occasião empregaaas 
pela companhia, ou nas suas -obras ou propriedades, ou em 
qualquer propriedade da vizinhança, devendo todos esses ~ego~ 
cios e cousaa serem feitos por fórma tal,. e nos termos e para 
os fins e sob as condições que a companhia possa julgar conve
nientes e que em qualquer occasião possam ser consideradas 
desejaveis para os interesses da companhia. 

(15) Explorar qualquer invenção sobre qualquer patente ou 
licença, ou por qualquer accôrdo com o proprietario dessa 
invençio, quer pnvileeiada quer não, tendo essa patente, li
cença ou Invenção relação com os :fins da companhia. · 

(16) Tirar, adquirir, comprar ou vender qualquer patente 
ou direitos de patente quer no Reino Unido quer em qualquer 
outra parte, e obter e adquirir qualquer licen98 ou lieenças.ou 
o direito de usar qualquer patente ou patentes, e vender 
qualquer patente ou conceder licença a respeito de qualquer 
patente, tendo essas patentes e licenças todavia relaçlo no 
todo ou em parte com os fins da ~mpa.nhia. . 

(17) Estabelecer e manter e organizar (quer no Reino Unido 
quer no estrangeiro) agencias para os fins da companhia, 
ou para alguns delles. 

(18) Fazer e dar execução a tratos com estradas de ferro e 
outras companhias, donos de navios ou de transportes, . pro
curações e pessoal, para quaesquer dos fins da companhia. 

(19) Fazer e levar a etfeito quaellquer arranjos relativa
mente a união de interesse, a fusãio, ou a outra operação, 
.quer completa quer pRrcia.l com qualquer outra companhia ou 
pessoas (incluindo a subscripção tomada ou compra de acÇ(Ses 
-de quaesquer outras companhias) ou a quaesquer empresu 
.ou espeeulaçlo, juntamente com quaesquer outras com~ 
nhias ou peesoas para os fins e objeetos de natureza identi~ 
ea aos fins e proposital da companh1a, ou alguns delle1. 

(20) Realizar emprestimos e levantar dinheiro sob h~ 
lheea, ütulos de prelaçlo ou por outra fórma, e lambem em.:. 
prestar e empregar dinheiros e por outra fórma iniciar óa 
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tratar quaesquer arranjos financeiro.~ para. os fina da com
:panhia, ou -que possam ser considerados conducentes aos ob
Jeetol da mesma companhia.. 

(21) Estabelecer e sustentar qualquer fundo ou instituição 
de providencia. ou outro f:mdo ou instituição pa.ra. beneficio dos 
empregados !la compa.nbia ou de seus parentes. 

(22) Fazer quaesquer outras cansas conducentes ou incidentes 
ou que possa.m ser consideradas como sendo de qaal(1uer fórma 
conducentes ao attingimento dos fins su\'ra, incluído especial
mente o requerer e obter qualquer lel ou decreto do parla
mento inglez, que seja em qualquer occasião consillerado pre
ciso, e bem ass1m incluído especialmente o requerer o obter 
no Brazil, ou em qualquer outra parte, quaesquer con
cessões ou decretos conducentes aos intorossea da companhia, 
quer com o fim de construir alguma estrada de ferro, ca.nal, 
comporta, on outras obras ou por outra fórma. pa.ra maia efficaz 
exploração, realização, venda ou negociação daa minas ou das 
out.raa couaas incluidas em qualquer concessão ou para levar a 
atreito qualquer um ou mai~ fins da companhia. 

4. A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
5. O capital da companhia é de ~ 10.000, dividido em 

2.000 acções de ~ 5, sujeito a s3r augmentado de confot·midaJe 
com a lei. 

Nós aa diversas pessoàs, cojos nomes e endereço.s~ acham 
em seguida subscriptos, dessjamos formar em uma. companhia 
de conformidade com este M emorandum de associação e 
reapectivament.e concordamos em tomar o numero de acções do 
capital da COJllpa.nbia, declarado em frente aos nossos 
respectivos nomes. 

Nomes, endereços c •ioseripção dos suhscriptoros N nmero do ar.çíift 
lomadas por cada 
subseriptor 

G. A. Shepberd, 2 Park Veilas Northumberland, 
Park Tottenham, Middlese:x.- Major da arti· 
lharia real ................................ . uma 

A. J. Shepherd, 39 Vautry Road Stamford,llill, 
N.- Caixeiro .••.......•.•••.....•••..••.. uma 

H. A:· ~uilar, 63 Arshur Street King·s Road.-
Calxmro .•.•.................•.•.....••... nma 

J. F .. Ta.fe, HS King Edwa.rd Road, Victoria 
Park E.- Cóntador .........•.••......•.•.• uma 

·w. lJ?wer N. ~5 Mecklenburgh W. C.- Enge-
nheiro mec-mco ...••........••.•.••.•..••. uma. 

J. Nettleton 65 Uper Toulington Park V.- Es-
crevente de solicitador .................... . uma 

Fr'lncis F. Robinson 24 Carlton Grove. Peekham 
S. E.- Escrevente de solicitador........... uma 
Testemunha das sete asaignaturas deste Memorcuulum de 

ÁBBOCiação- A. P. Bower, solicitador, 46 Chaneery Lluae 
w. c. 

Feito aos 6 de Junho de 1883. 
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no exerc1c1o do seu mandato. (Decreto n. 882i art. 50.) Slo 
porém respolliJaveis : 

i. o Ao Bancó · : pela negligencia, culpa ou dolO com que 
procederem n() desempenho das respectivas attribuiçlSes; 

2.• Ao Banco e a terceiros prejadi~dos: pelo excesso de 
mandato; 

3.• Solidariamente ao Banco e a terceiros : pela violaçlo 
da lei e infracçio de estatutos. . 

Art. 58. Examinada e reconhecida a culpa logo que pela 
assembléa geral fór votada a accusaçio, o direetor ou dire
etores nella ineui'IIOS ficaria, ipso facto, demittidos e imme
diatamente S9 procederá á eleição dos accionistas que tiverem 
de substituil-os. 

CAPITULO VII 

DA ASSEMBLÉA GERAL 

Art. 59. A assembléa geral do Banco Predial é a rennilo 
dos seus accionistas, como taes inscriptos nos registros do 
Banco dous mezes, pelo menos, antes da reunii() ordinaria. 
ou extraordinaria, e possuidores de 10 ou mais acções. 

Art. 60. Para que a assembléa gera• p()ssa validamente 
funccionar e deliberar é indispensavel que esteja presente 
o numero de accionistas que, pelo menos, represente a quarta 
parte do capital. 

Si este numo~ro se não reunir, uma nova renuião será 
eonvoca::!a, por meio de annnncios nos jornaes, declarandq-se 
que a assembléa geral deliberará qualquer que seja a somma 
de capital representado pelos accionistas que comparecerem. 

Art. 61. A assembléa geral que tiver de deliberar sobre as 
modificações e alterações dos estatutos, augmento de capital, 
ou liquidação do Banco, carece, para validamente se consti
tuir, da pt•esença de accionistas que, no mínimo, representem 
doas terços do capital social. 

Si nem na primeira nem na segunda reunião comparecer 
o numero de aceionistas exigido, convoear-se-ht\ terceira, com 
a declaraçllo de que a assembléa deliberr.rá, qualt}Uer que 
seja. a somma do capital representado pelos accionistas pre
sentes ; e, neste caso, a. coavocação far·se-ha nio só por 

• annuncios como por cartas. 
Art. 62~ As deliberações da a.ssembléa geral a que se re

ferem o.~ arts. 60 e 61 serão tomadas pela. maioria dos accio
nistas. 

Art. 63. Durante os oito dias precedentes ao da reunilo da 
assembléa geral susp3nder-se-hão as transrerencias das seções. 

Art. 64. A co:htituição do penhor por parte do accionista 
9.ue houver transferido as suas acções a terceiro nio o inhabi
hta para discutir e vohr nas assernbléas geraes. 

Art. 65. Serão tambem admittidos a votar: 
§ t.o Os tutores; por seus pupillos. 



340 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

§ 2.o Os maridos, por suas mulheres. 
§ 3.o Os prepostos de firmas ou corporações. , 
§ 4. • Os iuv.~ntariantes legalmente reconhecidos. 
§ 5.o Os procuradores, com poderes especiaes, comtanto 

que não sejam confer_idos a directores ou membros do conselho 
fiscal. 

Os documentos comprobatorios do direito de votar facultado 
por este artigo deverão ser apresentados no escript>rio do 
Banco, oito dias nntos da reunião ordmaria, e terão vigor 
nas extraordinarias até Maio do anno seguinte. 
- Art. 66. Para a eleição d<l directores e membros do conselho 
fiscal, bem como alteração de estatutos, liqu ·dação do Banco, 
responsa.bilidad~ da directoria ou de algum de seus membros, 
contar-se-hão os votos na razão de um por d lZ acções, mas 
nenhum accionista, qualquer que seja o numero de acções 
que possua ou repr~sente, t<lr:\ mais de :1.5 votos. Em todos os 
casos não especificados a votação sord. per capita. 

Art. 67. Não poderão votar nas assemblé:l8 geraes: os di
rectores p·1ra approva1·em os seus balanços, contas e inven-
tarios; e os fiscaes, os seus pareceres. · 

Art. 68. Ainda que ~em direito d' votar por não possuir o 
numero de acções exigidas nestes estatutos, é permittido a todo 
o accionista. compar,lcer á' reuniões da assembléà geral e dis
cutir o objecto sujeito á sua deliberação. 

Nas assembléas geraes em que se houver de delib~rár sobre 
avaliação de quinhões dos bens, cous3s ou direitos, po:lerá votar 
todo o accionista, ainda que não possua. o numP.ro de acções 
exigidas nestes estatutos. (Decreto n. 8821, art. 71, § 2.•) 

Art. 69. Compete á assembléa geral : 
§ f.e Alterar ou reformar os estatutos, não lhe sendo, 

porém, permittido, mudar ou transformar o objecto essencial 
do Banco. (Decreto cibdo, art. 63.) . 

§ 2.0 Julgar as contas annuaes, 
§ 3.• Approvar, rejeitar ou modificar o regulamento interno 

que for organizado pela dir.~cto~ia. 
§ 4.• Eleger os membros da direetoria. e os do conselho fi!lcal. 
§ 5.0 Deliberar sobre a responsabilidade dos membros da 

directoria. 
, Art. 70. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente nos 
mezes de Abril e extraordinariamente nos casos seguintes : 

§ f.o Quando a directoria o julgar neceSB&rio. 
§ 2.• Quando sete ou mais accionistas, cujas ac~es repre

sentem, pelo menos, um quinto do capital realizado, aes1m o 
requeiram. Neste caso, a convocação ~<ed motivada e poderá 
aer feita pelos proprio~ accionistas reclamantes, ai a directoria 
e o conaelho fiscal se recusarem a fazel-a. 

§ 3.• Por convocação do conselho fiscal, sempre que en-
tender haver motivos graves e urgentes para fazel-o. , 

Art. 71. A convocação extraordiuaria será sempre moti
vada, e a assembléa poderá sómente tratar do objocto para 
que houver sido convocada. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 341 

.Art. 72 • .A convocação ordinaria ou extraordinaria se fará. 
por annuneios publicados nos jornaes tres vezes consecu
tivas e quinze dias antes do inJicado para a reunião, com a 
declaração do logar e hora . 

.Art. 73. Em cada reunião nomeará a asaembléa por accla
m~ç"o• ou votação, o accionista. que deye presidil-a, o qual 
convidará dous secretaries, d'entre os accionistas,. que serão 
incumbidos de verificar o numero de accionistas pt•esentes, 
contar os votos, fazer a apuração das votal,(ôes, ler o ilxpe
diente e redigir as setas. 

Art. 74. A reunião ordinaria. da assembléa geral tará 
por fins especiaes o seguinte: 

f.o A apresentação e leitura do relawrio da direetoria e 
parecer do conselho fiscal, abrangendo um e outro o período 
bil.ncario determinado no paragrapho unico, art. 5<>, destes 
estatutos ; 

2. 0 O e:s:ame, discussão e deliberação sobre o balanço e 
contas annuaes ; 

3. 0 A eleição da directoria para o preenchimento de vaga· 
ou para .substituição determinada pela finalisação do prazo de 
mandato; 

4.0 A eleiçiio do con~elho fiscal. 
Si, para deliberar sobre qualquer dos assumptos men

ciona los, a assemuléa geral carecer de novos eaclarccimentoa, 
poderá adi •r a sessão e orJonar os exames e investigações que 
forem necessal'ias. 

Art. 75. A approvação do balanço e contas, feita sem re
serva, importa a ratific'lção dos actos e operações relativas. 
(Decreto n. 8821, art. 74.) 

Art. 76. Nos casos em que a lei ou os estatutos expressa
mente determinem a reunião da assembléa ger .1, é permittido 
a qualquer accionista, si a convocaçiio fôr retar.lada por mais 
de tlous mezes, requerer ao Juizo Commercial que o autorize 
a f>~zel-a. · 

Nos annuncios para a eonvoca.ção deverá declarar-se qual o 
Juiz .9ue a autorizou e a data do despacho. (Lei n. 3150, 
art. in, § 9. o) 

Art. 77. Um mez antes da reunião ordinaria da assembléa 
gerAl serão depositados na Secretaria da Junta Cemmercial . 
e ahi facultados ao exame dos accionistas: 

:l..o Cópia do inventario, contendo a indicação dos valores 
sociaes, moveis e immoveis, e, em synopse, a das dividas 
activas e passivas classificadas s9gundo a natureza dos 
títulos; 

2.• Relação nominal dos accionistas, com o numero das 
acções que possuirem. 

Art. 7~. No mesmo pra~o seriio publicado'! pela imprensa 
o mappa das transferenc1as de acções elfectuadas durante 
o anuo, o balanço mostrando em resumo a situação do Banco 
e finalmente o parecer do conselho fiscal relativo ás contas 
annuaes. 
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o Art. 79. Quinze dias depois da reunilo da uaembléa geral 
a àeta respectiva sllrá tambem publica4a pela impreano 

Art. 80. Aa resoluções da assembléa geral que tiverem 
por obj .. cto a alteração de estatutos, augmento de capital, 
oa liqoidaçlo do Banco, seria publicadas no Diario Olfioial, 
per na de cerüdões das respectivas actaa gue se farlo pre
cedentemente arehivar na Secretaria da Junta Commercial. 
(Decreto n. 8821, art. 390) 

CAPITULO Vlll 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 81. O Banco terá um conselho composto de tree 
:fiseaes e tres supplentes, accionistas ou não accionistu, 
cúja eleição será feita pela asscmuléa na seuio ordinaria 
annual. 

Art. 82. O mandato dos :fiscaes e supplentes durará FOr um 
só anno, mas poderá ser renovado. -

Art. 83. As f11ncções do conselho serio exercidas pel011 
trea :fiseaes nomeados, em cujas vagas e impedimentos serviria 
os snpplentes. 

Art. 84. Incumbe aos tres membros do conselho em exer
cicio apresentar á directoria, para lhe dar publicidade, e de
pois á a88embléa geral, o parecer sobre os negocios e opera
çGes soeiaes do periodo bancario do anno subsequente á sua 
nomeaçio, tomando por base do parecer o balanço e contas 
da directoria. 

Art. 85. O conselho :fiscal, durante o trimestre que pre
ceder aL reunilo ordinaria da asl!embléa, tara o direito de 
examinar os livros, verificar o estado da caixa e da carteira e 
exigir da direetoria amplos esclarecimentos sobre todas as 
operaçi>M do Banco. (Art. 56 do citado decreto.) 

Art. 86. No parecer que apresentar, além do juizo sobre 
os negoeioa e operações do anno, deve o conselho fiscal 
denunciar os erros, faltas e fraudes que de@eobrir ; expOr a 
situação do Banco e suggerir a.s medidas e alvitres que en
tender a. bem da asaociaçlo. 

Os ftseaes que deixarem de denunciar nos seus relatorios 
annuaes a distribuição de dividendos não devidos e quaesquer 
outras fraudes praticadas no decurso do anno e constantes dos 
livros e papeis •ujeitos ao sen exame, serlo havidos como 
cumplices doa autore11 desses delictos e, como taes, punidos. 
(Decreto citado, art. f36, paragrapho ultieo.) o 

Art. 87. Si os :fiscaes e supplentes nomeados pela auembléa 
i1lo a.eeitarem o carg-o, ou se tornarem impedidos. a. di!'e
etoria requererá ao presidente da Junta Commercial a nomeaçio 
ie outroll para servirem durante o impedimento. 

Art. 88. Si 01 ft1caes nlo apresentarem o aea {NU'tieer DO 
tempo prefixado, a directoria convocará a assemliléa ~ 
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afim de que ella tome as providencia3 que julgar necessarias. 
(Art. 59 do Regulamento n .. 8821.) 

Art. 89. Ao coDB8lho fiscal, além do que trata o art. 85, 
asa!ste mais o direito de examinar, no correr do anno, todas aà 
tranBBcções do Banco, davendo funccionar completo; e incum
be-lhe o dever de prestar á directoria o seu conselho, quando 
lhe fór pedido. 

Este direito e este dever, quan lo exercidos, serilo consigna
dos em actl\S especiaes, que o conselho tambem assignará. 

CAPITULO IX 

DOS DIVIDJlNDOS E FUNDO DE RESERVA 

Art. 90. Do lucro liquido verificado pelo balanço semestral. 
provenitmte de operações completamente ultimadiS, deda
zir-so-ha até 20 •/o para fundo do reserva, o do rostanto se 
fará dividendo. 

Art. 91. Não se poderá distribuir dividendo algum aos 
accionistas, emquanto houver desfalque no capital realizado. 

Art. 9-2. O fundo de reserva será convertido em titulas da 
divida publica, ou letras hypothecariss do mesmo Banco, e 
servirá nlo só para reconstrucçilo do capital, e i.ndemnização 
dos prejuízos que poasam occorrer, mas tambem para a ga
rantia de que tratam o art. 58, § 3•, e art. 65, § 1•, do Regula
mento n. 3471. C'lssará de ser accumulado Jogo que sua im
portancia corresponda a 25°/0 do capital social emittido. 

Art. 93. As contas actualmente existentes de c Fundo de 
reserva,. e c Reserva especial ., e" Lucros suspensos :. passarão 
a fazer parto da nova conta de c Fundo de reserva•. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 94. A acçio .9.uo compete aos portadores de letras 
hypothecariaa (art. 25) do Banco Predial, como sociedade de 
credito real, contra os mutuarios, a insolvabilidaie deste e sua 
liquidaçilo forçada, serão reguladas pelo quo está determinado 
nos capitulas 4°, 5o e 6> do Decreto n. 347i de 3 de Junho 
~1~. . 

Art. 95. A directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros todas as contestações que se posaam originar no 
meneio dos negocioa do Banco, para o que observará a re~~pe
ctiva lei vigente, ficando a mesma directoria autorizada a 
demandar e ser demandad:t, e para exercer livre e geral admi
nistração, e plenos poJeres, nos quaes. devem sem reserva 
alguma consideur-se comprehendidos e outorgados todos, 
mesmo os poderes em causa propria. · 

Art. 96. A' directoria compete o direito de julgar o proce-
4imeato dos empregados no desempenho dos deveres a seu 
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cargo e na absoluta discrição . que lhes cumpre guardar 
acerca das operações do Banco ou das pessoas nellas inte
ressadas, determinando o regimento interno, até onde fór pos
sível, o modo p1·atico por qne tal direito deve ser exerci lo. ··•! 

Art. 97. Fica subentendido quo, em tudo quanto lhe fcmlm 
applicaveis, vigoram para o Banco as disposiçõ's da L'•i n. 3150 
de 4 de Novembro de 1882 e a' do Decreto n. 8821 de 30 
de Dezembro do mesmo anno, embora omissas nos presentes 
estatutos. 

Ficam rnvogadas as disposiçõo.'> dos estatutos por que se tem 
regido o Banco Predial. . 

Depois de approvaios pela nssembléa geral estes est1tutos 
fica a directori:l autorizada a requerer s•1a approvação do Go
verno Irnporin I, o a pó I· O" em <'l:<H'U<;ão. 

Os directorPs, Anton ·o 1'. da Costa Pinto, pro idente. -
Lui;; Augusto da Salva Canedo, secretario. -José Alves 
Ferre:ra Chaves, director. 

DECRETO N. 907i- DE 7 DE DEZEMBRO Dl!l 1.883 

Mnnda nnnoxar á Eseola Prntiea do Artilharia um curso para(cnsit:O da 
eoustrucÇão o manejo d~'ltorpedos. 

Hei por bem que ã Eseola Pratica de Artilharia se annexe 
um curao para ensino da const:ucç1io e manejo dos diversos 
typos de torpedos, de accôrdo com o disposto no regulamento 
que com este baixa, assignado pelo Bacharel Antonio de 
Almeida Oliveira, do Mou Conselho, Ministro e Secretario de 
Estado doa Negocias da Marinha, que assim o tenha entendido 
e faça exec•1tar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro 
de 1883, 62° da Independencia e do lmJ•erio. 

Com a rubrica ie Sua Magestade o Imperador. 

Antonio de Almeida Oliveira. 

Regulamento a que •e a•ef'ere o Decreto 
n. 00,.,., de8ta data 

Art. i. 0 Na Eseola Pratica de Artilharia, que d'ora em diante 
se denominará Escola Pratica de Artilharia c Torpedos, ftca 
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creado, desde já, um curso de torpedos, tbeorico e pratico, des
tinado ao ensino de officiaes e praças da Armada. 

Art. 2.o O curao de torpedos durará um anno, e será regido 
por dons professoreo, nomeados mediante concurso. 

§ 1.0 Um dos professores será. encarregado do ensino da 
tbeoria e pratica da electricidade, principalmente da descri
pçio e uso das pilhas, apparelhos e machinas eleclricas em
pregadas no manejo dos torpedos, assim como da pyrotechnia 
militar, com especialidade os explosivos modernos, sou uso, 
propriedaJes e modo de empregai-os. 

§ 2.0 Ao segundo professor competirá o ensino pratico e 
theorico das minas, torpedos fixos, de reboque e automoveia; 
seu uso para defesa dos navio•, costas ou portos; meios de con
servai-os em depositas em terra ou a borJo e, finalmente, a 
tactica em geral das torpcdeiras. · 

Art. 3.0 A matricula no curso dos torpedos será obriga- · 
toria para todos os 2°• Tenentes. gue tiverem completado o 
tempo de embarque exigido pela lei de promoções, e fllcultativo 
aos officiar:os que desejarem eatudal-o. 

Art. 4. 0 Emqnanto não houver um gabineb especial, as ex· 
periencias necessarias ao ensino serão feitas no gabinete e de
posit'l da officina de torpedos creados pelo Decreto n. 9072 A 
de 30 de Novembro ultimo, precedendo raquisiçio do Director 
d1 Ereola ao lnspeJtor do Arsenal. . 

Art. 5. 0 O ensino das praças de pret s~rá o mais pratico 
possível, e o anno lectivo, tanto para os officiaes, como para 
as ditas praças, com~ç:1.rá e findará com o de artilharia. 

Art. 6. 0 Os exames serão feitos, logo que se enc~rrarem as 
aula!, perante uma commis~ão composta do Direetor da Escola, 
como presidento, e de tres examinadores nomeados pelo 
Governo. 

Art. 7. 0 Todos os officiaes e praças matriculados no curso 
de artilharia ou no de torpedos vencerão as gratifie:\ções o van
tagens de embarcados em navios de guerra. Os inatructores 
e prof.}ssores de um e outro curso, além das gratific!lções ·e 
vantageng de emblrque, perceberão a gratificaçio annual de 
1:200$()00. . . 

Art. 8. 0 O programma do ensino ser:i confe<'cionado annua.l
mente pelos professores, e submettido á approvação do Go
verno. 

Art. 9. 0 Continuam em vigor todas as disposições do Re
gulamento de f8 de Novembro de f882, que por este não foram 
alteradas. 

Palli.cio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro de f883.-An
tonio de Almeida Oliveira. 
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DECRETO N. 9078 - DJI 7 DB D:JIZJIIMBRO DJI 1883 

Crb nm ba&~lhlto de Infantaria de gilard• nadoaalle na eomares de 
Parnahyba, da Provinela do Pianhy. 

Attendenc!o ao que representou o Pre!idente da Provincia do 
Piauhy, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.o E' creado na comarca de Parnahyba, da Província do 
Piauhy, mais um batalhão de infantaria com oito companhias 
e a designaçlo de 17° do serviço activo, o «JUal ae compotA 
dos guardas nacionaes qualificados no manicipto da Amarraç«o. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. PMacio do Rio de Jat1eli'o 
em 7 de Dezembro de 1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade .o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Parai::o. 

<AA:AP.:f'd'':FV' 

BECRBTO N. 9079- Dll 7 DE DEZEI\f8RO DJII i883 

J)oelara ea.anea a eoncessa:o rona pelo Decreto n. 8563 de 3 de Junho 
de 1881. 

Hei por bem Declarar caduca a concessão feita pelo Decreto 
D• 8563 d& 3 de Junho de 1882 a Francisco de Siqneira Queir~ 
para a constrncçlo, uso e gozo de uma linha d& carris de 
fer~1 a partir das proxi~idades ~o logar denominadóJiilill'fi, 
.DO tiatrro das Larangetras, a\e á praia de .BotâlóJO.f no 
municipio neutro, vtafó nio ter assignado o respectivo contrato 
no praio estipulado na clausula 22" do mesmo aecreto. 

Aft'ouo Augusto Moreira Penna, do Meu Conaelho, Minietro 
e Secretario de Eatado dos Negocias da Agricultura, COm• 
mereio e Obras Pnblicas, assim o tenha entendido e f&~ e:n-
catar. Palaeio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro da t883, 
62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o ImperadOP. 

Affonso Augtuto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 0080 -DE 7 DE DEZEI(BllO DB f883 

Appron os contrato. eelebradoa. por cacrip1nra pnlllica com a ~anhia 
I!Jift!!laa.eeàk"aL!l.t.J!taàhJ, o por eata apresentado&, para o rorU;tmonta 
•• ··NDna, e pror111a por seis mezea o prazo marcado para a conclnslio das 
obrail dé con&trncçlio da fabrica e suas depondoncias. 

Attendendo ao que Me requereu a . Companhia engenho 
centr&l de Bracuhy, conceasionaria, pelo D~creto n. 8054 de 
24 de. Março de f88f, da garantia, de juros de 7 oJo ao anno 
aobre o capital de 500:000$, para o estabelecimento de um 
engenho centr&l destinado ao fabrico de a•ucar de canna no 
municipio de Angra dos Reis, Província do Rio de Janeiro : 
Hei por bem nlo só Approvar os contratos, .celebrados por 
eseriptura publica, para o fornecimento da quantidade de canna 
nece~~~&ria à fabrica, e apresentados, de conformidade com o 
S f o do art. f9 do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8357 
de 24 de Dezembro do mesmo anno, em requerimento de 2f do 
mez proximo findo, como Prorogar por seis mezes. contados 
desta data, o prazo marcado no reo;pectivo contrato para con
closlo das obras de constrocção da referida fabrica e soas de· 
pendencias • 

.A1l"onao Augusto Moreira Peuna, do ~eu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios' da Agricultura, ~ercio 
e Obru .Po.blicu, assim o tenha entendido e fata dc!HitUsÍ'. 
Nacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro de i883, 62o da 
lndependencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Mag'eatade o lm~rador. 

Atfonto Au!Justo MoreirtJ. Peana. 

DECRETO N. 9081 -DE 15 DE DEZEKBB.O DE 1883 

Ea\abelece medidas com relação a cortiços, estalagens o oulraa edificações 
do met1111o geuero. 

Attendendo as exigencias da BlUde publica, Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1.0 A autoridade sanitaria, verificando que se acha 
excedida a lotac;io doa cortiços, eatalagens e outras edificações 
do mesmo genero, multará os respectivos proprietarios ou 
~mblooadorea em ~ e mais 3$ por peaaoa que exceder o nu
mero fixado, e os intimará por eacripto para que se cinjam á 
lotaçlo, dentro do prazo de 48 horas. 

Findas as 48 horas, sem que a intimaçlo haja sido cumprida, 
o GoYerao prcrridenciari, por intermedio das autoridades poli· 
ciaes, para que sejam feeliados os predios. 
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Art. 2. 0 Quando não estiver feita a lotaçlo a que se refere 
o artigo anteeec;lente, a autoridade sanitaria a farà, intimando 
logo os proprietàrios ou sublocadores para que a tornem eft'e
ctiva, dentro do prazo do 48 horas. 

Si, :findo este prazo, a intimação não tiver sido cumprida, 
proceder-se-h& de conformidade com o citado artigo. · 

Art. 3. 0 Q!)ando, a juizo da Junta Central de Hygiene Pu
blica, os predios de que trata o art. fo não puderem, por suas 
más condições hygienicas; continuar a servir·sem perigo para 
a saude publica, a autoridade sanitaria, além de impôr as 
multas que no caso couberem, intimará logo os proprietarios 
ou sublocadores para que os fechem dentro de 48 horas, e mar-' 
cará o prazo, depois do ~JUal poderão ser reabertos, feitos os 
melhoramentos e reformas JUlgados necea~arios. 

Não sendo cumprida a intimação, 11. Junta darà conheci
mento do facto ao Governo, o qual providenciará para que ós 
predios sejam fechados ou demolidos, conforme as circum-
stancias exigirem. . 

Paragrapho unico. As d'sposições deste artigo serão exten
sivas, no que fór applicavel, ás casas de pasto, ás de pequena 
mercancia de genero.~ alimentícios, tabernas, estabulos e ca
vallariças. 

Art. 4,o Para a cobrança. das multas observar-se-h& o. p~ 
cesso estabelecido no art. 45 do Decreto n. 4824 de 22 de 
Novembro de f87i, servindo de auto a commonicaçlo que a 
autorida1e sanitaria devera fazer por escripto á lllma. Camara 
Municipal. · . 

.Art. 5.o As autoridades policiaes providenciaria acerca do 
alojamento provisorio dos moradores dos predios fechados ou 
demolidos em virtude das disposições do presente decreto. 

Art. 6.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estalo do~ Negocios do lmperio, a~sim o tenha 
entendido e f&ça flX'1CUtar. Palacio do Rio do Janeiro em f5 
de Dezembro de !883, 62• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Anttmes Maciel~ 

DECRETO N. 9082 - DE 15 DB DEZBMBRO DB f883 

Appron os modos delloiUvos e orçamento do.ramal do Timbó, da ostrada do 
ferro,.da }l.l!h~ •• l,ll S._g!an~iseo, o fixa o capital garanUdo paràãêõft 
Btruefão do mesmo ramal om i.650:000;000. 

Hei por bem Approvar os estudos definitivos e o orçamento 
para a constracçlo do ramal do Timbó, da estrada de ferro da 
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A duração do Banco é até 1899, fim do prazo de 30 annos 
estipulado em 13 de Abril de 1869, data da sua fundaçlo. 

A prorogação deste prazo só poaera ser determinada por 
deliberaçlo da asssmbléa geral dos accionista.s, especialmente 
convocados para esse fim, com um anno de antecedencia. 

Art. 2.o A séde do Banco é na cidade do Rio de Janeiro, 
que será tambem o foro para todos os seus contratos e acções 
judiciaes que os mesmos possam originar. . 

Art. 3.o A circumscripçio territorial do Banco Predial, 
como sociedade de credito real, é o Município Neutro e Pro
víncias do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes. (Decreto 
n. 7580 de 2:7 de Dezembro de 1879.) 

Art. 4.o Não será permittido ao Banco fazer mais operaçhs 
da natureza das que lhe eram faculLadas pelos ãrts. 2o, 16, 
17 e 18 dos antigO& estatutos. 

Art. 5.o Conforme o disposto no art. 4°, a secção predial 
deixará de existir logo que termine o ultimo contrato. 

Paragrapho unico. O anno economico do Banco abrange 
o período de f de Janeiro a 31 de Dezembro; deve11do, porém, 
as contas ser enumeradas por semestres. 

CAPITULO li 

DA RJ!IALIZAÇÃO DO CAPITAl. E SUA APPLICAÇÃO 

Art. 6. 0 O capital social continüa a ser de 4.000:000$, 
representado por 20.000 acções de 200$ eada uma, dividido 
em duas serias iguacs, de conformidade com o disposto nos 
estatutos approvados por Decreto n. 7580 de 27 de De
zembro de 1879. 

Art. 7.0 O capital social dividir-se-ha do modo seguinte : · 
A primeira serie realizada de 2.000:000$, para o funrlo 

da carteira hypothecaria. 
A segunda aerie de igual quantia, quando fór emittida, 

precedendo autorização d:~. assembléa geral, será applicada á 
carteira commercial. 

§ f.o As operações destas duas carteiras serlo completa
mente distinctas e eacripturadas separadamente, posto que sob 
a mesma direeçio. Nenhuma parte do capital ou fundo de 
uma poderá ser applicada ás oper-ações da outra. 

§ 2. 0 O augmento de capital para qualquer das duas ear-t 
teiraa depende de autorização especial da asaembléa geral. 

§ 3.o A parte do capital destinado á carteira eommereial 
só poderá ser realizada por prestações nunca superiores a 
10 o/o e com intervallos de 60 dias. 

Art. 8.0 Os aeeionistas são responaaveis pelo capital das 
acçlles que subscreverem ou lhes f01•em cedidas ; e, não 
realizando, nos prazos fixados pela directoria, as respectivas 
entradas, perderia, em beneficio do Banco, as prestações que 
houverem etJ'eetuado, as quaes serão levadas á conta de fundo 
de reserva ou de reserva especial. 
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Exceptuam-se, todavia, os casos em que oeconerem eir.: 
eamstaneiaa extraordinat-ias, devidamente jutitl.eadaa pei'&Jlte 
a direetoria. _ 

Art. 9. • O Banco constitue uma sociedade aDOJlyma e auaa 
acçõea podem aer p0881lidas por nacionaes e eatrangeiroa. 

Art. lO. A inscripçlo e propriedade e a transferencia das 
acções sómente se operam por acto lançado no registro do 
Banco em livro sellado e rubricado, aásignando o termo dé 
tranaferencia tanto o cedente como o cesaionario 00 seu 
legitimes pl"'Caradores, munidos de poderes baatantes. (Art. U. 
do Decreto n. 8821 de 30 de Dezembro de 1882.) 

CAPITULO Ill 

DAS OPIIRAÇÕJIS DO BANCO 

Art. H. O Banco Predial, como aociedade de credito real, 
de conformidade com o Decreto n. 5216 do 1• de Feyereiro 
de 1873, poderi : 

§ 1. o Emprestar sobre hypotheca. de propriedades 1'1U'a88, 
ao juro que fór combinado e com amortizaçlo calculada sobre 
o prazo convencionado· da divida entre 10 e 30 annos. 

§ 2. 0 Emprestar sobre hypotheca de immoveis urbanos, pa
gaveis por annuidades calculadas de modo que a amortizaçlo 
total se realize em 10 annos no minimo e em 30 no maximo. 
(§ 7• do art. 13 da Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864.) 

§ 3.0 ·Emprestar sobre hypotheca a curto prazo com ou 
sem amortizaçlo. (§ 16, .a. 1, do art. 13 da lei citada.) 

§ 4.• Receber depoaitos em conta corrente de capitaeà, 
com ou sem juros, empregando estes capitaes por prazo, 
que nlo excedenl.a 90 dias, em emprestimos garantidos por 
letras hy~thecarias e apolices da divida publica, ou na com
pra de bilhetes do Thesouro. 

Os deposito& assim recebidos nlo poderio aceder a im
portancia do capital realizado, nem aerlo retirados aem 
aviso prévio de 60 dias. (§ 16 n. 1 do art. 13 da Lei n.1237 
de 24 de Setembro de 1864.) 

§ 5.0 Emprestar sobre penhores de ouro, prata, diamantes, 
apolices da divida publica, acções de companhias acreditadas 
que tenham cotações reaes, na proporçlo da importància 
realizada, letras h;rpotheca.rias, àebMltures das aociedades 
legalmente constitu1das e cuja emisslo tenha sido autorizada 

• pelas respectivas assembléas geraes, e titulos particulares de 
legitimas t~ eommerciaes. 

§ 6. 0 Ter um cofre de de~sitos voluntarios para titulos 
de credito, pedras preciosas, JOias, moedas, ouro e prata em 
barra, havendo disso uma porcentagem na proporçlo do valor 
dos objectoa em deposito. A estimaçlo do valor ser' dada pela 
parte, de acc6rdo eom a directoria e o laudo de seu perito, 
quando entender nomeai-o. 

O Banco darll recibo dos deposito& que designem o valor 
dos objectos, nome e residencia do depositante, data; numero 
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e iJIICripçlo doa mesmos objectos .. Estes reeibos nt.o serio tran· 
aferiveis por endoseo. 

§ ·7 .• Nas contas correntes de credito nlo se dará maior 
quantia do que o valor garantido. 

§ 8.• Nlo se descontaria letras com prazo maior de nove 
mezes, e o das letras de hypothecas nlo será de mais de .f.2. 
Exceptuam-se, quanto ás primeiras, as letras do Thesouro e 
as do Governo Provincial. 

§ 9.0 E' prohibido ao Banco comprar, vender e aceitar em 
eauçlo, excepto por fiança do cargo de director, as suas proprias 
aoções. (Lei n. 3150, art. 31; Regulamento, art. t36, § 4.•) 

§ 10. O Banco n1o desconta as suas proprias letras, de 
dinheiro recebido a premio, mas é-lhe licito ãdmittil-as, por 
excepçio. em transaeções com o proprio eatabeleeimento • 
. § H. Nlo serio admittidas nas operaçiSes autorizadas nestes 
eatatutoa as firmas de individuoa gue tiverem feito concor
datas, obtijo moratorias ou fallido judicialmente, salvo depois 
de sua completa e legal rehabilitação ; nem tio pouco seri 
admiUida em transacção de qualquer espeeie a firma daquelle 
que uma vez tiver praticado reconhecidamente algum acto 
de má fé para com o Banco. 

A administraçlo do Banco fará a deducçlo que entender 
conveniente nos titulos e valores que forem adm1ttidos como 
penhor de empreatimos. 

§ 12. Comprar, vender por contà propria e encarregar-se 
por commisslo da cm:ilpl,"& e venda de metaes precioaoa, 
apolices da divida publica geral, acções de Bancos, compa
nhia&, àelHintures, letras hypothecarias e quaesquer outros 
titul011 e valores, que representem legitima& transacç6es. 

§ 13. Receber dinheiro em deposito por conta corrente ou 
letras, ~ podendo, porém, empregar as sommas aseim recebi
das em operações de prazo euperior a seis mezes, no maximo. 

§ 14; Dentro da circumscripçlo territorial do Banco, póde 
este e1fectuar emprestimoa ás províncias, Municipalidades, 
estradaa de ferro com garantia de juros (geral ou provincial), 
mesmo aem h~eca de bens, comtanto que preceda lei .ou 
autorizaçio eapeciàl, que consigne um imposto, fundo ou ren
dimento certo, para pagamento integral dos meamos empres
timoa, que venceriio juros e serãG remíveis por annuidades. 

CAPITULO IV 

DAS Ll!ITRAS HYPOTHJIICARIAB 

·Art. f.2. O Banco Predial autorizado pelo Decreto n. 5216 
do fo de Fevereiro de !873, e em virtude da faculdade con
cedida pelo§ f o, art. f3, da Lei n. 1237 de 24 de" Setembro 
de f874, emittirai, com o nome ·de c letras hypothecarias -., 
títulos de divida, transmi!IBiveis e pagaveis pelo modo deter
minado nos artigos adiante especificados. 

Paragrapho unico. A emiaslo de c letras)hypothecariaa-. 
nlo poderA exceder a importancia da divida ainda nlo_amor-
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tizada, nem o deeuplo do ·capital social realizado. (§ 6o do 
art. f3 da lei citada.) . 

Art. 13. As letras hypothecariaa representam o capital 
adiantado sobre hypothecas, reunindo a triplice garantia da 
propriedade do immovel, do fundo social e fundo de reserva ; 
e preferem em virtude de taes garantias a quaesquer titulas 
de divida chirographaria ou privilegiada. (Arts. 58 e 59 do 
Regulamento das sociedades de credito real.) 

Paragrapho unico. As letras hypothecarias podem ser no· 
minativas ou ao portador ; mas umas e outras assignadas 
pelo presidente, secretario e thesoureiro, e selladu com o 
sello do Banco, e extrahidas de um registro de talha: 

A directoria poderA autorizar o depoeito geral e guarda 
d6!1888 letras na caixa social, passando-se a seu dono cer
tificado nominativo do deposito ; determinando, outroaim, as 
condições em que hão de ser passados 88HII certificados, o 
modo da entrega ou troca dos titulas, e do pagamento dos 
juros respectivos e suas despezas. 

Art. f4. A simples tradição é suftlcienle para a tran
aferencia das letras ao portador, aendo aa nominativas tran
amiasiveis por endosso,. cujo effeito é apenaa o da ceado civil, 
e sem responsaltilidade para o endoasante. 

Paragrapho unico. O que fica disposto no artigo antece
dénte nio exclue outro qualquer meio legal de tranaferir a 
propriedade das ditas letl'as. 

Art. f5. As letras hypothecarias e sua tl'ansferencia 
são isentas do sello proporcional (§ f2 do art. f3 da lei 
citada) e o seu valor nunca sel'á menor de fOO$ (§ 4° do art. f3 
da lei citada), podendo ser negociadas em qualquer parte, qual
qual' que seja a circumscripl}io territorial em que foram crea
das. (Art. 47 do Regulamento das sociedades de cl'edito real.) 

Art. f6. As letras hypothecarias aerllo numeradas por 
ordem relativa ao anno de sua emissio, constando dellaj o 
juro, tempo e modo de pagamento, observando-se sempre que 
o intervallo entre a época de cobrança. das annuidades dos 
mutuarios, e a do pa.gamento do juro aos portadores das letras, 
não seja menor de tree mezes. (Arts. 48, 55 e 57 do Regula
mento das sociedades de credito real.) 

Art. f7. A directoria do Banco Predial ma.ndar4 publicar 
com antecedencia o dia do paga.mento do juro das letras 
hypothecsrias, que serA semestral. (Art. 56 do regula.mento 
citado.) 

Art. f8. As Jetraa hypothecarias não têm época. fixa de 
pagamento, mas serão resgatadas por via de sorteio (art. 46 
do regulamento citado), de modo que o total do v,Jor nominal 
das que ficarem em circulação não exceda A somma, pela qual 
nessa época o Banco Predial fôl' credor por emprestimos 
hypothecarios. 

Art. f9. O pagamento por sorteio far-se-ha com a quota. 
da amortização dos mutaarios, e com a importancia. dos paga
mentos antecipados, quando estes forem em dinheiro. (Art. 5o 
do regula.mento citado.) 
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Art. 20. O sorteio das letras hypotheearias terA Jogar pelo 
menos uma nz cada anno, e será regulado pelo disposto no 
art. 5t do Decreto n. 3471 de 5. de Junho de f865 do modo 
seguinte: 

§ 1. o Todos os numeros correspondentes aos das letraa 
hypothecarias emittidas durante o mesmo anno serio collo
cados em uma roda de vidro, da qual tirar-se-ha á sorte a 
quantidade de numeras correspondentes á somma destinada 
pelo Banco Predial para cada resgate annual. 

§ 2,o Os numeras designados pela sorte serão· publicados, 
e proceder-se-ha ao pagamento no dia annuneiado. 

§ 3. 0 Si pelo augmento progressivo de letras a sortear não 
se puder concluir o sorteio até ás 3 horas da tarde do dia 
annunciado, serão as urnas que contenham os respectivos nu
meros fechadas e lacradas; lavrando-se um termo disao, 
assignado pela directoria, e continuar-se-ha nos dias seguintes 
até esgotar o numero de letras a sortear, observando-se as 
formalidades àeima. ' 

Art. 21. A direeto:::-ia formará, sendo possível, um plano 
mareando premios de diversos valores para os cinco ou sete 
primeiros numeros extrahidos da roda. (Art. 53 do regula
mento citado.) 

Art. 22. Deade o dia annunciado para o pagamento das 
letras hypothecarias cessam os juros das letras sorteadas, cujos 
nomeros forem publicados (art. 54 do regulamento citado), e 
seu capital ficará á disposição de quem de direito fôr. 

Art. 23. As letras hypothecarias amortizadas pelo sorteio 
serio no acto da amortização selladas com o sello denominado 
de annullaçlo, e conservadas no archivo do Banco Predial 
para a tomada clP, contas, fazendo-se nos respectivos talões a 
declaração de estarem annulladas e retiradas da circulação, 
sendo queimadas antes do sorteio seguinte, e lavrando-se de 
todos estes actos termo aS!iignado pGla administraç'"ao do Banco 
Pr.edial. (Art. 6t do regulamento citado.) 

Art. 24. As .letras hypotheearias, com que se fizerem os 
pagamentos antecipados, serão selladas com um sello especial 
contendo as lettraa - P. A. - e devet•io ser introduzidas na 
circula>ãl logo q_ue houver novos emprestimos. (Arts. 62 e 63 
do regulamento citado.) 

Art. 25. As letras hypothecarias não têm acçlo directa 
sobre tal ou tal immovel hypothecado ao Banco Predial ; mas 
serlo garantidas indeterminadamente por todos os immoveis 
hypotheeados ao me81Jlo Banco, pelo que os portadores destas 
let~s só têm aeçlo contra o Banco Predial, entidade cone
ctiva. (Arts. 60 e 64 do regulamento citado.) 

CAPITULO V 

DOS EMPUSTIMOB HYPOTHJICARlOS 

Art. 26. Os empresümos, em que se devem fundar as letras 
hypothecariae, só podem effecLoar-se sobro primeira hypo-
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theca, conatitaida, cedida ou subrogada, conforme a Lei n. f2S7 
de iaM é regulamento respectivo. 

Paragr&pho unico. Consid~Jram-se como feitoS Sobre pri
meira hypo&heca os emprestimos destinados ao pagamento 
das hypothecas anteriormente inscriptas, quandO por eese 
pagamento ou subrogaçio a hypotheca do Bancó Predial 
venha a ficar em primeiro Jogar e sem concurrencia. comtanto 
que parte do emprestimo necessario para operar a subroga
çio fique em poder do Banco. 

Art. 'i!:/. Nenhum emprestimo hypothecario será feito pelo 
Banco Predial excedendo á metade do valor dos immoveis 
raraea, e trea quartos dos immoveii urbanos. (Art. i3, 8 5•, 
da lei hypothecaria, e art. 20 do regulamento citado.) 

Art. 28. Os emprestimos sobre hypotheca serlo feitos aos 
mutuarios em letras hypothecarias ao par, podendo o BaDeo 
Pr~al negociar essas mesmas letras de aeeôrdo com o hypo
thecante (arts. 21 e 22 do regulamento citado); sendo poa
sivel, parte dease emprestimo será feito em diDheiro. 

faragrapho unico. Si o mutuario preferir receber em 
dinheiro o empreatimo, este se e:lfectuará em moeda corrente, 
ao juro que se convencionar, nunca superior a 8 •f• (art. 23 
do regulamento citado), e, em tal caso, as letras proveniente~~ 
deste em{lrestimo serlto negociadas pelo Banco, como e quando 
lhe CODVll!r, 

Art.. 29. O Banco não emprestar! menos de 2:000$, ntm 
mais de 200:000$; sobre hypotheca de cada um elos immoveis 
ruraes. 

Todavia, é permit\ido aos pequenos lavradores reunirem-t~tt 
para fazer um emprestimo collectivo, hfilOthecando collectiv,.. 
mente os seus immoveis.(Art. 25, Lei n. 3471 de Junho dé i865.) 

Art. 30. O tempo dos emprestimos hypothecarios Dlo será 
maior de 30 annos, nem menor de tO. (Art. 28 do regula
mento citado.) 

Art. 31. Os emprestimos e:lfeetuados sobre b~ecas pre
diaes a longo prazo serlto reembolsaveis por annmdades, pagas 
em diDheiro e semestralmente (art. 33 do regulamento citado), 
nos mezes de Janeiro e Julho, comprehendendo essàB annuida
des o juro de 8 °{0 , no maximo, uma commisslo em beneficio 
das despezas da administração, nunca maior de t l' •/o ao 
anno sobre o emprestimo, e a quota da. amortizaçlo, que va
riará conforme fór o prazo do emprestimo. 

Paragrapho unico. A annuidade relativa ao capital em
prestado sem igual em todos os annos, e distribuida pór 
estes, de modo que produza a extincçio da divida no prazo 
escolhido pelo devedor. 

Art. 32. Não obstante a determinação das épocas para o 
pagamento das annuidades (art. 3i destes estatutos), Jlóde o 
devedor remir-se com antecipaçio, no todo ou em parte 
(Pàgamento antecipado), deduzindo-ae proporcionalmente a 
annuiaade nesta bypothese. (Arts. 34, 35 e 36 do ragu .. 
lamento citado.) 
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Paragrapho unico. Qaando os pagamentos antecipados fo
rem em Ietraa hypothecariaa, que serio recebidas ao par, 
o Banco Predial \éif. o direito de haver sobre o capital re
embolsado uma indemnizaçlo, que deve ser paga no mesmo 
acto, e que a directoria estipulará. (Arts. 'ir'! e 38 do regu-
lamento citado.) · · 

Art. 33. No acto do empreatimo o Banco Predial receberA 
logo do mutuario ou deduzirá do capital, a annaidade res
pecti.n. ao primeiro semestre. (Art. 24 do regalamftto citado.) 

Art. 34. Sómente J)Oderio servir de h~theca para os 
empreatimos concediclos pelo Banco Predial, os immoveis 
que tenham rendimento certo e duradouro, ficando excluídos: 

f.o Os theah'os ; 
2. • As minas e pedreiras ; 
?·0 Os predios indivisos ou communs na sua totalidade a 

dive!'IIOI proprietarioa, excepto unanime consentimento destes; 
4. 0 Oa _Predios, cujo uaufructo se acha separado do direito 

de propnedade, salvo expresso consentimento do proprietario 
e dO usufructuario. (§5° do art. 7° do regulamento citado.) 

·Art. 35. Nos edüicios occupadoa por fabricas ou officinas 
tomar-se-ha sómente em consideração o valor daquelles, inde
pendente de sua applicaçio industrial. 

Art. 36. O Banco Predial terá direito de exigir o reeDi.bol.a 
de seu capital ante. do termo do contrato : i•, no caao de ter 
havido dissimulaçio de hypothecaa legaes, que pesem sobre 
os immoveis dados em garantia; 2°, quandO dentro do prazo 
de um mez não seja avisado por seu devedor da alienação 
total ou parcial, que tenha feito do immovel hypotàecado; ao, 
finalmente, si por deteriorações supervenientes aos bens hypo
thecadoa estes representarem apenas um t~ço da quantia 
devida, podendo o mutuario nesta ultima hypothese reforçar 
a hypotheea ou JIUbstituil-a. (§§ fo, 2• e ao do art. 7• do 
regalamento citado.) ·. · 

Art. 37. 08 immoveis hypotheeadoa ao Banco Predial, e 
suscepti.veis de incendio, serlo segurados á custa dos mutua
rios pelo Banco, carregando-se-lhes na annaidade o premio 
do aeguro. . 

Art. 38. No caso de sinistro, recebida do segurador directa- · 
mente pelo Banco Predial a i.u.demnização, o mutuario teri 
obrigaçlo de reedüicar a propriedade, pondo-a no esado pri· 
miti.vo dentro do prazo de um anno, o mais tardar, a contar 
do dia da liquidaçlo do sinistro. 

Paragrapllo unico. Durante este periodo o Banco Predial 
COD88rYará, a titulo de garantia, a parte da indemnizac;IO 
neeesaaria para o pagamento da· annuidade no anno da 
reeditlcaçlo. 

Art. 39. Reeditlcada a propriedade incendiada, o Banco 
Predial entro gani ao mutaario a parte da indemnizaçlo retida, 
deduzindo o seu credito exigivel. . .---. , 
~pho unico. Si, porém, até ao fim do ann .~~ OA GA/;' ·· ·. 

formidàde do art. 38 deatea estatutos, o de ~_::-~ l\'9e'l' rt4.f... 
feito a reeditlcaçlo, ou si antes desse tempo t ~mente '-f 

~~ 
~. Dc1,~ · , 
-~~ 
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· constar ao Banco deliberação de nilo reediflear ; ou si, tendo 
reedificado, o Banco entender que a hypotheea nio ofterece 
as mesmas ou su:fficientes garantiu; em qualquer destes 
casos o Baaco Predial se pagará pelo valOI' da indemnizaçlo 
do segurador - por elle retida, de tudo o que lhe fõr devido, 
como si fosse um pagamento antecipado, menos a indem
nização de que trata o paragrapho unico do art. 32 destes 
estatutos. 

Art. 40. As avaliações dos predios otferecidos á hypotheca 
continuam a ser feitas como até agora pelos peri~os do Banco 
Predial, tomando-se, como tem sido oburvado, por base para 
essa avaliaçio, o rendimento liquido, o preçó venal dos 
predios, a natureza da construcçlo, a localidade e o que 
rccommenda o art. 35. 

CAPITULO VI 

DA DIR BC TOR IA 

ArL. 4i. A administração do Banco compór-se-ha de tres 
directores, eleitos em assembléa geral, por escrutínio secreto 
e maioria de votos. 

Si no primeiro escrutínio não houver maioria absoluta, pro
ceder-se-h& a segundo entre os candidatos mais votados, em 
numero duplo dos que tiverem de ser eleitos. Em caso de 
empate decidirá a sorte. · 

No segundo escrutínio será bastante a maioria relativa de 
votos para designar os eleitos. 

Art. 42. A eleiçio do director-presidente e do director-se
cretario será feita com a designaçio ~ do cargo, 
escrevendo o accionista na sua cedula o segu1nte : 

Para director-presidente. 
Para director-secretario. 
Para director. 
Art. 43. Os directores, antes de entrarem em exerclclo, 

são obrigados a garantir a responnbilidade da sua gestio 
com o deposito e penhor de 50 acções do proprio Banco, as 
quaes :ficaria inalienaveis ato seis mezea depois que· tiver 
cessado o exercício, salvo motivo que deva prolongar este 
prazo. 

Paragrapho unico. A caução ou penhor far-se-ha por termo 
no livro do registro. · 

Art. 44. A contar da data da approvaçlo destes estatutos, 
à primeira directoria eleita funccionará por tres annos. 

Para,rapho unico; A assembléa geral poderá reeleger a 
directoria quando expirar o prazo de seu mandato no todo ou 
em parte, como julgar mais co11veniente aos interesses do 
Banco. 

Art. 45. Nio poderão exercer conjuntamente o cargo de 
directores, accionistas que forem sogro e .génro, os cúnha
dos durante o cunhadio, os parentes por cons!tnguinidade até 
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segundo grau, e os socios dM firmas sociaes; enio poderio 
ser ehitoa os credores pignoratícios, si nilo possuírem acções 
proprias, nem tio pouco o impedidos de ne.:;ociar, assim qua
lificado~ no respectivo CJdigo • 
. Art. 46. No ca.'IO qu'l recaia a escolha da assembléa em 
pessoas que reunam qual1uer dos impedimentos mencionados 
na primeira. parte do artigo antecedente, serão declarados 
nullos os votos obtidos pelo menos vota lo o proce.ier-s~-ha em 
acto successivo a nova oleição. Hav.:mdo igualJade de votos, 
a sorte decidirá. 

Art. 47. Não é permittido a nenhum c!os membros da di
rectoria deixar dll exercer por mais d~ um mez as fancções 
de sea cargo, oxcopto pot· motivo de moles ti 1 ; mas si o 
impedimento se prnlongat• por mais de qu~h·o mezes, oon
siderar-se-ha vago o Ioga r. 

Art. 48. Para substitnir o dire<:tor falbcido. impedido, que 
resignar o cargo Otl deixar do aceitai-o, os dna11 directores 
em exercício e o conselho fiscal designarão qualquer accionista 
que tenha as condições requeridas. 

Quando, porém, se derem dnas vagas, será então reunida 
a. a.ssemblóa geral. 

Art. 49. O exercício dos escolhidos peh directoria não ir:i 
além da primeira. reunião ordinaria ou extraordinaria da 
assembléa geral. 

Para. os que substituírem os impedidos, cessará logo que 
estes se apresentarem. 

O rrazo do exercício do substituto definitivamente eleito em 
assembléa. geral, tarà por lim.ite o temp:> que faltava. ao seu 
predecessor. 

Art. 50. A' directoria compete : 
§ f.o Fiscalisar a estricta obset·vancia dàs regras destes 

estatutos. 
§ 2.o Deliberar sobre ·todos os contratos, compromissos e 

operações eommerciaes especificadas nestes estatutos <}lle tive-
rem de ser feitas pelo. Banco. . 
· ·§ 3,'o Determinar as taxas dos emprestimos, ::s de dinheiro 
que se receberem em d·•posito, bem como og prazos dessas 
O.Perações, observando sempro o dispJsto nestes estatutos. 

§ 4.o Nomear e demittir cs empregados e marcar-lhes os 
vencimentos e fianças, sob proposta do director-seeretario. 

§ 5.o Alterar ou modificar o regimento interno o fazel-o 
cumprir provisoriamente. · 

§ 6.o Convocar a assembléa geral pelo r.rgão do sea presi
dente para lhe propôr as alteraÇ(les ou modificações que julgar 
necell!ariaa nos estatutos, e levar ao seu conhecimento o que 
houver de notavel relativame.nta á administração do Banco. 

§ 7. 0 Nomear, quando o jubue Cf)nveniente, um ou mais 
empregados de sua confiança, a qu9m, sob sua responsabili
liade, podor:l. delegar as attribuições qu1 nntender precisas 
para melhor expediente dos negocias e oper.lçõ~s do Banco. 

POD .. UIIClJTITO 1883- V. 11, 22 
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Art, 51. Todas as d.>liberações da directoria serão tomadaa 
por maioria de votos e lançadas em actas lavradas em livro 
para isto destinado. 

Art. 52. O director que tiver interesse oppoato ao do Banco 
em ctnalquar operação social, não poderá tomar parte na re~ 
peet1va , deliberação e será obrigado a fazer o neceaaario avào 
aos outros directores, devendo disso lavrar-se declaraçltl u.a 
acta das sessões. No caso de que se trata, a deliberação será 
tomada pelos demais directores e pelos 1iscaea, á maioria de 
votos. (Lei n. 3i50, art. 12.) 

Art: 53. A directoria deverá reunir-se diariamente para 
deliberar 110bra os negocio,; do Banco. 

Art. 54. Ao presidente compete : . 
§ f.. o Apresentar á assembléa gerJl doa accioniataa em suas 

:reuniões ordinariae e em nome da directoria o rela~rio 
annual daa operações e estado do Banco. 

§ 2. o Presidir ás sessões da directoria, fazer executar 
jJelmente o regimento interno. · 

§ 3. 0 Asaignar os balancetes mensae3 e conjuntamente 
cóm o director-secretario e o thesoureiro do Banco as letras 
hypothecarias. 

§ 4. 0 Representar o Banco em suas relações com terceiros 
011 em Juizo, sendo-lhe facultado constituir mandatarioa e 
assignar contratos, escripturas, etc. 

§ 5. 0 No,a seus impedimentos será substituído pelo dire
ctor-secretario. 

Art. 55. Compete ao director·secretario: 
§ 1. o Dirigir e inspecciona1· a escripturagão geral do Banco 

e todo o seu expediente. 
§ 2. • Examinar e dar parecer sobre as propoetas de em

prestimos, quer ruraes, quer urbanos, que só poderio ser 
e1l'ectuadoa com autorização da directoria. 

§ 3. 0 Executar e fazer e::s:ecuLar todas as resoluçCSes da dire
ctoria e praticar todos os actos da gerencia dentro dos limites 
estabelecidos nestes estatutos e nas resoluções da directoria. 

§ 4. 0 Propór á directoria tudo quanto julgar neeeaaario e 
conveniente ao bom andamento dos negocios e operações do 
Banco, não só em relação ás já: o1l'cctoadas, como ás que de 
futuro se fizerem. , 

§ 5. 0 Regularisar e methodisar a escriptoraçlo do Banco~ 
de modo a facilitar qualquer exame que se torne neceiSaJ'io. 

§ 6. 0 Organizar o relatorio annual, demonstr»ndo circom
ataneiadamente o movimento das transaeções do Banco. 

§ 7 .• No seu impedimento, exercerá o seu logar o terceiro 
director, ou o accionista que fór convidado a subetituil-o 
temporariamente, percebendo, nesse caso, a parte da g'ratitlea
gão relativa ao tempo que estiver em exercício. 

Art. 56. Cada membro da directoria vencerá o honorario ih:o 
de 6:000$ annuaea, o aquelle que exercer o cargo de director
secretario terá mais a gratificação de 4:000$000. 

Art. 57. Os membros da directoria não conttahem o"!:lrigaçl'o 
pessoal, individual ou solidaria pelos contratos qúe realizarem 
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tr&da de Ferro D. Pedro 11, aquem do tannel do Ouro Branco, 
vâ terminar na cidade de Ouro Preto, proximo a Barra, com a 
extellflio total de 45.320 metros, fazend~e entre o ponto 
denominado -José Corrêa - e a garganta dos- Topazios.;... aa 
modificações indicadas na variante annexa aos mesmos estüdos, 
todos os quaes com este baixam rubricados pelo Chefe interino 
da Directoria das Obras Publicas. 

Aft'onso Augusto Mbreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoeios da Agricilltnra, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Pal•eio do Rio de Janeiro em 24 de Novembro da 1883, 
62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira, Penna. 

•A:AA:P~ 

DECRETO N. 0070 - DE 24 DE NOVDBRO DE 1883 

Crêa um Commando Snporior de ~~Edas. na.ciona!IS na comarca do ItaUaya, 
da Provincla do Minas Geraes. 

Hei por bem, para o:recução da Lei n. 2395 de 10 do 
Setembro de 1873 e De<:reto n •. 5573 de 21 de Março de 1874, 
Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 E' creado na comarca de Itatiaya, da Provineia 
de Minas Geraes, um Commando Superior de guardas nacionaes 
que se compor& : • 

§ L 0 Do go esquadrão de cavallaria já orguizado na 
fregnezia de Nossa Senhora da Conceição de Ayuraoca. 

§ 2. 0 Do 55° batalhão de infantaria do serviço activo, das 
freguezias de Nossa Senhora da Conceiçlo, Nosaa Senhora 
do Rosario da Lagóa, S. Domingos da Bocaina, Passa-Vinte, 
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Serranos e Nossa Senhora 
do Livramento. 

§ 3.0 Do 37° batalhão da reserva das referidas fregueziaa. 
Art. 2.° Ficam desligados do Commando Superior da guarda 

naeionàl da comanm do Bom Jardim, da dita Provineia de 
Minas Gera~s. os mencionados corpos, e revogado nesta parte o 
Decreto n. 7359de 5 de Julho de 1879. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do .Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, allrim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja)léiro em 24 
de Novembro de 1883, 620 da lndependenoia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sou::a Parai::o. 
~ 
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DECRETO N. 907i -DE 30 DJC NOVBJOillO DB i883 

Deligna a ordem da aubsütoição reciproca dos .Jtti&os de Dir,ito da C4rte Dt 

anno cie 188,. 

Hei por bem, para encução do art. 4° do Decreto n. 4824 de 
22 de Novembro de 1871, Decretar que DO anno _Proximo 
futuro de i884, os Juizes de Direito 'da C6rt~ aubshtuam-ae 
conforme a ordem estabelecida na relação que tlOm este baixa, 
assignada . por Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jos
tiça, que assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do 
Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1883, 620 da Indepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco dB Souza Paraizo. 

RELAÇÃO A QUB U RBJ:I'.IIRlll O DECRETO DBIITA DATA, DBSJGN.lNIIO . 
A ORDI!lll BH QUB Dl!lVJlM SUBSTITUIR-SB OS JUIZBS DB DIREITO DA 
CÓitTB NO ANNO DE i884. 

Juiz dos Feitos da Fazenda 

i. o J niz de orphãos da i a vara. 
2. o Juiz do civel da 2& vara. 
3. 0 Jniz do civel da i• vat·a. 
4.• Anditor de Marinha. 
5.• Juiz de orphlos da 2• vara. 
6.• Anditor de Guerra. 
7.• Juiz commercial da i• vara. 
S.o ProTedor de Capellas e Residuos. 
9.• Juiz commercial da 2"' vara. 

ProtJedor de Capellas e Resíduo• 

1. • Auditor de Guerra. 
2.• Auditor de Marinha. 
3. 0 .Juiz de orphios da.2• vara. 
4.• Juiz doa ·Feitos da Fazenda. 
5.o Juiz do êit'81 da 2• vara. 
6.• Juiz do civel da i• vara. 
7 ,o Juiz dé orphlos da i• vara. 
8.• Juiz comme,cial da 2• vara. 
9.• JuiZ coímnercial da f.• vara. 
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f.o Auditor de Marinha. 
2. 0 Juiz de orphãoa da i • vara . 
3.o Juiz do eivel da 2• vara. 
4.0 Juiz eommereial da 2" vara. 
5.0 Juiz de orphios dJ. 2" vara. 
6,o Auditor de Guerra. 
7.o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8.0 Juiz do eivel da i• vara. 
9.o Provedor de Cap:Jllas o Resíduos. 

Jui;; commercial da 2• llal'a 

f.o Juiz do eivel da i• vara. 
2.0 Juiz dos Feitos da Fazenda 
'3,0 Auditor de Guerra. 
4.0 Juiz de orphios da 2& vara. 
5.0 Juiz doeivelda 2& vara. 
6.• Auditor de Marinha. 
7.0 Provedor de Capellas e Resíduos. 
8. 0 Juiz commereial da i• vara. 
9.o Juiz de orphloa da i• vara. 

Juiz de orphãos da 1• oara 

f.o Juiz eommereial da 2• vara. 
2.o Juiz eommereial da i• vara. 
3.o Provedor de Capellas e Resíduos. 
4.• Auditor de Guerra. 
5. o Juiz do eivel da i• vat•a. 
6.o Juiz do eivel da 2• vara. 
7. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8.• Auditor de Marinha. 
9. 0 Juiz de orpbãos da 2• vara. 

Jui;; de orpMos da 2 .. vara 

f ,o Juiz do eivel da 2• vara. 
2.o Auditor de Marinha. 
3.0 Juiz do eivel da i• vara. 
4.o Provedor de Capellas e Reaiduos. 
5. 0 Juiz dos Feitos da Fazenda. 
6.o Juiz eommereial da 2" vara. 
7 ,o Auditor de Guerra. 
8. 0 Juiz de orphlos da i• vara. 
9. o Juiz commereial da i a vara. 
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f. o Juiz eommercial da f• vara. 
2.o Juiz do civel da 2• vara. 
3. 0 Auditor de Guerra. 
4. 0 Juiz de orphlos dá 2& vara. 
5.• .Auditor de Marinha. 
6.? Provedor de Capellas e Resíduos. 
7,o Juiz deorphlos da f• vara. 
S. • Juiz doa Feitos da Fazenda. 
9. 0 Juiz commercial da 2• vara. 

Juiz do ci11eJ da l!a 1lara 

t.• Juiz dos J.l'eitos da Fazenda. 
2. 0 Juiz commercial da f • vara. 
3. 0 Juiz eommercial da 2• vara. 
4. o Auditor de Marinha. 
5. 0 Juiz de orphioa da f• vara. 
6. 0 Juiz do civel da f• vara. 
7. o Juiz de Of'1)hlos da 2• vara. 
8.• Provedor ae Capellas e Resíduos. 
9.o Auditor de Guerra. 

Auditor de Guerra 

·f.o Provedor de Capellas e Resíduos. 
2.o Juiz de orphlos da l!a vara. 
3.o Auditor de Marinha. 
4.o Juiz de orphioa da f• vara. 
5.o Juiz commercial da f• vara. 
6. 0 Juiz commercial da 2• vara. 
7. o Juiz doa Feitos da Fazenda. 
8.• Juiz do cível ela fa vara. 
9.• Juiz do civel da 2• vara. 

Auditor de M arinAa 

f. o Juiz de orphlos da~l!a vara. 
2. o Provedor de Capellas e Residuos. 
3.• Auditor de Guerra; 
4. 0 Juiz do civel da 2& vara. 
5. 0 Juiz commercial da f• vara. 
6. 0 Jlliz commercial da 2& vara. 
7. o Juiz dos Feitos da Fazenda. 
8. o Juiz de orphãos da f• vara. 
9.0 Juiz do civel da 1• vara. 

Palacio do Rio" de' Janeiro em 30 de Novembro de 1883.
Franci•co Pri1co de Souza Paraizo. 
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DECRETO N. 0072- DJI 30 DJI !tOYDBl\0 Dll 1883 

Mania aubtlihlir 110 aiiJlO de li!IA a dotlgnaolo feita DO Decreto D. 8710 de 
18 de ftonmbro de l88! quanto á ordem em que 61 ~ ,uha~&neo• 
d_a_Côrte dnem cooperar eom os Juizes de Direito e subs&ltoir-se recipro
camente. 

Hei por bem, para exeeuçlo dos arts. 3o e 4• do Decreto 
n. 4824 de 22 de Novembro de f87f, que no anno proximo 
faturo de t884 os Jnizes snbstitutos da Córte cooperem com 
os Jllizes de Direito, e substituam-se reciprocamente, confor
me a ordem estabelecida no Decreto n. 8740 de t8 de Novembro 
de 1882. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conaelho, Mini&o 
tro e Secretario de Estado dos Negoeioa da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça exeentar. Palaeio do Rio de Janeiro 
em 30 de Novembro de f883, 62° dá Independeneia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Sousa Paraiso 

DECRETO N. 9072 A -DE 30 Dll NOYUIBRO Dll t883 

Cria uma olll.eina de torpedos DO Arsenal do Marinha da C4rte. 

Hei por bem, de conformidade com o art. So do Regulamente) 
annexo ao Decreto n. 5622 de 2 de Maio «t t874, Crear no 
Arsenal de Marinha da Córte uma ofticina de torpedos, que se 
regeri pelas instrncç&s 9-ue com este baixam, a•i~nadas por 
Antonio de Almeida Oliveira, do Meu Conselho, Min1Btro e Se
cretario de Estado doa Negocias da Marinha, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro ein 30 de 
Novembro de t883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador-. 

Antonio de Almeida Oli'Hira. 

Jnat.rueçKietl para o eervl~ da e.81e .... de tor
piedoe a que ee ref"ere e Decrete a. 807,. A10 
deeta. data. 

Art. f.• A ofticiu de torpedos será estabelecida onde convier, 
mas dependerá do Arsenal de Marinha da Córte e teri por :flm 
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a confecçlo das minu, dos torpedos e dos apparelhos electricos e 
mecanicos necenarios para o emprego e manejo desaas armas • 

.Art. 2. 0 Seu pessoal constara de um Director, um Ajudante, 
um escrevente, um desenhista, um mestre, um contramestre, 
um operario para apparelhos electricos, um caldeireiro de ferro, 
um dito de cobre, um carpinteiro, um limador, um torneiro, 
oito aprendizes, tres operarios pyrotechnicos e seis serventes. 

Art. 3.o Ao Directorcompete: 
§ L 0 Dirigir e administrar todos os trabalhos da officina, fi.. 

cando sujeito ao Inspector, na fórma do regulamento. 
§ 2.° Cuidar do bom arranjo e claasifi.caçio das minas e 

torpedos e de todos os seus accessorios, taes como : appa
relhos de lançar e fundear, conductores, pilhas, machinas e 
apparelhos electricos ou mecanicos que existirem em deposito. 

§ 3. o Zelar pelo bom acondicionamento e conservaçlo nos 
depositos, dos explosivos e munições especialmente destinados 
aos torpedos ou minas submarinas. 

§ 4,o Inspeccionar e fi.scalisar a construcçio dos apparelhos 
para o lançamento dos torpedos e sua installação a bordo ou 
em terra. 

§ 5.o Examinar todos os explosivos e muniçiSes empregados 
nos torpedos, quer sejam fabricados nas officinas do Estado, 
quer obtidos por compra. 

§ 6.o Intervir como perito, sempre que o Governo tiver de 
comprar quaeaquer objectos para uso dos torpedos. 

§ 7.o Regular os torpedos automoveis, preparar as minas e 
em geral todo o materiol torpedico que tenha de ser entregue 
aos navios e estações, podendo neBBe intuito fazer as expe
riencias IJ.Ue entender necessarias. 

§ 8. o Requisitar o material preciso para conservação dos tor
pedos, prov1dencian:lo de modo que em deposito haja sempre o 
nec8BB&rio para fornecimento dos navios e estações que forem 
creadas onde convier. 

§ 9.o Indicar olmelhor11mentos e altera~s que entender 
convenientes a perfeição das obras a seu cargo, e das que 
forem encommendadas á industria particular, no paiz ou no es
trangeiro. 

§ fO. Mencionar circumstanciadamente no relatorio dos 
trabalhos da officina, que deverá . apresentar annualmente, 
todos os inventos, melhoramentos ou experiencias que sobre 
essas armas forem feitas. . . 

Art. 4.o Ao Ajudante compete substituir o Director em seus 
impedimentos e coadjuvai-o em todos os trabalhos que lhe 
forem determinados. 

Art. 5. 0 O pe110al artistico da officina de torpedos, com 
excepção do operario para apparelhos electricos, serA esco
lhido entre o do quadro do A1•senal de Marinha da Cõrte. 

Ficara sujeito ao regimen adoptado para o serviço· das 
demais officinas do Arsenal. 

Art. 6. o O Official de Fazenda e o apontador da directoria de 
artilharia serviria simultaneamente na o11icina de torpedos, na 
parte concernente as attribuições e denres de cada um. 
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Art. 7. o Os empregados da oftieina de torped011 pereeberio 
os vencimentos fi:udos na tabella annexa ás presentes 
instrueções. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1883.
Antonio l!e Almeida Oli~eira. 

Tabell.a dos venol:rn.en"tos do pessoal da omotna 
de "torpedos a que sorefere oDeore"to n. 90'2'~A.,. 
des"ta da"ta 

VENCIMENTO ANNUAL 

CLASSES 

Ordenado Gratificaçllo 

Director, ofticial da Armada ... ... ''ã§ Ajudante, ofticial da Armada .. 2: 
Desenhista .•.•.......•.. o ... 
Escrevente o o o o ..•.•... o ..... 
Operario de apparelhos elec-
tricos ••..•.•••. o ... o ...•.• o $ 2:400$000 

Ofticial de Fazenda encarregado 
do material •••......•....... $ 200$000 

Obsei"Daçllo 

O pessoal artiatioo da officina perceberá o8 vencimentos que 
lhe competirem pela tabellà em vigor no Arsenal de Marinha 
da Córteo o 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de t883o
Antonio de Almeida OU"eira. 

DECRETO N. 9073 -DE 3 DE D:IZDIBRO Dll 1883 

Concede. ã Companhia de earris de ferro Villa babe! o direi co de dcsapro
prwÕpreiiiÕ da ruà do S. Franelsco do Assis n. !. 

Attendendo ao que representou a lllma. Camara Municipal 
da Cõrte, Hei por bem Conceder á Companhia de carris de ferro 
Villa lzabel o direito de proceder nos term011 do Decreto n. 353 
de f2 de Julho de 1845 á desapropriaçlo elo predio da rua de 
S. Francisco de Assis no ~to-dã rúã-ae UruguaY.&D•, afim 
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de levar a eft'.UO o alarpmento 4!eua parte du mempaa rau, 
eollforme o cliaposto na clausula 4• do Decreto n. $71 de 2t de 
Março de t874. 

AffODIO .Augusto Mol'&ira Penna, do Meu Conselho, Mi· 
niatro e Secretario de Estado doa Negocioa da Afp:icultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Dezembro de 
t883, 62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira P6nna. 

DECRETO N. 9074 -DE 3 DE DBZBMBltO DB t883 
Crêa uma seeçlo de batalMo do artilharia de pardas naelonaes na 

comana de Guarapuan, da Prodneia do Para&!. 

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

Artigo unieo. Fica creada na fregaezia de Nossa Senhora 
de Bethlém de Guarapuava uma secçlo de batalhlo de 
!'rtiijlaria de guardas nacionaes, com tres comp&nhiaa e a 
desi~lo de t•, subordinada ao Commando Superior da 
comarca de Gnarapuava ; revogadas as disposições em contra-
rio. · 

Franciaeo Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Juetiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em 3 de Dezembro de i883, 62° da Independencia e do 
Imperio. 

Com à rubrica de Sua Magestade o Imperador., 

Francisco Prisco d6 Souza Parai~o. 

DECRETO N. 9075 - DE 7 DB DBZJIMBilO DB t883 

Concede A Companhia de llflgllros da Prussi~ autorizaplo para faneeionar 
.,_ãóTmp~rio; eõiií iiiiii agencia em Pernambuco • 

.A\teQdendo ao que Me req~ereu a Companhia de seguros 
ela Pru•ia, devi@mente representa4tL, e de confonnidade 
oom IL l'tWlha Imm~ta Resoh19fo d$ 24 de l(oyembro do 
carrqte anno, to~da aobre parecer da $ecçlo dos NeBOC!01 
do Im.perio do Conaelho de Estado, exarado em Collltulta de 4 
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de Setembro ultimo, Hei por bem Conceder-lhe autori.uçlo 
para funceionar no lmperio, com uma agencia .ein Pernambu
co, :mediante as clausulas que com este baium, auigDadaa 
por Monao Augusto Moreira Penna, do Meu CoDselho, Mi
n;atro e Secretario de Estado doa Netre>Cioe da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que &118lm o tenha entendido e 
laça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro 
de f883, 620 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageetade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

I 

A companhia 8ca autorizada a estabelecer uma agencia na 
praça de Pernambuco, tendo, na mesma, peesoa habilitada que 
respoada . perante os tribanaes_. 

11 

Os aetos praticados pela referids. agencia ficam aujeitos 
. 111 legillaçlo do lmperio, sendo decididas pelos tribunaes do 

Brazil as queatlles que se suscitarem entre a companhia e os 
particulares residentes no mesmo lmperio. 

III 

A mencionada agencia nio poderá funccionar emquanto a 
companhiA Dlo depositar no Thesottro Nacional ou em qu&!_fl1!~r 
estaLelecimento bancario do Imperio a quantia de 20:UlJU$. . 
para garantir as!tran1acç891 que tlzer. 

IV 

O deposito de que falia a clausula anterior serll feito pela 
companhia, com a· declaraçlo do tlm a que é destinado e de 
que Dio poderi. ser levantado senlo por ordem do Preaidente da 
Junta do Commercio da mesma provincia. 

v 

As altera~ feitas nos estatutos serão eommunieadas ao Go
verno Imperial, sob peu de multa de 200$ a 2:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro ele i883.
Aifonso A•gu•to Moreira Penna. 

~ 
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DECRETO N. 9076 - DW 7 DW DEZJUIBB.O Dl!l 1883 

Appron, com modllleações, os novos es\atotos do Banco Predial. 

Attendendo ao q_ue Me requereu a directoria do Banco Pre
dial, e Tendo ouvtdo a Secção de Fazenda do Conselho de 
Estado, Hei por bem, de conformidade com a Minha Imperial 
Reaolução de 30 de Novembro proximo findo, Approvar os 
DQVOS estatutos do mesmo Banco, que com este baixam, 
fazendo·se-lhes,. porém, as seguintes modificações: 

Art. 1.o No período 4° deste artigo declare-se que a pro
rogaçllo do prazo de duração do Banco depende de approva
çio do Governo Imperial. 

Art. 2.o A designação do fóro da cidade do Rio de Janeiro 
deve ser condição explicitamente inserta nos instrumentos 
de contrato. 

Art. 7", § 3. 0 Para o augmento de capital deve-se solici-
tar a approvaçio do Governo Imperial. 

Art. 9.o Supprima-se este artigo. 
Art. H. Supprimam-se os §§ 5o, 12, 13 e f4, tleste artigo. 
Art. 70, § 2.o Em vez de- um quinto- diga-se: um 

deeimo do capital realizado. · 
Lafa.yette Rodrigues Pereira, Conaelheiro de Estado, Sena

dor do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negoeios da Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro 
de 1883, 62" da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Lafayette Rodrigues Pereira. 

Novos estatutos 

CAPITULO I 

ORGA.JfiZAQÃO, DURAQÃO W BÉDB DO BANCO 

Art. i.• A companhia anonyma. estabelecida nesta praça, 
sob o titulo do Banco Predial, e depois constituída Sociedade 
de Credito Real, por Decreto n. 5216 de 1 de Fevereiro de 1873, 
de eonformidode com o§ 1°, art. 13, da Lei n. 1237 de 24 de 
Setembro de 1864, continúa a funceionar sob a mesma deno
minaçlo, de accôrdo com as disposições contidas nestes 
estatutos •. 

·o Banco fica sujeito ás Leis n. f237 de 24 de Setembro 
de 1884, n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, e seus res
pectivos regulamentos. 
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Picaretas .......••...•...........•...••.•...•.• 
Pichoá ...•............•....•....•..•.........•• 
Pilhas electricaa •..•..•.•.........•....•...•..•. 
Pimenta ...•........•...........•.•......•...•. 
·Pinas ......................................... . 
Pinceis ...........•.........••...............•• 
Pinhões ....................................... . 
Pipas •.•...............•.....................•. 
Pistolas ....•....•.................•...••.•..•• 
Piche .................................. ; ••...•• 
Plantas vivas ou medicina61l ................... .. 
Plombagina ................................... . 
Polvilho .................... , ................ .. 
Polvora ....................................... . 
Polvorinhos .................. · .......•..•....... 
Pomadas ...................................... . 
Porcelana ..•.••..••.•...•..........•.•........ 
Porphyro .•...•..•.....•...•.•.................. 
Pós de sapatos ...•...... • ...•.•...•........•..•• 
Pot·1ssa •..•..•••..•....••.•.•....••••....•..•.• 
Postes telegraphicos .•....•...•..•.•.......•...• 
Potes de barro .••.....•..•.......•.......•••••• 
Potes diversos .••....••...•.............•.•.... 
Pranchões ••..•..•........•...................• 
Pregos .•....•.........•....................... 
Préloe ...•....•.•............................ 
Prensas de copiar ..•..........................• 
Prensas diversas ............................... . 
Prensas do mandioca ........•.•.•............•.• 
Presuntos ••...•.....•..........•.......•.•...•. 
Productos chimicos ••.••... , •..................• 
Pudrolytho ......••..•.................•...•..• 
Punhaes •...... , .•............•.......•..•.... 
Puzzolana .........•..•..•.•............•.....• 

Q 
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Tarifas 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6· 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
6 
6 

6-i2 
7 
6 

6-f2 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 

Qaa~!-'08............ .... ... ... . .. ....... ....... 6 
QueiJOS......................................... 6 
Quilhas........................................ 8 
Qa~n~ ..••...•...••.....•......•.......•. ·•....• 6 
Qu!DlD~-· ... : ..... , .. , .... , .. , ....•.... , . . . . . . . . 6 
Qtilnquilharla ...... " .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6 

Ra!os par~ rodll!'·.·............................. 6-
RalZes altmenhe1aa. • • • • . • • . • . . . . . . . . • . . . • • . • . • 8: 
Raizes medieinaes. • • • • • . • . . • • . . . • • • . • • • • • • . . . • • 6 
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Raizes tintureiras ••.•••••.•....•••••• , .•.•..••• 
Raladores para mandioca ••.•• · •.••.•.••.••••..•• 
Rapadura ..................................... . 
Rapé .•.••.•.••..••.•..•.....•.....•.••.••••••• 
Raapaa ••••••••.•••••..••..•.....•••••..•••.••• 
Ratoeiras ••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••• 
Realejos .••••..••...•.•.•.•.............•.•... , 
RebolO ........................................ . 
Redes ...••.....•••..••.•....••..•.. , •••...••.• 
Redomas de vidro ••..••...........•......•• , •.. 

. Relogios .••.••....••......•.......••..•.••.•••• 
Relogios de ouro e prata .......•.....•....•...•. 
Remos ...••..........•....•. , ..•.•.....•...••• 
Rendas ....................................... . 
Reservatorios ................................. . 
Residuos de açougue .•......•....•.•••......•••. 
Resinas ...................................... .. 
Retortas ..................................... .. 
Retortaa de vidro ..............•.•..•.....•.•... 
Retratos .. ; .................................. . 
Rhuibarbo ..................................... . 
Rhum .••..••.......•..............•.......••••• 
Ricino ...••••..•........•........•.••••.••••••• 
Ripas ••..•• ; ••......•.••....... ·•••.•••·• • •• • • 
'Rodas •• , •••••••••.••••.•.••.•..•••••••••••••••• 
Rodetes ....... ;, ....•..•..............•••...••. 
Rolhas ••••••••••••.••••.••.•••.••••••••••••••• 
Rosalgar ......................... , , ... , ..••.•. 
Roscas ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Ro&im ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Roupa ....................................... .. 

s 

Sabão e sabonete.'! •••••••••.•••.•••• , ••••••••••• 
Saceos vasioa ................................. . 
Saccos vasios 11Sados ........•....•• ; .••..• , . , ••• 
Sagú ..... ~ ................................... . 
Sal ammon1aeo ................................ . 
Sal de azedas ..•.•...•.....••.•..........•..••• 
Sal d'Epson ...... , ....••.••..•.....••.•.••..•.. 
Sal bruto ou refinado ....•..•••....•••••••••.•••• 
Salames .•..••••.•••...•.•..........•••...••.•• 
Salitre ........................................ . 
Sangue .•.• ~ .•.•..................•..•..•.•...• 
San$'ueaugas ••.•••..• , .••.......•.........••• , . 
&pe .•.•..•••.••...... ···•···· .. ·•····· ·•·•••• 
·Sarrafos •• ; .••••.•••.•......•..••.•••.••••••••• 
Sebo .......................................... . 
.Seda •••.•..•••••.••.....•........•.••.•.•.••••• 

Tarifa 

6 
8 
8 
6 
6. 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 

6-i2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 

gratis 
6 
6 
6 
6 

i4 
6 
6 
6 
6 

6-i2 
6-i2 

6 
6 
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Tarifas 
Sellins e pertenças............................. 6 
Sementes agricolas. . . . . • . . . • . • • . . . . . • . . . . . • . • • • 8 
Serragem...................................... 6 
Serras e serrotes.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. • 6 
Sinos......................................... 6 
Sipós.............. •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sirgueiro (artigos de)........................... 6 
Soda.......................................... 6 
Solas ........................... · ........... ·.... 6 
Stearina...... •. . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 6 
Solphoreto de carbono.......................... 7 
Sárrões vasios................................. ü 

T 

Tabaco........................................ (i 
Taboas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12 
Tabocas.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . • • . 6 
Tachas para assucar ou farinha................... 8 
Tachas· diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 6 
Tacoa para 'bilhar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Talhas de bal'ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • 7 
Tamancos..................................... 6 
Tamarindos frescos. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Tamarindos em conserva........................ 6 
Tambores...................................... 6 
Tanques para engenhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8 
Tap&tes .•...... :. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 6 
Tapioca....................................... 8 
Taquarassú ...........•.......•.•.. .-.. . . . . . . . . . . 6-12 
Tarrafas ..... ; .. .. .. . . . • . . . . .. . . . . . . .. . . . . • . . .. 6 
Tartaruga • . . . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 6 
Tayoba.... .. . .. . .. . • ... . . •.. . . . . .. . . . . .. .. •... 6 
Teares........................................ 6 
Tecidos ..•.......•......•........ , . . . . . . . • . . . . . 6 
Tela . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . G 
Telhas de barro ....... :........................ 17 
Telhas de vidro................................ 7· 
.Tendera desarmados .•...................•.... :. 12. 
T!Jolos de alvenaria...... . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . :17 
TiJolos de limpar facas. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . • 6 
Tinas........................................... .6 
T~n~ em geral. . . • . . .. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 6 
TxpxtJS..... .. . . . . . . . . • . . . . . ... . • . . . . . . . . . . • . . . . 6 
Torradores de café. • . .. . .. . . . . . . . . .. • .. . .. . . .. • . 6 
Toucinho .....•...................•....... 1 • • • • 8 
Transparentes . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Trapos........................................ ti 
Travesseiros •....•................. • . . . . • • . • . . . 6 
Trem de cozinha... . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . 6 
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trigo .........•....•••..•...........•..••.••..• 
Trilhos .••••.•......... , ..•.......•....•.•...••• 
Tripas ............. • ......•.................. :. 
Tubos de barro, louça e vidro ................... . 
Tamoios armados ..•...............••....•••... 
'l'umulos desarmados •.....••.•.......•...•.•..•. 
Turfa .......................................... . 
Typos •••••••••. • .••••..•....••.•..••.•••••.••.• 

u 

Tarifa1 

8 
8 s 
7 

f1 
6 

8-t7 
6 

Ungnentos........................ •. . • . . . • • . . . • 6 
Urnas.......................................... 6 
Urucú ....................................... ~. .6 
T:vas fresc<1s... ... . . . • . . . •. . . . . . . . . .• . • . . . • • • • • ti 
L ~as seccas............... ... . . . . . • . • . . . . • . . . • . 6 

v 
Vagões ........................................ .. 
Varas •••.•....••.• : ....................... ; .. .. 
Vassouras ...................................... . 
Velas .•...••..•........•......•....•••.•...•••. 
Veloci pedes • . • • . • • • . . . • . . .•••...••.•.••.••.•.•• 
Venezianas .••...•...................••...••..•• 
Ventarolas .••..•....•.................••..•....•. 
Ventiladores ................................... . 
Verdete .................................. : .... . 
Verduras .•••..•.•...•..••...•••.•..•••.•••...• , 
Vermelhão .••.•.........•.•.••........••.......• 
Vermnth •................................•..•.• 
Vernizes ..•........••..........•...........•... 
Vidros ...•......•.•..•.•. ··· .. ········•········ 
Vimes .•.•.•.....•..•..•.•..••............••... 
Vinagre ............................... ······••• 
Vinho ......................................... . 
Vitriolo •..•••••••••••.••.•.•.•..•..•.••.. • · · • • · • 

X 

i7 
f2-& 

6 
6 

15-fG ' 8 
6 
8 
6· 

H 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
$ 
7 

Íaropes....... ... • . . . .•. . . . . . . . • . . • . . . . • • . • . . • . 6 
Xarque......................................... 6 

z 
Zabumbas ••••.•• ; • , •.••....•..•••.•....•• , , •••• 
Zforcão .•.•.•.•.•••. ; ••..••..•.•.••.••...•••...•• 
Zlneo ..•.••••...•....•..•••••..•.•..••....••.•. 

lS 
6 
6 

Bananal, i8 de Setembro de i883.- Barilo de Ribeiro BIW~ 
bosa, director presielente. 
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DECRETO N. 9063- DE 17 DE NOVEMBRO DE 1883 

Declara caduca a concessão constan.to do Decreto n. 579.1 da U do NoTOmbro 
do !87~. 

Considerando não ter Ja.cques Bonnefond, concessionario 
da estrada de ferro de Maceió a Jacuipe, da Província das 
Alag6ii; ·aiitlfi'o do prazo que e in prorogâçiio lhe Concedi por 
Decreto n. 8506 de 29 de Abril de 1882, eucorporado a com
panhia que devia construir o pr.Jlongamento da mesma 
-estrada até seu entroncamento na do Recife a S. Francileo, 
da Província de Pernambuco, o qual lhe foi concedido por 
Decreto n. 5792 de H de Novembro de 1874, Hei por bem 
Declarar caduca a referida concessão. 

Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi~ 
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio do Janeiro em 17 de Novembro 
de 1883, 62° daJndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9064 -DE 17 DE NOV.B:MBRO DB 1883 

Crêa diversos corpos do JU!llrdas naeionacs na eomarea do Livramento, da 
Pronneia •lo Hio Go·ando do Snl, 

Attendendo ao que representou o Presidente da Província 
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 E' creado no· município do Livramento e subor
dinado ao Commando Superior da Guarda Nacional da .comarca 
do mesmo nome, mais um corpo de cavallaria, com quatro es-
quadrões e a designaçiio de 70. o · 

Art. 2.° Fica elevada á categoria de batalhão, com seis 
companhias e a designaçiio de 21°, a 23" secção de batalhiio'da 
réserva organizada na dita eomarca. 

Art. 3.0 E' creada no município de Quarahy e subordinada 
ao Commando Superior da mesma comarca, uma secção de ba
ta.lhiio, .com tres companhias e a designação d<J 27"' do serviço 
da reserva, que se comporá dos guarJas desse serviço alli 
qualificados. . 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tJnha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 17 de Novembro de 1883, 62° da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

DECRETO N. 9065 - DE 17 DE NOVEMBRO DE 1883 

Crê a nm Commnndo Superior do guardas naeionaes na eomarea de D. Pe
drito, da Província do Rio Grande do Sul. 

Attendendo ao que representou o Presidente da P1•ovincià 
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. 0 E' creado na comarca de D. Pedrito, da Província 
do Rio Grande do Sul, um Commando Superior de guardas 
nacionaes, que se comporá dos seguintes corpos : · 

§ 1. o Do 49<> corpo do cavallaria já. organizado na fregu'lzia 
de Nossa Senhora do Rosario do Passo de Alegrete, ficando 
este corpo desligado do Comma.ndo Superior das comat·cas de 
Alegrete e Uruguayana. 

§ 2. 0 Do 57o corpo de cavallaria, já organizado na freguezia 
de Nossa Senhora da Conceição de D. Pedrito, ora elevado a 
quatro esquadrões e desligado do Commando Superior da co
marca do Livramento. 

§ 3.o Da 2" companhia avulsa do serviço da reserva, já 
organizada na freguezia de Nossa Senhora da Conceição de 
D. Pedrito, a qual :fica elevada á catego:·ia de sa<~o de bata
lhão com tres companhias e a designação de 23", e desligada 
do Commando Supet·ior da comarca do Livramento. 

§ 4.o De uma secção de batalhão da reserva, ors creada na 
parochia de Nossa Senhora do Rosario do Passo de Alegrete, 
com tres companhias e a designação de 25.& 

Art. 2. 0 . O 1Qo batalhão da resern, da Guarda Nacional, orga
nizado no Commando Superior das comarcas de .Alegrete e 
Urnguayana, em virtude do Decreto n. 7398 de 31 de Jnlho 
de 1879, se formar' dos guardas desse serviço, qualificados na 
freguezia de Nossa Senhora da Conceiçio . da Appat·ocida do 
Alegrete. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
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Francisco ·Prisco de Souza Paraizo , do Meu ConsC~IÍlo , 
Ministro e Seeret&rio de. Estado dos Negocloa da Justiça, lànim 
o tenha ~tnifndido . e fa9a executar; Palacio do Rio de Jaaeita 
em 17 de Novembro de 1883, 62' da lndependencia· e cb 
lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador • 

. Francisco Prisco de Souza Parai::o. 

DECRETO N. 9066- DE 24 DE NOVEMBRO DE 1883 

Conce!le A companhia que o Engenbóiro Alberto Eugenio do Andrade Par• 
reiras Horta organizar, os favor~s mencionados no art. 6° do Rerula· 
monto quo baixou com o Decreto n;. 8357 de lU de Dezembro de f88l, eom 
excepçlo do de raranlia ou fiança do juros, para o estabeleelmento de dou 
~PitC!• contraes, destinados ao'fahrieo de assuear de canoa, nos muni· 
eipios de·Jg~sú o Ida Estrella, Província uo RiÕ .Ío janoirõ; · 

A.ttendendo ~ que Me raquereu o Engenheiro AlberLo 
Eugenio de An ade Parreiras Horta, Hei por bem.Conceder 11 
companhia, que rganizar, os favores mencionados no art; 6D 
do Regulamento que bai:xou com o Decreto n. 8357 de 24 
de Dezembro de 881, com excepção do de garantia ou dança 
de juros, para o I estabelecimento de dous engenhos centraes, 
di!Stinadoe ao fabrico dê assucar de canna, B08 municípios de 
lgu&BBú e da Eatrella, Província do Rio de Janeiro, nlo tomando 
o Estado, directa ou indirectamente, qualquer responsabilidade 
de futura conceaeão de garantia ou fiança de juros, e podendo 
a companhia; que começará as obras de construcçio dentro do 
prazo de um anno, contado da data da approvaçlo do plano e 
orçamento, e as concluirá uin anno depois, augmentar a forÇa 
dos seus machinismoa 11 medida quo se for desenvolvendo a 
lavoura da canna nos referidos municípios. 

Affonso A.uguatÔ Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado doa Negocios da Agricultura. Commercio· 
e Qbras Publicas, assim o tenha entendido e taça exec:m~. 
Palaeio do ~io de Janeiro em 24 de Novembro de 1883, 620 ~ 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Alfonso Augusto Moreira P11nna. 
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DECRETO N. 0067 -DE 24 DE NOVEMBRO DB i883 

Crê& diplomas de distincçlo para serem concedidos por occaallo das expoal
çliea agrleolas dirigidas pelo Conlro da Lavonra e do Commercio. 

Attendendo ao que Me representou o Centro da Lavoura e do 
Commercio acerca. da conveniencia de significar, por teste
munho solemne e durav~l, o apreço que merecem os esforços 
empregados na cultura e no preparo dos productos da agricul
tura nacional ; 

Considerando que as exposições eft'ectuadas por iniciativa 
e sob a direcçio do Centro da Lavoura e do Commercio oft'ere
cem os elementos necessarios á apreciação da1uelles ea.os ; 

Considerando que o Centro da Lavoura e do Com~o é 
anociaçio competente para aquilatar o grau de perf~i.ção dos 
referidos productos : 

Hei por bem Decretar: . 
Art. i. • Ficam creados, para assignalar o resultado dos 

esforços empregados na cultura e no preparo dos productos 
da agricultura nacional, os seguintes premios : 

i. o Diplomas d1 honra ; 
2.• Dip!omas de i• classe; 
3. 0 DiploDiall de 2• classe ; 
4.• Diplomas de menção honrosa. 
Art. 2. • Os diplomas de honra serlo concedidos u Camaraa 

dos municípios e aos estabelecimentos coloniaes. publico• ou 
particulares, que se distinguirem pela quantidade e qualidade 
aos productos de àa agricultura nas exposições dirigidas pelo 
Centro da Lavoura e do Commercio. . 

Art.· 3.o Os dema~ diplomas serio concedidos a expositores, 
naciona;es ou estrangeiros, em attenção á quantidade e qua-
lidade dos generos que produzirem. · 

Art. 4.• Todos os diplomas serão conferidos mediante o 
laudo de um jury organizado em cada exposiçlo, segundo o 
plano q_ue fór estabelecido pelo Centro da Lavoara e do Commer
cio, CUJ& directoria communicará. ao Ministerio dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas ós nomes dos agra
ciados e os graus dos diplomas concedidos, a natureza dos 
productos, a situação dos estabelecimentos agrícola!& onde hou
verem sido colhidos os productos e, sendo possiYel, a quan
tidade da prodncção annual, o numero de braços empregados, 
com diserimina~lo dos livres, e suas nacionalidades, mençlo 
dos apparelhos e ruachinas em uso no estabelecimento e me
lhoramentos de novo introduzidos, seja na cultura, seja no 
fabrico •. 

Art. 5.• Os diplomas serlo assignados pelo Miliistro e 
Secretario de Eatado dos Negocias da Agricuftnra, Commercio 
e Obras Pnblieu e pela direetoria do Centro da lavoura e do 
Commercio. 

Aft'onao Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Agrienltura, 
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Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faca 
eiecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Novembro de 
!883, 620 da Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua MagesLade o lmperadoJ.:. 

Affonso Augusto Mp1·eira Penná. 

I>ECRETO N. 9068- DE 24 DE NOVEMBRO DE 1883 

Proroga por mais 18 mezos o rrazo concedido na clausula I• do Decreto 
n. 8J90, de t9 de Outubro do t88f, para começo das obrai da 3a secflo da 
eatr~a de ferro do Caraogola, o lixa o prazo do sois mezos para apreaenta• 
çio dos reapectiYos estudos definHivoi. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia da estrada 
de ferro do Carangola, Hei por bem Prorogar por maia !8 
mezes o prazo concedido na clausula· i • das annexas ao Decreto 
n. 8290, de 29 de Outubro de 1881, para começo das obl'&ll da 
3t. secçio da mesma estrada, comrrehendida entre a estaçlo 
de Porto Alegre e o ponto termina nos Tombos de Carangola, 
Província do Rio de Janeiro, e bem assim Fixar o prazo de nis 
mezes contados da presente data para apresentaçilo dos respe
ctivos estudos definitivos e. orçamento, ficando a referida com
panhia sujeita. na falta de cumprimento do preseJl&e decreto, a 
tornar-se effectiva a disposição estabelecida na clausula ~ das 
que baixaram com o mencionado Decreto n. 8290. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Minia&ro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executai'. 
Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Novembro de 1883, 62• 
da Independencia Q do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9069- DE 24 DE NOVEMBl\0 DE "i883 

Appron os eshdos d&llnltivos e orçamentG para a constrncçlo das obru do 
ramal d' Oaro Proto, da Estrada de FerN D. Pedro fi. 

Hei p:>r bem Approvar 03 estudos definitivos e orçamento para 
conatrucçio do ramal, que, partindo do pr.>longamento da Ea:-
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Argilla •••••.••.•.•.••••• • ..••••••••••••••••••• 
Armações. ...... , .....•.. • ..... · . • · . · · · . • . • . · • · · 
Armas brancas ..•••.•••.•••••..•.••••.••••••.• 
Armas de fogo ....................... · ........ • 
Arreios ....•..................... ·. • · • · ..... · ·. 
Arroz ............•.......•....•......•..•.••. · 
Artigos de armarinho .••••..•.••..••••.•••••.•• 
Artigos de desenho .•••..•........••.•..•.•.•.• 
Artigos de eacriptorio ••..•..•••..•..••••••....• 
Artigos de folha ............................. .. 
Artigos de luxo •.••.••.•..•......•.•.••..•.••. 
Aaphalto •••.•..•••••..••.•..•..••....•....•.•• 
Alauear ..........•...•..................•...•. 
Ataudes •....•.•.•••.....•...•.•••••.•••...• , . , • 
Avêa .••..•.........••..•.••...•....•.. ••.••... 
A.vells. ..... .....•......•..................•... • 
Aves ...... · •......... ·· ... · •. · · ·. ·. · • · · · · · · · · · 
Aves embalsamadas ........................... .. 
Azeite ...••.....................•.........•..•.. 
Aseitonas ..................................... . 
Azulejos . .•......•......•..............•...•.•• 

B 

Bacalhau •••...•••..••.••...•.•••....•.•••••••• 
Bagatellas ••....••......•.•....••..•...•.•••••• 
Bahus vasios ...•••••••.....•..•••••....... , ..• 
Balaios ••.•••••.•••••.••......•••.•••••••.••.•• 
Balanças ...................................... . 
BalZSes ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
BambUs •••.••.••••••••.•...•....••••.••••••••••• 
Bancos de ferro ou madeira .•••.•.•••••••.••••• 
Banguêa ......... .......................••..•.. 
Banha ........................................ . 
Barr!'Cas .... ·.• •••.••.••••••.•..•••.•••.••••.••. 
Barncaa vas1as .............. , ••••.••••••••••••• 
Barrilha .• ,' ...•.•..•..••..•••.•.•.•.••.•..•.••. 
Barris vasios ...•.•.•..•...••••.•••.••.•••••••• 
Barro .........••..•......•...•.•.•....•••..••• 
Bastidores .................................... . 
Batatas. ...................................... . 
Bebidas nlo denominadas ••••.•••••••••••••••••. 
Beijúa .•.....................•................. 
Bengalas ....................................•. 
Berços ... ; .............•...................•. •.• 
Bilhares ... , .................................. . 
Biaeoutos . .........•........ , ........... , . , ... . 
Bolacha ........•.••........•...............•... 
Bolaas ......•.....••••......••......•..•.•... .. 
Bombas •••.••••••••••••.•.•••..••••••••••••••.• 

Tarifas 

6 
6 
6 
6 
6 
8 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 

H 
6 
6 
6 
6 

8 
6 
6 
6 
6 
6 

6-12 
6 
6· 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
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Tarifas 

Botijas ............... · ..................... • •. ;; 6 
Breu ••.•••.••....••.••...•..•.••.•.••.••••• ·••• 6 
Brinquedos.. • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • . • • • . • • • • 6 
Broclias ................................... , • .. 6 
Bronze bruto ou em obra. • • • • . • • . • • • . • • • • • • • • • • • 6 
Brunidorea de ·café ••••••••.• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 
Burras ........... ;............................. 6 
Bustoe •.••••.•••.•. ; • . . • . . . . • . . . • • • . • • • . • • • • • • • 6 

c 

Cabelloa em geral. ............................. . 
Cabos em geral •..•.•...............•.....•.•••. 
Cacáo ....................................... .. 
Caça morta ................................ : • • 
Cachimbos •••••••.••.•••••••••..••••••••••••••• 
Cadeados . ........................................ . 
Cadernaes ••.••••..•.••.•....••......••.••.••.•. 
Cadinhos ••••••••••••••.••••••.•.•••••.•.•••••. 
Café em coco, ou grão ......................... . 
Cahuchú •••••••..••••..•••...••.••••.•• ; •••.•• 
Caibros ...................................... .. 
Caixas vasias ................................... . 
Cairo ............................................ . 
Caixilhos ....................................... . 
Cal •••.•..•••••..••••••••.••••..••••••••••.•••• 
Cslcareos ••••••••••••••.•••..•...••••..•••••••• 
Calçado •••••.•••..••.•••......•••••••..••.••••• 
Caldeiras •.••••......•........•........•.•..••• 
Camas de ferro ••.••••.•...•.••.••••••••..•••••• 
Camas de madeira ou lona .................... . 
Csmpainhaa electricas ....••....•..•.••..••••••• 
Campanas para jardim ........................ . 
Csmphora ..................................... . 
Canella ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Cangalhas .................................... . 
Cangica ........................................ . 
Canhamo ...................................... . 
Canna em geral .• , •..••.....•.....•••••.•••..•• 
Csnôas ••••••••••••••••.••••••.•...•.•.•••••••• 
Canoa ........................................ . 
Cantaria •••••••••••••••••••.•••..•••••••••••••• 
Capachos ...................................... . 
Capim •••..•••••••••••••••••.•••••••••••••••.•• 
capoeiras v,asias ..•...•.........•.•••••••.••••. 
(Jarborina •...•••••....••..•.•...••••••••••••••• 
Cardar.s •.••••••.••••••....•....•...••••••••••••• 
carnaúba ••••••••••••.•.•..•.••••.•••••••.••••• 
Carne f.reeca. • .................................... 
Carne salgada ou iâcca ..............••.••••..•• 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

·5 
6 

t2 
6 
6 
6 

t3 
t3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6-f5 
6 
7 
6 
6 

H 
8 
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Tarifas 

Caroços de algodio. • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . • • . 6 
Carrinhos de mio. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. 6 
Carvão animal.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 
Carvão de pedra. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. • .. • 6 
Carvlo vegetal. ...... _._.......................... 6 
Cascalho....................................... 6 
Cascas em geral: ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 6 
Cebolas........................................ 6 
Cebolinho .. : ...... : .... ; . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . 6 
Centeio........................................ 6 
Cêra bruta, ou em obra........................ 6 
Ceramiea..... .•. . .•. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 6 
Cereaes nip denominados. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . .. . . 8 
Cerveja.......................................... 6 
Cestos vasios................................... 6 
Cevada ............. • .... ,.................. ... . . . • 6 
Cavadeiras. . •. . ... .. • .. • . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . 6 
Cevadinha.. .. •. . . . • . • . • . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 6 
Ch.... .• . •.• .. . . . . .... •. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . •• . . 6 
Chapas em geral. . • . • . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . 6 
Chapeleiras. • . . . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 
Chapéos.. .. . . . . .• . .. . . .. . . . • . . ... . . .. . . .. .. . . . 6 
Charruas ....•.......•..•.....•.•..• ,.......... 6 
Charutos. . .• . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 
Chifres........................................ 6 
Chocolate. . • . • . . . . . . . • . . . . . • . • . . • . . • . . . . . . . . . • • 6 
Chouriços...................................... 6 
Chumbo em geral............................... 6 
Cigarros....................................... 6 
Cimento....................................... 13 
Cinzas......................................... 6 
Coadores •....••..........• ,.................... g 
Cobre ........................................ . 
Coehonilha ....•.••.. , ...................... , , • . 6 
Côeos.......................................... 6 
Cognae ...•..... , . , .. , • . . • .. • • . . . . . . • . . . . . . . • . . 6 
Coke.......................................... 6-12 
Colchões .•.....•...... , ...... ,................. 6 
Colheres....................................... 6 

~~;~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g 
Columnas .................................... ,.. 6-:1.2 
Colza (grlo,ou oleo)............................ 6 
Combultiveis ............................... ·..•. 6-12 
Comestíveis ... ,. ..... ,,............................ 8 
Conservu. •.. ....... ... ........ .•. . . . . •. . . . ............ L~ 
Cor I " .. 'fi -----~ 
eorda~·::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::~t_c~~ ~' 04Mj' . 
Correntes.............................. "'\'\\1. 6 ~ ·. 
Cortiça ............................... , .. ~~-~.. 6 ) 
a..w.u ............................. t~·... 6 '""';} 

'\:~~OS DEP\J\:~ 
·-;:.;.,~ .. ::..:..--.. :...;.....-' 



ACTOS DO PODER .UCtmVO 

Couçoeiras ••••••••••••••.••.•••••••••.••••••••• 
Couro em geral •.•.•.•••..•..•.•.•.•.••••••••••• 
Crioaoto ...•.. •· ..................•..... • · · · · · · 
Crina ......................................... . 
~atai .••••••.•••......••..•...•.••••••.••..•• 
Col:xls ...•.••...•••.••......•...••...•••••••••• 
Cuias ....................................... .. 
Cutelaria .......•...•............••....•...•.•• 

D 

Debulhadores •.•••.•••........•.•••.••.•••••••• 
Dentes •••••••....•..••...•..•....•••.••••.•••. 
Descaroçadores ................................ . 
Deapolpadores •.•.•••...•......••••••••..••••••• 
Doces ••••••••••••••••••.•••.•.•••••••••••••••• 
Dormentes ••.•••.••.•....•......•••••••••••.••• 
Drogas •.•••.••...••••.......•••••..•••••••..•• 

E 

Eix()B, ....•.••......•...........•...•.••.•••... 
Embiru ... ••....•.........•..............•.. ~. 
Encerados .••....•...•.......................•. 
Engenhoe agricolas ...•.•••••...•••••.•••••••••• 
Enxadas ..•.•.......•.....•.............••..... 
Exergaa .•.•••.••.••..••..•..•••.••••..•••••••• 
EnxergGea .•.•••..•.•...•......••..•..••.••.••• 
Enxofre •••.......•••........•.••.••..••••••••• 
Equipamento .................................. . 
Ervilhas ...•...••••..••••••....•....•••••..•••• 
Escadas em geral .............................. . 
Eaealere-s • ........•...... , ..............•...• , • 
Escorias de metal •.••••••..••..••.••••••••••••• 
E&e()V&8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Espadas ..............•.................•.....• 
Espanadores .................................. . 
Espelhos •••••••..••.•••..•.••.•••••.••••••••••• 
Eaperiii&Cete • ••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Espingardas .................................. , 
Eapiritos nlo denominados .••••••••.•••••••••••• 
BsJKtietaa • •••••• · •••••••••••••.•.••••••••••••••• 
Esponjas ...................................... . 
Esporas .•.•.....................•......•.•..•.. 
Rsqu.eletaa . .................................... . 
Eaenciu ..................................... . 
Eatacaa ••.•••••••.••.••..•..••..••.•..••••.••. 
Batam&,.. ..•.••••.••••.••..•.•••••••••••.•••••• 
Bai&Dio .••••••••••••• • ••..• • •.• • • • • • ·: • • • • • • • • 

Tarffas 

8-f2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 
6 
8 
8 
6 

6-12 
6 

6 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
6 

6·.12 
6 
6 
6 



ACTOS DO l'ODI:R EXEC1l'lft'O 

Estantes .•....................................• 
Estatuas ...................................... . 
Esteiras ...................•...........•.. · • " · · 
Esterco •.•••••••.••.•..•.••.•. • .. •• .. •·••··· • •• 
Estojos ••••..••.••••..•••..••.•..••.••.•••••••• 
Estopa •••..........•.......................... 
Estopim ...................................... . 
Estrados .............................. · ....••• •·· 
Extra.c&oa . .••..•.•••••....••...•.••.....•..•..• 

F 

Fachina (varas de) ••..••.••••••.••••••.•••...••• 
Farello •...••.•••.••••••.•.•. · · · · · · · · •· • · • • · • •• 
Farinha de linhaça ou mostarda ••......•.•..••.•. 
Farinha de mandioca, ou milho •.•....•.....•...• 
Farinha de trigo .............................. .. 
Fateixas •.••.•••.•••......•...•...•..•••.••. · •. 
Favas ........................ ,·· .... ·····•· • •• 
Fazendas em geral •• · •.•••••••••...••••.••••••••• 
Fechaduras ..••••••••••••..•• •·••·•••·•··•·•••• 
Fécula ••.•••••••••••••.••...••••••.. ···••·•• • • 
Feijio, •.•.•••••••••••••••.•• · • • · · • · • • • • • • • • · • • 
Feltro ...••••.••.•.••.• •••••··••··••··· • • · • • • • · 
Feno .•................... ···. • ·· · ·· ·· · · · ·· ···· 
Ferrag8DI •••••••.••.••••••••.••.•••.•..•.••.•• 
Ferramentas .••••.•.•.•.•.•••.....•..••••.•.••• 
Ferro em geral .••••.......••..•••..•..••.•..... 
Fibras ........................... · ............ . 
Figos .......................... ~ ............. . 
Filtros ....................................... . 
Fio de li, seda, algodlo ••.•••...•.•.•...•••.•••• 
Fio telegraphico •••..•••..•..•....••..•••.•..•• 
Flechas ...................................... . 
Flores em geral ••••.•••..•••••.....•..•.•••..•• 
Fogareiros .•••••.••.•.•.••.••.•.••.••••••.•.•.• 
Fogtses de ferro •.••••...•.....•••...•.•• , ••••.•• 
Fogo~~ artülciaes •••...•••.•.•••.......••••••••.• 
Folhas em geral ............................... . 
Folles .......................................•. 
Forjai .•......•................................ 
F6rmaa ••.......... .•....•......•.....•....••.. 
Formicida ................................... .. 
Fornalhas ..•••..•••.••..•.•..•.•..•••••.•.•••••• 
Forragens ..................................... . 
Fouces ........................................ . 
Frutas frescas ..•...•••.•.••..•••.•••.•.•••.•..• 
Frutas aêcca.s .................................... . 
Fubá ..... •....•.•.................... , .•...... 
Fumo .....•.•..•...•.•. · • · · ·. ··· • · · ·. · • · · •• · · · · 

Tartras 

6 
6 
6 

6-i2 
6 
6 
7 
6 
6 

6 
8 
6 
8 
8 
6 
8 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 

H 
6 
8 
6 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

G 

Gaiolas com pasaaros .•••..•........•.•.•••.•••..• 
Gaiola& vasias .••••••••.••••.••••.•.••••.••••••• 
Gallinhaa •.•••.•.•..••......•.•...•.•.•..••.•.• 
Git"adorea •••••••••••..••••....•.••.•..•.••.•.•• 
Gamellas ...................................... . 
Garrafas .•.••.••••••••..•.. • ..••. ·•···••••·•• • • 
Garraf'oes .•.•••••..•••.•..•••..••••.•••• · . • • • • • 
Gaz-globo ..................................... . 
Gazolina ...................................... . 
Gela~ina .....•........•.....•..........•.• • · .. . 
Geléaa .. ;, .................................... . 
Gelo .......................................... . 
Genebra ..••••.•....••..•........•.••..•.••.••• 
Gengibt"e ..••.•.•..•.•••....•.....••..•.•.••••. 
Gesso ••..•.•.••...•.•••.•.••..•• •••.••·•••••·• 
Gigoa vaaioa ••.•••.•••.••..••.••...•..•.•.•..•• 
Giz ............................................ . 
Globos de vidro •.•••.•••••.•••••••••.••.•••••••• 
Globos geographicoa .••...•..••••••••...•••••.•• 
Glucose ...................•......•..•.... •.... 
Goiabada ....•••••.....•..•........•..•..••.... 
Gommaa ..• · ••....•...•......••.......••.....••. 
Cilt"adea ........................... • • •• • • • • • • • •• • 
GI"au •.•••••••••••••••• , •••••.•..•••..•.•••••• 
Gl"elhas •••••• ~ ••••••••.•.....••.•.••.••.•••.•• 
Guandoa ...................................... . 
Guano •.••••••....•••••.•••••••• • • •• • · •. • • •• • • 
Guaraná ...................................... . 
Guariw ••••••••••.••..••.•.•..••••.•...••••••• 
Guarda-sol •..•••••••.•..•••..•••••••.•••••••••• 
Guinchos ••••.•••••...••••.•..••..••••...••.•.. 
Guindastes •.••......••...•...••.....•..•...•.• 

H 

Tarifas 

H 
6 

H 
12 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 

6-15 
6 
6 
6 

Harpa......................................... 6 
H erva doce ••••.•.• o ••••••••••••••••• ; • • • • • • • • • 6 
Het"Vaa em gel'&l ••.....•...•.•.....••. o • • • • • • • • • 6 
Hortaliças freseas .•.•..••..••..••..•••..•.. o... :tt 
Horwiçaa em conset"Va.. . . . . . . . . • . . • • • . • . . . . • • • . · 6 

I 

Imagens....................................... 6 
Iman.. •• • • . • • • • • . • • . • . • . • • • . . . •• •• . • • • . . . • • • • 6 
Impre8808. .. . . . . . . . . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 6 
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Tarifas 

Incenso . . • . . . ••. . • . . • . • . • . • • . . . . • . . . . • • • • . . • • • 6 
Inhame ..•.•..•.•.•.....•. :..... ... . . .• . . . . . . . . • 6 
Jnstrtunentos agrícolas .••......•••.•...•..... • • • ~ 
lnatrumentos de cirurgia, etc.................... 6 
Jpecacuanha .•.• ,................ . . . • . • . . • • . . • • 6 
Isoladores- telegrapho............ . • . . . . • . • • . . . 6 

J 

Jaclis vasios. . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 
Jangadas...................................... 6 
Jardineiras • • . • . . . . . • • . . . . . . . • • • . • • . • . . • . • . • . . • 6 
Jaape......................................... 6 
Jogos em geral................................ 6 
Junco......................................... 6 

K 

Kaolim... •. . . . •• . .. . . •. . . . • ••• . • .. • . •• . •• . . • . 6 
Keroaene ..••.•....•.•..•..••...... , . • • • • • • . • • • 7 
Kioskos •.••..•.••.• : • • . . . . • . • . . . . . • • • • • . • • • . • • 6-12 
:síiraeh . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • • . 6 

L 

LI ............................................ . 
Lacre ...•............•.•..............•....... 
Ladrilhos .........•......................•..•.. 
r.ges ........•..........•...•.•........•...... 
-r.mbrequins .....•...................•......•• 
IA-m peões com vidros ••..........•... , •..••.••.. 
!4Lmpeões sem vidros .......•.......•......•...• 
~nchas .•....•.•••.•.....•.................•.. 
Lanternas ...•..••....................•.•.•..•• 
Laranjinha •.......•....•..•.............•..... 
Latão ........................................ . 
Legumes frescos ...•........................... 
:r..gumes seecoe. nu conserva ..................•• 
Leite freseo •.•••....•.•.......................• 
Leito em conserva ....•.................•....•.. 
:r..nha ........•.••..•.•.•.....•..•.•.•..•••.. 
Len\ilbaa •.•.....•.••................. .' ...... · .. · 
Licores ........................................ · 
Limalhas •.••..•..•..•..•..............•. , ••.•• 
Limas de aço •••••••••..••..•••.•. , ••••••• , , •.• 
~gu~s .•••..•.••..•.••••.•. .' ••.•••.•.•.••••••• 
Linguu;aa ....•......•....•..•.........•......• 
Linhaça ...•••......•...•..........•...•....... 

PODER IXECUTnO i883- V. 11. 20 

6 
6 

6-12 
6-17 
6-17 

7 
6 
6 
6 
6 
6 

H 
6 

1t 
ti 

6-12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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L!n~o .••.•...••......•.......... · ·• · •. · •• · · · • • • 
L1te1ras ••...•..••..... , •....•......•...••..•.• 
Livros ....................................... . 
Lixa ....• ,· ...•..••.•.•.•..•.....•.•.•.••.•••.• 
Locomoveisl. •..•...........•.....•.•.•..•••..•• 
Locomotivas desarmados ........•••.•.•.. ; .•.••• 
Lombo .••..•.•....................... •·••••·•• 
Lona .......... : ........ ; ..............•.••..... 
Louça ........................................ . 
Louza ........................................ . 
Lupulo •• : ........••.............•....•.•••.•.. 
Lustres .•...•.•••...•......•..•........••....• 
Luvas •..•..•.•.......•...............•••••..•. 

M 

Macacos de ferro ....••.•..•.....•••...•.••.••. 
Maearrlo e massas ......................•••.... 
Machados ....•....................••..•.••..... 
Ma.ehinas agricolas .....•............•....•..•.. 
Maehinas de costura ......•...•..•.•...........• 
Machinas fixas a vapor.· .......•.•....•..•....• 
Machinas photographicas ...................... . 
Machinas typographicas ....................... . 
Madeira em «"8ral ••.............•...•...••.... 
·Maizena •...•....•...............•..........•• 
Malal!l vasias ••...•.........•............•.....• 
}falhos .....•.••..•..•..•.....•••...••...•.•... 
Mamona ...............•.........•..•.•••.•.•. 
Mandioca ....•.....•.•..•.•...•...•....... , .••• 
Manganez •...•.......•.........•....••..•...•• 
Mangas de vidro .•..................••.•••.•... 
Mangueiras (bombas) •..••......••..•.•...•.•.• 
Manometros .•.••.•.••.•.•••....•••.....•••••.• 
Manteiga •.•.•. · .....................•.••••••.. 
Manufacturas .••.••.••........•..••.•.•••••••• 
Manuseriptos ..•...••...•••...••.•••..••••.•.•• 
Mappas .••.•..•••.•...•...•.••• ;,, •..•...••••. 
Marfim ...•.•............ · ...•. ···· • · · · · ••• • · .. 
Mariscos· ••••.•.•••.......•.•...•..•.•.•.•..•.• 
Mannoie •.•••................••..••.••..••.•.. 
Marroquim .................................... . 
Martellos •.•......•.•......•••...•••.•.•••.••••. 
Mate ••.••.•..•... •••·····••••··•··•···· • · • · • · · 
Materiaes de construcção ........•.•.•.•.••.•.••• 

. Mate.riaes explosivos ........................... . 
)fateriaes venenosos ••..•...•...••••••.•.•. · ...••• 
Medicamentos ....... ~ ........................ ·. 
Medidàs diversas .•.••.••..••••..••.....•..••... · 
Mel ........•..... , ................•........... 

Tarifas 
6 

16 
6 
6 

6-t2 
6-t2 

6 
6 
7 
7 
6 
7 
6 

6 
6 
8 
8 
6 
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i2 
6 
6 
6 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 

f2-t3-i7 
7 
6 
6 
6 
6 
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Tarifas 

.Mercearia . • . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . • . • 6 
:Mereurio...................................... 6 
Metaes . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 
Mica.......................................... 6 
Milho......................................... 8 
M!n~raes ...•.•............ ;, . . . .. • . . . . .. . . . . .• 6 
MlDlOo o • o 0 , 0 • • • •, • •.,. • •, 0 ••• • • • 0 • • • 0 •,. • 0 0 • • • 6 
Missangaa ........................ •. .. .. .. . . . .. . 6 
Miados de rezes............................. . • . 6 
Mobilia em geral............................... 6 
Modelos....................................... 6 
Moendas...................................... 8 
Moinhos para lavoura.......................... 8 
Moinhos para café. . • • . • • • • • . . • . . • . • . . . • • . • • . • • • 8 
Moirles............ . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • 6-12 
Moitões....................................... 6 
Molas......................................... 6 
Moldes .•..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
:Mol~uras ~ ••..•............•.••.••.. , .. ~,...... 6 
Monngues •.••.•••....•.•.. , . •. . .• . . • . • • . . . . • • 7 
Mós........................................... 6 
Musgo ..••.............. ~..................... 6 

N 

Naphta. •. . .. .. •....... .•...... .. . .. ..... ... . .. 7 
Niekelbruto. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6 
Nitro.......................................... 6 
Noz-moscada... • • . . .. . . . • . . • . .. • • . . • • . . . . . . . . • • 6 
Noz.yomiea....................... ... . . . • . . • • . • . 6 
Nozes ........................................ ~ 6 

o 

Objectos de arte (preciosos) .................... . 
Ocre ....•.......•.......... -................... . 
Oleados ..••.•..•...•......••.....•..•......••.• 
Oleoa •....•..... •......•.....................•• 
Opio .......................................... . 
Origones •...•.•.....•......•...........•...... 
Ornamento'! ................................... . 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Osso em bruto, ou em obra .......•.............• 

=d~· p~~~::: :: :·.·.·.·::::::: ::::::::::::::: ... t\,,-~r;-~A- CA4/,4;; ·' Ovos...................................... . ,.,,) t 'T.J 
:. <h'' 7 

I ', '· ç 
'-'·- 0:; .... __ 
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p 

Padiolas ...••.•..•.••••...•..•••....•.•.•••.••••••••• 
Paina •••..•••••••••••••....•.....••.•.••••••••• 
Painço .••. , ...•.•.•....•...........•..••.•••.••• 
Paios ...•••.••••..•.............•...•...•.••••• 
Palanquina •.•.•.•...•.......•....••••••.••••••. 
Palha em geral. ••...•...........•..••..•..•••• 
Palitos· .•..•.••.••..... : ..............•••••.••••• 
Pandeiros ••...•....•.•............•..••••.•...• 
Panellaa de barro ...••.•.•.. · ..•........•..•••.•• 
Panella de ferro, ou cobre .•.•..•.•...••••••••.•• 
Panno ••..••••.......•••••.••.••.•.••.••• · .••••• 
Pio ...•.•.••••••....•....•.......•....•..•....•. 
Paus para tintaral"ia .........•.••..••.••••••••• · • 
Paus para tamancos .•........•.••....••.••.••••• 
Papeis pintados .•••..•....•....•..•.•.•.•••••••• 
Papel .•••.••••••.••••....•..........••••..••••••• 
Parallelipipedos ..................................... . 
Paramentos •••.••••••.•..••.•.••.•••.••.••••.•• 
Pãs ••...•••••••.••••••....•.....••••••••••••••• 
PaM&roa em gaiolas .•......•.•....•••••••••••••• 
Paaaaros embalsamados .••.......•.••••••••••.••• 
Pasaas ...•.•..•..•...............•..•...•..••.. 
Pastas •••...•••.•.....•..................••.•.. 
Patro:aas •••..•..........................••.... 
Peanhas ••••.....................•.....••..•..• 
Peças montadas ••.•...........•..•••..••..•..•• 
Peças desmontadas ......•..........••...•.••..•. 
Peças de engenho •.••....•••......••...••....... 
Peças de locomotivas ....•...........••...• ; .•..• 
Pedra hume ••.•.•.....................••••••••• 
Pedra pomes ...............•..........••....•••• 
Pedras açorianas ..•.•.........•....•...•..••.•• 
Pedra de amolar .•..•..................•..••..•• 
Pedra de alvenaria .................••..•..•••..• 
Pedra de filtrar .•.•....•..•...•...•••....••••... 
Peixe em lata .••...••••....•.....•.••••.•..•••• 
Peixe fresco, secco, ou salgado ................... . 
Pelle~ em geral •...•...•..•....•..•••....•.••.••• 
Pene1raa ...•.••..•..•..•••.......•.•••••••..•.• 
Pennas •••••••.•..•...•..•.....••.•..••••••• ~ •• 
Perfumarias .................................. ~ •. ·.•. 
Pesos ............ ........ · ..... · ·. · • · · · · · · · · · · · 
Petrechos bellicos ••••• : • •. : • .••.•.•. : • •••••.••• 
Petrechos bellicos explosivos .......... : ..•••••••• 
Petroleo •••.••••••......••••.•.....•.•..•.•..••• 
Pez: ........ •••..•.........•............ · •. ~ •...•.• 
Phoaphoroa ••••••••••••• : • •.•• :. : •• :. : : .••••• • •• 
Pii.noe •••.•..••••.••..•.........••.••••.•.•.••• 
Piuaa.va . ....................................•. 

Tadtu 
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No'Vo plano de uni::f"orm.e para os o:m.
ctaes honora.rios do Exercito, appro
v&.d.o por Decreto desta. data. 

PEQUENO UNIFORME 

Bonet.- A cavaignac, como o adoptado para os corpoe espe
ciaea, tendo na frente, acima dos galões Indicativos do posto, 
nma corôa, bordada a ouro, com Om,023 de largura e igual 
dimendo de altura (modelo n. i). 

Sobrecasaca.- De panno azul ferrete escuro, como a que 
está adoptada para os corpos especiaes, segundo o plano appro
vado pelo Decreto n. 5625 de 2 de Maio de 187'-i, com as mo
dificações mandadas o~rvar pelo Decreto n. 8335 de 17 de 
Dezembro de 1881 ; tendo, porém, as passadeiras no centro e 
em sentido longitudinal, uma espiguilha igu.al á que as circula., 
sendo esta de o-,003 de largura e aquella de o-,004 (modelo 
n. 2). Os botões serio dourados de fOsco e com corba. 

Calça.- Do mesmo panno da sobrecasaca ou de brim branco. 
Gravata.- De seda preta, como a do uso geral, mostrando 

Om,005 de collarinho da camisa. 
Banda.- De malha de retroz de Italia, encarnado, como a 

que está em uso no Exercito, sendo, porém, a borla de fórma 
de pyra, com Om,045 de altura e Om,025 na sua maior largura, 
coberta de fio de ouro tecido em esteira. 

Talim.- De couro da Russia, com ()m,031 de largura na cint!A 
e Om,012 de largura nas guias, com o chapeamento de metal 
dourado, conforme o dos corpos especiaes, tendo uma corôa em 
relevo na chapa da frente (modelo n. 3). 

Espada.- De metal branco e conforme o modelo adoptado 
para os corpos especiaes. 

Fiador.- De eordlo de seda preta, idem, idem. 
Luvas.- Brancas, de camurça ou pellica. 
~poras.- De cobre dourado, confOrme as do plano dos corpos 

espeeiaes. 

GRANDE UNIFORME 
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. Talim.- De cadarço de seda azul ferrete, com as meàuul 
dimensões do talim do pequeno uniforme, e o mesmo chapea
mento, tendo tres listras tie ouro de 018 ,004 cada uma, de lar
gura, com ferragem dourada e chapa igual i do talim do 
pejueD~ unil>rme. 

JSapada, :fiador, luvas e esporas.- As do pequeno uniforme. 

Para 08 oftlciaes generaes honorari08, 08 uniforinea aerlo 
os mesmos que se acham estabelecidos para os do quadro do 
Exercito, tendo por distinctivo da classe uma esphera de fio de 
Jll'at&, com Om,024 de diametro (modelo n. 4) coDocada logo 
acima do canhão, em ambos os braços. 

Para os otliciaea honorarios do corpo de nud<' do Exercito 
o uniforme serã igual ao que ora fica adoptado para os officiaes 
honorarios, sendo, porém, os botões da sobrecasaca iguaes &08 
dos ofliciaes·cirurgiões e pharmaceuticos do referido co1p0. 

Para os Capellies honorarios o uniforme aeri o dos Capellles 
do Exercito, aendo, porém, bordadas a fio de prata as estrellas 
que D08 cuhões da manga da batina indicam os respectivos 
poetoe. 

Os officiaes honorarios poderio usar, em aernço interno de 
quartel ou em estabelecimento militar, de bluaa de panno 
azul, como o da sobrecasaca, ou de brim pardo, iguaes ás que 
jã ae acham et1tabelecidas ; e, em pa11eio, de sobrecaaaca · dea, 
abotoada e collete do mesmo panno ou de brim branco, com 
bot&l pequenos e de igual padrão dos da IIObrecaaaca. 

Quando houverem de servir como officiaes montados, o arreia-
mento da montaria serã o estahelecido pelo supracitado De
creto n. 5625 de 2 de 1\faio de 1.87 4, nlo tendo a manta ou 
chaibraik emblema algum. 

Palacio do Rio de Janeiro' em 1.7 de Nonmbro de i883.
Antonio .loaquim RodrigtUJil Junior. 

DBCR.BTO N. 9060- DJ: 1.7 DB NOVIIIIBllO DB f883 

Au&oriu ~Companhia ·flae )Qtllt~t ,sugar_ !'~~~•(!'~ a empre,.r 
o ·aahydrldo nlfuro'o para a defeeaçio e elarifteaçlo do) auuear nu 
fabricas que tem de estabelecc~r na ProYinela de Peraambucó. ---

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Tht1 CtlfltrtÜ 
Sugar Factories o( Brasil, ce11ionaria das conceseõee feitu 
pelos Decretos ns. 8288 e 8289, de 20 de Outubro de i881, 
e reTalidadaa pelo Decreto n. 8563, de 3 de Jaabo do anno 
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proximo pasaado, Hei por bem Autorizal-a a· empregar o anhy· 
drido auffurCl80 para a defecação e clariftcaçlo do &IBucar naa 
fabricas que tem de estabelecer na Pro'rincia de Pernambuco, 
1icando ao Governo Imperial reaervado o direito de casa.r a 
autorizaçlo, si se verificar que tal proeeBBO prejudica a quali
dade do producto. 

Atronao AugUBto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da AJ!ieultura, 
Commerc,io e Obras Publicas, &BBim o teDba entend1do e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em i7 de Novembro de i883, 
62'> da lnclependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 006i - DB i7 DB NOTDIBB.O Dll i883 

CoDUde i COmpuhia de nnegaofo Paulista u nlltqea e recallu 
de paque&es para 01 Tapores de sua propriedade de nomos AmeriCG 
e Aporl. 

Attendendo ao que requereu a Companhia de navegaçlo 
Paulista, Hei por bem Conceder-lhe as vantagens e regalias de 
paquetea para oa vapores de na propriedade Americ·a e Ar
morJ, destinados a navegar entre os portoe de Santos, Canauéa, 
lguape, Paranagui, Antonina e S. Franeisco, eob a claUIUla, 
porém, de aceitar a companhia as obrigaçhs do contrato appro
vado pelb Decrel.o n. 5306 de U. de Junho de 1873. 

Atroneo Augusto Moreira. Penna, do Meu Conselho, Mi· 
ni!Fo e Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 
1883, 62• da Independeneia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Atfonlo Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 9062- Dl!l17 DB NOVPBJlO DB 1888 

Appron u lnauacolles rogalamootaros e Wilu para o ••"100 de traDI. 
porte de panaiolros e morcadol'ias pela estrada do ferro Ramàl Ba· 
oanaleoae. 

Hei por bem Approvar as instrucções regulamentares e 
tarifas para ó serviço ·de transporte de passageiros e merca
dorias pela estrada de ferro Ramal Bananalense, que com 
este batxam, assignadas por Affonso Aug•1sto Moreira Penna, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado doa Nego. 
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio àe Janeiro 
em i7 de Novembro de 1883, 62o da Independencia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Mageatade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira PenMa. 

Insiiruc~s regula:m.entares e tari::n.. 
a que .e re:fbre o Decret.o n. 906.2, 
desta data 

TRANSPORTlll DE VIAIANTBS 

Art. 1. 0 O transporte dos viajantes será de i• e 2• claase, 
como se acha determinado nas tarifas na. i e 2. 

Art. 2.o O. menores de 8 annos pagarão meia passagem 
e oa de 3 terio passagem gratis. 

Art. 3. 0 Nenhum pasaageiro poderá embarcar sem bilhete 
ou pasae fornecido por empregado da estrada para isso 
autorizado. 

Art. 4. 0 A venda dos bilhetes começará meia hora ante~ da 
partida do trem, e terminará cinco minutos antes. 

Art. 5,ó Os bilhetes ou pa~ses devem ser apresentadoa 
pelos viajantes sempre que os exigirem os empregados da 
estrada. 

Art. 6. 0 Os viajantes, sem bilhete, portadores de bilhete• 
que tenham carimbo de outro dia ou trem, pagarlo a passagem 
a contar do ponto de partida do trem e, no caso de terem 
procedido de má te, ficarão sujeitos á multa de 10$ a 20$(100. 

Art. 7 .o Oa viajantes que seguirem além da estaria do 
·destino indicado em seus bilhetes ou passes, pagario a ditfe
l'ença da viagem addicional ; e os que viajarem em claa.e 
superior á declarada nos seus bilhetea ou pasaea, pagarlo 
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uma pa~~~~agem de 2a claaae, contada a distancia encre os pon
tos indicados nos mesmos bilhetes ou passes. 

Ari. S.o Os !!'J:ntes que ficarem em qualquer estaçlo 
anterior á desig em seus bilhetes, perderia o direito ao 
reato da viagem que só poderio e1fectuar, comprando novos 
bilhetes. 

TRANSPORTE FUNBBa. 

Ari. 9.o Serio transportados os cadaveres em vagões de 
mercadorias, e por esse transporte cobrar-ae-ha 20 vezes o 
preço de uma pasaagem de 2& classe, podendo acompanhar o 
cadaver dollll passageiros, gratuitamente, que ee collocarlo 
no mesmo carro que conduzir o cada ver. 

Art. i O. O aluguel de um carro ou do compartimento de 
um carro de i• ou 2" classe é determinado pelo producto do 
preço de um bilhete da classe a que pertencer o carro, pela 
lotaçlo deste ou do compartimento, tendo neste caso 30 °/o 
de abatimento. 

TRENS JISPECIABS 

Art. H. Os preços dos trens especiaes serlo determiaados 
pelo producto do preço de um bilhete de i• classe pela lotaçlo 
do carro, sendo a cobrança do frete da bagagem e animaea 
regulada pela tarifa respectiva. 

Art. 12. Os trens espeeiaes, alugados á noite, pagarão por 
seis horas de demora, mais 40 °/ •. 

Art. i3. O frete mínimo de um trem especial nunca será 
inferior a 80$000. · 

Ari. i4. Si o trem fretado fõr para ida e volta, ter4 o 
abatimento de 10 °/o. 

DISPOSIQÕES POLICIABS 

Art. i5. E' prohibido a qualquer viajante~ 
{.o Viajar nos carros sem bilhete ; 
2.o Viajar em carro de classe superior da que faz mençlo 

o seu bilhete ; 
3.o Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o guar.:la 

designar e abrir ; 
4. 0 Sahir em qualquer logr.r que nlo seja nos pontos da 

estação, e eatando o comboio completamente parado ; 
5.0 Passar de um para outro carro ou tlebruçar-se para 

fóra; 
6. o Fumar durante a viagem, excepto em carros designa-

dos para este fim, si a administração jul!&;i~:~:G~mmtÍRII~~ 

estabelecei-os ; e nas salas das estações, §!IIA~rm:J""~ ~~~)"* 
t ~~;.) 
\ ,, '-'os 
~Dos OEP\.f~ ~-
~ -- -=::;;;;;;,;;;; 



A.C'l'OS DO PODER EXECU'flVO 

necerem eeDhoras, salvo si a sala tiver aquelle destino 
'ai• 
~ E~trar nOi carros (embora com bilhete) etn et~tado de 
embr.&Mu&z, indecentemente vestido ou len.ndo comaigo 
cães lfJ pa_cotllha que aos outros incommode ou materias 
inftammaveis ou arma de fogo, salvo fazendo nelite ultimo 
caso verüicar por um empregado da estrada, que a arma eatá 
descarregada. 

Art. i6. Qualquer individuo que infringir aa diaJ101i91Sea 
do artigo antecedente, será advertido com civilidade pelos 
empregados da estrada de ferro ; si, depois de primeira e se
gunda admoestação, persistir na infraeçlo, seft: posto fóra do 
estabelecimento, si nlo tiver começado a viagem. Sj a in
ftaeçlo de alguma das referidas dispoaiçõea fõr commettida 
durante a viagem, tomar-se-ha nota do facto e proceder-llé-ha 
na fórma dos arts. 55, 57 e 59 do Regulamento approvado p,lo . 
Decreto. n. f~ de 26 de Abril de t857, atia de aêt-the 
applicada a multa de 20$ a 50$. em que incorrer!. 

BAGAGBM 

Art. i7. O viajante só poderá levar comsigo, livre de frete, 
um pequeno volume, de roupa ou artigo de seu uso durante a 
viagem, deven~ o volume ser de dimensõea taes, que pollll& 
ficar llbb 011 bancOII, sem incommodar &011 d8Dl&is viJVanteli. 

Art. i8. Nlo poderio os. viajantes conduzir nos carros em 
que tiverem passagem objectas, que por mau cheiro ou perig.J 
que apresentem, incommodem aos viajantes. 

Art. i9. Toda a bagagem apresentada a despacho deve 
estar bem acondicionada e as malas, canastras, etc. bem fe
chadas. 

Art. 20. Si o volume estiver mal acondicionado, só aer' 
aceito, mediante responsabilidade do remettente que o decla
rará nas costas do tallo do despacho. 

Art. 2i. A bagagem, nlo reclamada, pagar!1, findo o prazo 
de 45 horas de deposito, 50 réis por cada tO kilos e dia 
de demora, e nlo retirada no prazo de 90 dias será vendida 
em leillo, procedendo a administração da estrada conforme o 
disposto nos arts. 61 a 65 do Regulamento de 26 de Abril de 
i857. 

Art. 22. Os volumes de bagagem que pesarem mais de iOO 
kilogrammaa poderio ser recusados. 

MERCADORIAS 

Art. 23. As mercadorias pagarão o frete correspondente 
at pauta das tarifas.' 

Ar&. 24 • .Ali mercadorias nlo retiradas em oito diall, pa
garlo de armazenagem 50 réis por eada i O .ltilogrammu e dia 
de demora ; serlo vendidas em leilio no fim de 90 dias, câDl-
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pri.Ddo a adminiltraçlo da estrada as diapoaiç&l dos arts. 61 
a 65 do ~gulamento de 26 de Abril de 1857. 

Art. 25. As joias, pedras, metaes preeiOIIOB, dinheiro e 
outros valores pagario a peso pela tarifa 6, e i/4. 0

/ 0 ad ,._ 
lorem. 

Art. 26. O. volumes, contendo joias, pedras preciosas. etc., 
deveria ser apresentados a despacho, estando perfeitamente 
fechados e lacrados com sineta, quando isto fór neeessario 
para garantir a inviolabilidade. 

Art. Z'l. Os instrumentos para a lavoura, engenhos e ma
chinas, etc., paprio pela tarifa ·s. 
· Art. 28. Osvazilhames, como pipas, gigos, etc., pagario a 

peso pela tarifa 6. 
Os saecoa vasioa, servidos, em retorno, serio transportados 

gratuitamente. 

ANIMAEI 

Art. 29. O transporte de animaes, grandes ou pequenos, 
excepto eles, ter! abatimento de 60 °/0 , quando elles oecu
parem a lotaçlo de um ou mais vagGes. 

Art. 30. Os eles poderio ser recusadoa, si não estiverem 
bem açaimados e presos a corrente ; em caso algum serlo 
admittidos em carros de viajantes. 

Art. 31. Os animaes que tiverem de ser transportados 
devem ser apresentados na estaçio de partida uma hora antes 
da chegsdadotrem. 

CONDIÇÕES GERAEI 

Art. 32. O despacho das mercadorias principiará ás 7 
horas da manhl e terminar! d.a 5 da tarde. 

Art. 33. A entrega das mercadorias principiarA As 6 horas 
da manhl e terminar~!. tambem ás 5 da tarde. 

Art. 34.. Toda a mercadoria apresentada a despacho devera 
ser acompanhada de doas notas de expediçio, com indicação do 
volume, qualidade, marca e ~eso da mercadoria. 

Art. 35. Toda a mercadona. será conferida na estaçlo da 
partida e· na de chegada, á medida que fôr 1endo recebida. ve
rificando-se as marcas, quantidades, qualidades de volume, 
natureza da mercadoria, peso e frete. 

Art. 36. Na estaçlo de partida será a nota de expediçlo re
gistrada em um livro, e a parte receber' um aviso cfe d81paCho 
que será entregue na estação de destino, no acto da retirada 
da mercadoria. 

Art. ~. Todo o despacho a seguir pela Estrada de Ferro 
D. Pedro 11 deverá ser acompanhado de mais duas listas de 
expediçio daquella estrada, as quaes poderio ser fornecidas 
pel& estrada Bananalense a 100 rs. cada uma, as daquella, e a 
50 ra. as desta. 
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Àri. 38. As duas notas de expediçlo exigÍdas para odes
pacho de mercadorias na referida estrada serlo : uma entregue 
ao deatinatario e a outra ficará archivada na estação do destino 
da mercadoria. 

Art. 39 .. Ninguem poderá retirar da estaçlo qualquer mer
cadoria sem apresentar o aviso de despacho com o competente 
recibo : na falta deste poderá o consignatario pasaar recibo 
na nota de exJl&diçio que ficar archivada ; para isao é preciso 
que. prove pr1meiramente pertencer-lhe a mercadoria, com
petindo ao agente da estação fazer ou não a entrega, conforme 
a prova que lhe fór apresentada. 

Art. 40. Examinada a nota da expedição, na estaçlo do des
tino, si fór encontrada ditferença no peso ou frete, o agente 
não entregará a mercadoria ao destinatario sem cobrar a 
ditferença verificada. 

Art. 41. O destinatario poderá recusar o recebimento de 
qual«Juer volume, que fôr encontrado avariado, por negli
gencl& do pessoal da estrada ; reclamará neste caso sua im
portancia da administração da estrada., que pagará pela factura, 
quando jalgar procedente a reclamaçli> e haverá a mesma im
portancia do empregado que reconhecer culpado. 

Art. 42. Quando por enga.no de peso ou de calculo fór 
cobrado frete superior ao real, sendo reclamado pela parte, será 
restituída a ditferença. 

Art. 43. Toda declaração falsa, sobre a natureza ou valor 
das mercadorias expedidas, dá Jogar á applicação de uma multa 
de 10$ a 20$. além do pagamento do duplo do supplemento da 
taxa da mercadoria frauda:la; e si fôr esta nociva ou perigosa, 
a multa será de 50$, e no caso de accidente ·será o expeditor 
obrigado, além do pagamento da multa, a indemnisar a estrada 
do damno causado, sem prejuízo da responsabilidade criminal. 

Art. 44. Si os volumes contiverem materiaa nocivas ou 
perigoaas serio detidos pela estrada e vendidos, si dentro de tO 
dias nio fór paga a multa imposta; e si o producto da venda 
nio fór sufllciente para o pagamento das multas e avarias cau
sadas, a companhia cobrará o restante executivamente . 
. Art. 45. Os volumes de peso superior a 1.000 kilos ou a 

3 metros cubicoe só serão transportados por taxa regulada por 
mutuo aceôrdo entre a estrada e o expeditor. 

ACONDICIONAMENTO E MARCA 

·Art. 46. Os volumes a transportar terão marca, e endereço 
bem legiveis, o nome da estação de destino, e serio aoondi-
cioll&dos de modo a poderem resist~r ao transporte. . 

Art. 47. Na falta destas condições, poderá aer recusado o 
despacho, salvo declaração por escripto assignada pelo expeditor 
na nota de expedição de que a mercadoria segue por sua conta. 

Si estiverem as mercadorias em estado que n1o possam ser 
carregadas com outras sem damnifical-as, nlo serlo aceitas, 
ainda que o e:xpeditor faça a declaraçlo de responsabilidade. 
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Art. 48. Para cobrança do frete de mercadorias, bagagens, 
etc., nlo hav:erA fracçlo inferior a 10 kilos, para madeira, 
tonelada ou meia tonelada. 

Art. 49. Nenhuma reclamação será attendida, depois de 
retirada a mercadoria, e de se ter panado o recibo sem de. 
claraçlo de perda ou avaria. 

DEVERES DOI EMPREGADOS 

Art. 50. Os em pregados da estrada alo obrigados a dar todos 
os esclarecimentos que os passageiros ou expeditores deee· 
jarem, e facilitar-lh~a.bão, quanto poesivel, o cumprimento das 
formalidades necessarias ao prompto despacho de suas mer· 
cadorias. 

TELEGRAMMAS 

Art. 51. Os telegrammas, urgentes em serviço da. estrada, 
preferem a quaesquer outros. 

Art. 52. Os telegrammas a e:s:pedirdevem serescriptoa pelo 
proprio expeditor, com tinta preta e de modo que ponam ser 
lidos facilmente, nlo contendo abreviaturas, palavras emen· 
dadas, e indicarlo o nome da. estação de destino, residencia 
(rua e numero) do destinatario. 

Art. 53. Telegramma algum contrario ás leis, prejudicial li 
segurança publica ou otrensivo á moral ou aos interesses da 
estrada, não póde ser aceito para expedir-se. 

Art. 54. Ao expeditor de um telegramma se entregará. 
recibo no q_ual será indicada a hora da. recepção, quantia paga, 
para que Sirva no caso de reclamação. 

Art. 55. Os telegrammas para qualquer estaçio pa.garlo 
500 réia por 20 palavras, e as que excederem, 100 réis por cada 
uma; tudo quanto fôr escripto no telegramma será contado, 
exceptuada a direcção. 

Art. 56. Os empregados da estrada guardario o maior se
greio sobre os telegrammas ; violando, incorrerio nas penas 
comminadas na lei que garante o sigillo das cartas confiadas 
ao Correio. 

Art. 57. Os telegrammas para fóra da cidade serlo entregues 
aos <orrespondentes dos destinatarios e na falta em deposito 
no Correio. 

M. 58. Serio observadas em todos os casos omi8SOB neste 
regtilamento as disposições a.pprovadas pelo Decreto n. 1930 
de m de Abril de 1857. 

Pa!acio do Rio de Janeire em 17 de Novembro de 1883.
Affouo Augusto M o1·eira Penna. 
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CluBlflcaçtlo das mercatloritu 

(Por 10 kilos) 

A 

Abanos de palha ou pennas ..•••••..•.••••••••••• 
Abainthio .•••.••.•.••••••.•.•..•..••.•...••.••. 
Açafrlo ••••.•.•...•......•....•.• • • • • · • .• • · • · • 
Accessorios de trilhos ...••••..•••.•.••••••••..•• 
Achas de lenha •••.•....•.••....•.•.••..•••••••. 
AcidO. mineraea ............................... . 
Aço ........•..•.... • ......... • • ........ • ...•.. 
Aduelas ...•.••.••.••.•..•••••.....•••••••••.•• 
Agua .. • ... • .... • ....... • ............ • ....... . 
Agua-raz ••••••••••••.•.•.•••••••.••••.•••••••• 
AguárdeDte •• •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Aguas mineraea ou medicinaes •••••.••••••••••••• 
Alal::Mlltro •••••.•••.•••..•.••••••.•••••••••••••• 
~bique e pertenças ••.•••••••.••••••••••••••• 
Alavancas .............. a ••••• I •••••••••••••••• 

Alcatifas ........•........•...................•. 
Alcatrlo .•....•........•...................... 
A]CO()), I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •• 

Alfafa .......... ; •..•••••••.•..••.••.•.•••••••• 
AlgOOio .•..........•..............• ...••. ··~·. 
AlhM ...........•............................• 
Almofadas ••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••• 
Almofarizea ................................... . 
Alpiste ........•............................... 
Alumina ... •.......•.......................•.•. 
Alvaiade •..••••...•..••.•• , •.••..••••.•••••••. 
Amendoim ••.......••••.•.•••••..•.•••.•••••••. 
Amido ...•........................ • ........•.. 
ADOOr&ll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ancoreta.a ...•.•.....•...•.......... • •..•..•••.. 
Aniagem ..••••••••••.••••••..•••.•.••••••••••• 
Anil .•.•...................................••. 
Jln!maes eDlbeJiaJnadoa.:······················· 
An!maes pequenos em C&lx<Sea ••••••••••••••••.•• 
ADlZ •• :- •••••••••••••.•••.••••.•••••••••••••••• 
Apparelhoa .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aradorl ••••••••••••.••••••.••••••••••••••.•••.• 
Arame •••.•••..•..•••••••••••...•••••••••••••• 
Araruta ••••••••••....••.•.•..•••.••.••••.•••.• 
Arbustos ..•.•..•..•...........••....•.....•..• 
Archotes ..•••..•• ; ••••.••.••••.••.•••••••••••• 
Arcos de ferro ou madeira ..................... . 
.A.rdosias •...••••.••• . · ..••......•.••••••.•.•••.• 
Arêa.. •. • .. • • • • • .. • • •. • •, • • •. •., • •, •. • • • .. • • • • 

Tarifas 

6 
6 
6 
6 

i2 
6 
6 
6 

H 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

i O 
6 
6 
8 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
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DECRETO N. 9050 - DE 21 DJI OUTUBRO DJI 1883 

Reorganiza o ao"iço dos aprendizes das omeinas do Arsenal de Marinha 
da Córto. 

Sendo conveniente melhorar o serviço do Arsenal de Ma
rinha da Córte na parte relativa aos aprendizes das oflicinas, 
e reduzir ao Jl\eBmo tempo a d"speza, mediante a organização 
de um novo qua.dro, Hei por bem Determinar que no mesmo 
Arsenal, em vez de doa<J sejam, d'orn em diante, estabelecidas 
tres classes de aprendize•, di;tribuidos pebs Directori s de 
con.Krueçlio naval, de machinaa e de artilharia, m"noa na 
especialidade Pyrotecbnia, de conformidade com o di ;posto 
na tabella annexa a.o l:'resente decreto, e percebendo os ven
cimentos ahi fixados, 

Antonio de Almeida Oliveira, do Meu Conse~ho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Marinha, assim o tenha 
entendido e faça axecutar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de 
Outubro de 1883, 62e da lndependencia ~- --~ 

Com a rubrica ~~JY ~~y:· 
A(-7d• Al~do OI!: :J 

~ ~Os DEPU1~~~ 
~=----=-~ 
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Tabella ·a que 11e rerere o ~ereto n. DOUO, 
de~~ta duta 

OFFICINAS 

Carpinteiros .............. . 
Calafates .................. . 
Carapinas ........ , ........ . 
Poleeiros e ferreiros ....••.. 
Ferreiros e serralheiros ..•• 

Ferreiros ................. . 
Caldeireiros de ferro •.••.•• 
Fundição ................. . 
Torneiros ................. . 
Llmadores ................. . 
Caldeireiros de cobre •..•••• 
Martinele ................. . 
!llodeladores ............... . 

Maehinas ................. . 
Espingardeiros •••••.••..••• 

APRENDIZES 

t• t• 3" 
classe classe classe 

.. --.....·....---~ -
"' "' :;; :Q). 

o 8 8 ... ... 
o 

~ 8 "' o ~ ~ ~ - - .... IQ 

O) ., 
"' ! a> 

Q Q Q Q 
--

to .... ao .... ~o 
.... 5 .... 10 .... 
. •.• 5 .••. 10 •••• 
• .• . 5 . .•. 10 •••. 

ti.... 10 .... Jõ 

3 .. .. 
li .. .. 
lí! •.•• 
10 ... . 
20 ... . 
a .. .. 
6 .. .. 

10 .••• 

I ... . 
3 ... . 

3 .. .. 
!O .. .. 
10 .. .. 
10 .. .. 
111 ... . 
a ... . 
a .. .. 
5 ... . 

3 
16 
lO 
lO 
tiS 
a 
a 
5 

6 .... n 
5 .... 7 

"' :;; ... 
o o .., 
O) 

Q 

15 
u; 
tã 

HO tiS 110 30 UI 15 

Observaçr!es 

1. • .Os menores que tiverem menos de um anno de aprendi· 
?.agem no Arsenal nao poderão ser classificados na a• classe. 

t.• Nenhum aprendiz passará de uma para outra classe, sem 
contar um anno de serviço na em que se achar. 

a.• Não haverá augmento de vencimentos para os aprendizes 
de carpinteiros e calafates que Stl appliearem a tr:lbalbos de 
ferro. . 

Rio de .Janeiro em-!7 de Outubro de 1883.- Álltotlio de Almeida 
Oliveira. 
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DECRETO N. 9051 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1883 

Concedo á C.ompanllia AssucarcirÍ do Tiotó os favores mencionados nt> 

art. &> do Rogolamonto quo baixou eom o Doe rolo n: 8357, do ~U do 

Dozombro de t881, eom oxcopção iio do garantia ou fiança do jnrns, t•ara 
o o•tabolacimento do um engenho eoulral,. destina tio ao fahriro do 
assuear tlo eanna, no mnnÍri1,i:J tlo Tict1~, Pro,·ineia. Uc S. Paulo. 

Attendendo ao que Mo requot•eu a Companhia Assucat•cira 
do Tietó, Hei por bem Conceder-lho os favores mencionados no 
art. 6o do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8357, do 
24 de Dezembro de 1881, com excepção do do garantia ou 
fiança de juro;;, para o estabelllcimento do um engenho central, 
destinado ao fabrico de assucar d1 canna., no município de 
Tieté, Província de S. Paulo, ni>o tomando o Estado~ dir11cta 
ou icdirectamento, qualquer responsabilidade de futura con
ce~são de garantia ou fiança de juros. 

Affonso Augusto Moreira Penna. do Meu Cons~lho, Mi
nistro o Secretal"io de Estado dos Negocies da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio do Janniro em '.Z7 de Outubro do 
18R3, 62o da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magl!stalo o Impet':\dnr. 

DECRETO N. 9052- DE 27 DE OUTUDUO Dli 188J 

Delormina qno o engenho eontral quo a Companhia The Rio lic Janeiro Ccn• 
tral Sugar Faclorie•, limitet!, estabclocer no muriicipio do .\raroama 
tÕnÍt'a a eapad!ladc exigi•la· pa:·a o que C>labclceo•· no <.lo MangaraUba, 
o rieo·versa. 

Attend<mdo ao que Me requet·ou a Companhia The Rio de 
Janeiro Cenlrat Sugar Factories, limited, cessionaria das 
concessões feitas pelos Decretos n~. 7584 de 3 de Janeiro 
il.e 1880 e 8088 de 7 de Maio de 1881, para o estabeleci
mento de dons engenhos centra.es, destinados ao fabrico de 
assucar de canna, ·nos munictpios de Araruama e Mangara
tiba, ProvínCia do Rio de Janeiro, Hei por b~ru Determina.r 
que a fabrica de Araruama t3nha a capacilade exigida para 
a de Mangaratiba., e vice-versa, ficando assim alteradas as 
clausulas que baixaram com os refet·idos d·~cretos, e em vir
tude dos quaes se celrJbrat·am contratos com 03 respectivos 
coneessionarios. 
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Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu c,nselho, Minia
trG e Secretario de E'!h<lo dos N~gocios d,, Agr,eultura, Com
mareio e Obr.u~ Publicas, as~im o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Outubro de 
1883, 62° da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso .1u,qtrsto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9053 - DE Z7 DFl OUTTJBR() DE 1883 

Approva as plantas para ostabolocimonto da c.asa de maehinas da Companhia 
Rio tla Ja1111iro City Impro~•en>MII.< no pro)OJ•gamen\o do ~· distri~to, u 

execução do outras obras aecossori~s. 

Hei por bem Approvar a planta apresentada pela Compa
nhia Rao de Janeiro City Improvements, para o estabeleci
mento da casa de machinas no prolongamento do 4o distric&o, 
e bem assim a que se refere ás obras aec-,ssorias, que <levem 
ser executadas para pôt• a camara de recepção em eommu
nicaçiio directa com Ci mar, as quaes plantas com est>J baixam 
rubricadas pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas. 

Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultum, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Outubro de 
1883, 62° da Indepondencia c rlo Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso L1ttf7usto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9054 - Dl!l 3 DE NOVBMBllO Dlll 1883 

Determina -tne na f.:scola Poltlechniea se conslderom feriados provenlenLU 
de grande gala sómonto os dias de festa nacional. 

Hei por bem, na conformidade do art. i48 dOIS estatab da 
Escola Polytéchnica, que na mesma Escola se couidé!'éil 
feriadàs provenientes de grande gala sómente oii diu de fésta 
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nacional ; ficando alterada nesta parte a disposição do art. 140 
dos ditos estatutos. 

Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Mini~tro e 
Secretario de Estado .ios Negoeios do lmperio, aasim o tenha 
entendido e f&Ç\ ext>cutar. Palacio do R10 de Janeiro em 3 de 
Novembro de 188::J, 6l• da lndependencia e do lmperio. 

0Jm a rubrica de eua Magestade o Imperador. 

FT1mcisco Antunes Maciel. 

DECRETO N. 9055- DE 3 DE NOVE~IBRO »E 1883 

Torna oxtensiTa a todos os Agentes d•J Correio de 2• e 3• dasaes a 
disposição do art. t3 do Regulamento de ~3 do Junho do f871. 

Hei por bem Torna1· extensiva a todos os Agentes do Correio 
de 2" e 3a classes a disposição do art. 13 do regulamento 
approvado pelo Decreto n. 4743 de 23 de Junho de 1871, sem 
restricção da renda. de q•1e trata o mesmo artigo, ficando 
revogado o art. 2J9 do Regulamento approvado pelo Decreto 
n. 637 de 27 de Setembro de 1849 • 

Affonso Augusto Moreira Pennn, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario tle Estado dos N •gocios da Agricultura, Com
mareio e Obra.'!! Publicas, assim o tenha entendido e f•ça exe
cutar. Palaciodo Rio de Janeiro em 3 de Novembro do 1883, 
62• da lndependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Aúgusto Moreira Penna. 

DECRETO N. 9056-DE 3 DE :NOVBMBRO DB 1883 

Transfere a D. Maria Cantinho Guião Poilto&o a parto quo tinha seu falle• 
cido marido, Commondador José Maria Gnilo Peixoto, na concessão 
para minerar o_ur~ e outro~ metaes, na Provineia de S. Paulo. 

Attendendo ao que requereu D. Maria Cantinho Gaviio 
Peixoto, viuva do Commendador Josó Maria Gaviiio Peixoto, 
Hei PQ.r ~!Il l'ran&ferir·l.he a parLe que pertenda ao mesmo 
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seu marido na concessão para minerat• ouro, prat& e outros 
meties na comarca da Fi\xina, Província de S. Paulo, pot 
Decreto n. 7153 de 8 de Fevereiro de f879, ficando suppri
mida o segundo perioJo da clausula 2• deste Decreto. 

Atronso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de ,Estado dos Negocioa da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, a~sim o tenha entendilo e faça e:n
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Novembro de i883, 
62o da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 

Afl'onso Augusto M oreir·a Penna. 

DECRETO N. 9057- DE :lO DE NOVEMBRO DJI f883 

Concedo garantia do juros de G % ~oht·o o eapital de 400:0008 á companhia 
que o Bãéh:irel Iolllí }'ràl'icísco .~o Olireh·a o Silva Junior organizar 
para d estabelecimento do um ongonho central destinado no tabric:o de 
assucar de eanna, no município do s. Fidclis, Província do Rio de 
Janeiro. 

Attendendo ao que Me requereu o Bacharel José Francisco 
de Oliveira e Silva Junior, Hei por bem, nos t~rmos do art •. 2o 
da Lei n. 2687, de 6 de Novembro d1 1875, Conceder á compa
nhb, que organizar, a g-:1.rnntia dfl juros de 6 °/0 ao anno 
sobre o capital de 400:000$, elfectivamente empre~ado na 
construcção de um engenho centr·al e suas depen Jeneias, para 
o fabrico de assucar de canna, no município de S. Fidelis, 
Provincia do Rio d.1 J:moii·o, mediante o emprego de appare
lhos e processos mod1rnos 01:1 mais aperfrJiçoa los, observadas 
as clt11sulas do Hegulam'lnto approvatlo pelo Decreto n. 8357, 
do 24 de Dezembro de 1881, e Hs que com este baixam, as
signatlas por Atronso Augusto Moreira Prmna, do Meu ConsA
Iho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocioa da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, qne assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio do .hneiro em 10 de Novembro 
de 1883, 62• da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magr)stade o Imperador. 

Affonso ;lug!ISto M oreil·a · Penna. 
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Clausulas a que se ref"ere o Decre-to 
n. 90S?', desta data 

I 

O engenho central terá capacidade para moer diariamente 
200.000 kilogrammas de cannas, o fabricar, durante a safra de 
100 dias, 1.000.000 de kilogrammas do assucar, no mínimo. 

li 

Todas as obras estarão concluídas no praJo de um anno, 
contado do dia em que tiverem começo, na fórma do art. :19§ i" 
do Regulamento approvado pelo Decreto n. 8357 do 24 do 
Dezembro de 188f. 

lii 

Si 11o companhia fór organizada ou o capital levantado fóra 
do Imperio, o pagamento dos juros, que forem devidos, su 
eifectuará na Delegacia. do Thesouro Nacional em Londres, 
de conformidade com as regras prescriptas nos arts. 7• c 16 
do citado regulamento. 

IV 

No contrato que celebrar o Ministro da Agricultura, Com~ 
mareio e Obras Publicas, em virtude deata concessão, que é 
intransferível, se declarará que o concessionario e a com
panhia, que .elle organizar, ficam suj~itoa ás clausulas do 
mesmo regulamento, e quo á companhia são concedidos os 
favores nelle mencionados. 

v 

O concessionario prestará no Thesont·o Nacional, dentro do 
prazo de i5 dias, contados dAsta data, a caução de 5:000$. 

. que p"rderã, si a companhia. não estiver organizada seis meze~ 
dep01s da publicação do decreto a que acompanham as pre
sentes ela usulas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Novembro do 1883.
Affonso Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 9058- DE 10 Dll NOVEMBJlO DE 1883 

Dotermlna quo tenham a bitola do 60 eentimetros as linhas rerreas, que, 
de conformidade eom o S 4° do Íut. t9 do RogulanÍÓn&c;- d~ 14 do De· 
•ombro do 188t, devorio ligar âs propriedades agrieolaa dos respec:thos 
mnnielpios os engenhos eot- traes do quo é eessionaria a Compaahla 7'11e 
North Br'"ilitm Sugar Factories, limiteã. 

Att.,ndendo ao que Me requereu a Companhia The Nortla 
Bra.siJian Sugar Factories, limited, Hei por b~m Determinar 
que tenham a bitola de 60. cenLimetros as linhas ferreas 
que, de conformid~de com o§ 4• do at·t. 19 do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. 8357, de 24 de Dezembro de 1881, 
deverlo ligar ãs proí)riedades agrieolas dos re•peet_iYOB muni· 
cipios os engenhos centraes destinados ao fabrico ele asucar 
de eanna, de que é a mesma companhia ceasionaria nas 
P•·ovincias do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, 
das Alagôas e de Sergipe. 

Atronao Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos N egocios da Agricultura, Com
!Jlercio e Obru Publicas, aaaim o tenha entendido e fa9a exe
cutar. Palaeio do Rio de Janeiro em 10 de Novembro de 1883, 
620 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira PeKna. 

DECRETO N. 9059- DE 17 Dll NOVIIMBRO DE 1883 

Approva o novo plano do n~!_!o_rmc para os omeiaes honorarlos do E!_er_e~to. 

Hei por bem Approvar para os oftlciaes honorarios do Exer
cito o novo plano de uniforme. que coa este baba, assignado 
por Antonio Joaquim Rodri~ues JllJ)ior, do Meu Conselho, 
Ministro e Secrsta\'io de Estado dos Negocias da 61181'ra. q_ue 
assim o tenha entendido e f~ç'l executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em t7 de Novembro de 1883, 62° da lndependencia e 
elo lmperio. 

Com a rubrica. de Sua. Magestade o tmperador. 

AKfOKio Joaquim Roddgt461 luKior. 
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DECRETO N. 9034 - Dll 6 Dll OUTUBRO Dll 1883 

Elan á 3a classe a Administração tio Correio da l>rovineia do Amazonas. 

De conformidade com o disposto no art. fo do Decreto do 
Poder Legislativo n. 3211 de 22 de Setembro do corrente anuo, 
ltei por bem Elevar á 3• classe a Administração do Corr•io da 
Província do Amàzonas, fic~ndo assim alterada a tabella n. 2 
das que baixaram com o Decreto n. 4743 de 23 de Junho 
de 1.87i. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conaelho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negoci!)S da Agricultura, 
Commereio o Obras Publicas, assim o tenha entendido o faça. 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 do Outubro de 1883, 
62• lia lndependencia e do Iutperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Mo1·ei1·a Penna. 

DECRETO N. 9035 - DE 6 DE OUTUBRO DE 1883 

Coneede á Cgmpanhi.a XII e_ ~f_nas Jle•ltra_l ~i!fAJiiJ} __ o( __ ]!ryWI,...li.miJ!tl, os 
favores eonsiantc< doa SS 1 a 6 da clausula i" tio Decreto n, 79ã9 de 
~) de Dezom!Jro de :1880. 

Attendendo ao que Me representou a Presidencia da Pro
vineia do Minas Goraes, Hei por bem Conceder á Companhia 

· The Minas Centra' Railway of Brasil, limited, os favores 
constantes dos §§ 1 a 6 da clausula i a do Decreto n. 7959 
de 29 de Dezembro de 1880, ficando a mesma companhia Sf:J· 
jeita, em tudo que lhe fôr applicavel, ás disposições do De
creto n. 6995 de 10 de Agosto de 1878. 

Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publica~~, assim o tenha entendido e faça exécutar. 
Palacio do Rio dé Janeiro em 6 de Outubro de f883, 620 da 
lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonlo A.ugusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 9036- DE 6 Dll OUTUBRO Dll 1883 

EleYa á caleforla de balalh!o a ta secção do batalhllo do artilharia da 
Ci!!arda Naeional, da comarca do llio Grande, na ProYineia do Rio Grande 
do '5iíl: . 

Attendendo ao que representou o Presidente da Provincia do 
Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte: 

.Art. f.o Fica elevada á cate~oria de batalhio, com seis 
companhias e a designação de to de artilharia, a i• secçlo ele 
batalhlo da mesma arma, organizada na comarca do Rio 
Grande, da Provincia do Rio Gran te elo Sul. 

Art. 2.<> Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Franci"'CO Prisco de Souza Paraizo, do Meu Consalbo, Mi

nistro e Secretario de Estado dos N 'gocios da Justiça. assim 
o t3nha ent>ndido e f•ça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 6 de Outubro de 1883, 62<> da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o lmperadQr. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

DECRETO N. 9031 - DE 6 ma OUTUBRO DE 1883 

Elna a tres o numero de es1uadrões do no corpo de canllaria de IJ!!!!las 
naciooaes da. comarca do Santa Vietnria do Palmar, na Proyioeia do 1\io 
Gl'lllnl8""·-ao Sul, o crêa uma secção do batalhão de infantaria na dita co· 
marca. 

Attend•ndo ao que representou o Presidente da Provincia 
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. i. ° Fica elevado a tres o numero de esquadrões do 22° 
corpo de cavallaria de guardas nacionaes organizado na co
marca de Santa Victoria do Palmar, da Provincia do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 2.• E' creada na dita comarca um• secçlo de bata
lhlo de infantaria, com duas complnhias e a designaçio de 5& 
do 1erviço activo. 

Art. 3.° Fi~am revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negoeios da Justiça, assi-n 
o tenha entendido e faça executar. Paheio do Rio de Janeiro 
em 6 de Outubro de 1883, 62° da Independencia e do Im
perio. 

Oom a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Prisco de Souza Paraizo. 

,pd"d"eP~ 
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DECRETO N. 9038 - D:m 13 DE ouTUBRO Di: 1883 

Appron as plaotas topograpbica • goologlca da regilo earboolfera concedida 
a D. Antonina de Cantos Durio. 

Attendendo ao que Me requereu D. Antonina de Cantos 
Dario. Hei por líem Approvar as plant.as topographica e 
geologica d.\ re ~ilo carbonifera que lhe foi concedida n'l Pro
vincia de S. Pedro do Rio Graade do Sul, por Decreto n. 5571 
da 14 da Março de 1874, modificado pelos de ns. 7215, de 
15 de Março de 1879, e 8235, de 27 de Agosto de 1881. 

Aft"onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Esta.Jo dos Negocios da Agricultura, 
.Commereio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
exeeutar. Palacio do Rio de Jan~iro, em 13 da Outubro de 
1883, 620 da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Pe11n.a. 

DECRETO N. 9(}39 - DE f3 DE OUTUBRO D1!1 f883 

.!Jeelara caduca a concessão feita pelo Decreto n. 84G8 do 18 de Mar~o 

de !883. 

Hei por bem Declarar caduca a concessão feita pelo Decreto 
n. 8458 de 18 de Março de 18~2 ao Dr. Anhur Teixeira de 
Macedo, para aeaentar linhas telephonicas nas cida,ies de Cam
pos, S. Paulo, Campin 11 e Desterro, visto nlo ter dado começo 
às obras re~pectivas no prazo estipulado no § ta da condiçlo 
XVI~ eonstante das bases approvadas pelo Decreto n. 8453 A de 
H de Março de 1882. 

Aft"oneo AuRUBto Moreira Penna, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado doe Negocios da Agricultura, 
Commereio e Obras Publicas, aBSim o tenha entendido e faça 
e::reeutar. Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Outubro de 
1883, 620 da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubricada Sna Magestade o Imperador. 

Alfonso Augusto Moreira Pen..a. 

·~.:.~ 

taJIIli~O &883-v. n. ts 
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DECRETO N.9040 -DE i3 DE OUTUBRODE 1883 

Altera o percurso dA 9• linha da Companhia_. de cilrrls nrball.ll•~ a que so 
refere o Decreto n. 8594 do 17 de Junho do 188:1. 

AUendendo ao 11uo Mo requereu a Companhia do carris ur· 
banos, Hei por bem Permittir que os carros da 9a linha, a que 
se rerera o Decreto n. 8594 de 17 de Junho de 1882, tenha 
por ponto terminal :t estação central da Estrada de Ferro 
D. Pedro 11, seguindo na subida, pelo Campo da Acclamação 
(lados do corpo de bombeiros e do Senaio ), em Jogar de o fa
zer como actualmente pelos lados do Museu e da Secretaria da 
Gu11rra; ficando, outrosim, supprimidas as viagens alternadas 
até á praça Onze do Junho, conforme estâ determinado no 
mesmo decreto. 

Atfonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Minis· 
tro e Secretario de Estado dos Negocies da Agricultura, Com
mareio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em i3 de Outubro de 1883, 
620 da Independencia o do Imperio. 

Com a rubrica de"Sua Magestade o Imperador. 

Alfonso 4u_qusto M orcira Pemta. 

DECRETO N. OOH - DE 20 DE OUTUBRO Dlll 1883 

AI tora a ultima parto !la clausula 30" do Decreto n. M22 de 30 do Do· 
zombro do 1882. 

Att_onden~o ao que Me requereu a ~e(!t . }l'."çster_n __ of 
BraSil Ra•lway C:ompany, Umited, Hei por bem Alterar 
á-ÕUiiiiã ràrté da cláUsula 3Qa das que bliX1ram com o De
creto n. 8322 de 30 de Dezembro de 1882, substituido 
pelas clausulas que com este baixam, as~ignadas por Atfonso 
Augusto Moreira Penna, do Meu Cona~lho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Pnblicas, qne assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1883, 62o da 
lndependtmcia e do Imperio. 

Com a rubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto Moreira Penna. 
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Clausulas a. que se ref"ere o Decreto 
n. 9041, desta data 

Findo o prazo da concessão, si já estiver amortizado o capital 
da em preza, passarão para o Estado, sem indemnizaçio alguD)a, 
as obras, o material fixo e rod:1nte, edifieios e aooesaorios 
que constituem o prolongamento de que trata a coneeBBão feita 
por Decreto n. 8822 de 30 de Dezembro de i882. 

11 

Para amortização do capital da empreza correspondente ao 
prolongamento alludido, deduzirá a mesma empreza da renda 
desse prolongamento a quantia n0cessaria para distribuir 
dividendo de 7 "/o sobre o capital nelle empregado, levando á 
conta do fundo de amortização o excesso até i •f•· 

Si a renda for sufficiente para distribuir maiores divi
dendo3, do que accreseer a 8 °/o (isto é, os 7 °/o dos accionistas 
e i 0/o para amortização) a quarta parte fará parte do mesmo 
fundo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de i883. -
Affonso Augusto 1Jfo1·ei1·a Penna. 

tmcREro N. no4~ - ol!l 20 ol!l ouwnno DE i88:l 

DeLermina a remoção da~· escola publica de meninas ostabeloelda em Villa 
Isabel, na frognezia do Engenho V clho, para o Jogar donDminad'> AI doia 
Campisb, na referida frognozia. 

Attendendo ao que reprP!Jentou o ln~pector Geral da lnstruc
ção primaria e secundada do mnnidpio da Có1•te sobre a 
diminuta frequencia da 4a escola publica de menina'.! Pstnbe
lecida em Villa Isabel. na fregue:r.ia do Engenho Velho, Hei p1r 
bem, de confi~rmidade com o dispoRto no art. 8o § i• do 
Decreto n. 7247 de tJ de Abril d l f879, que seja removida a 
mesma escola para o logar denominado Aldeia. Campista, na 
referida freguezia. 

Francisco Antunes 1\ltlciP.l, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario tle Estado dos Negocies do Imperio, assim o tenha 
enten 1ido e faça executar. Palacio do Rio de J,meiro em 20 de 
Outubro de i8:!3, ü2• da Independencia o do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Jlf aciel. 
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DECRETO N. 9043 - DJII 20 DJI OUTUBRO DK !883 

PermiLio a ligação das 6• o u~ linhas da Companhia de carris urbano•, 
formando uma uoica:·· · · 

Attendendo ao que propôz o Engenheiro fiscal da Companhia 
de carris urbanos, 110bre a conveniencia. de ligar a f>a linha.· 
daquella companhia com a 12•, formando uma só linha, e de
vendo os respectivos carros subir pelas ruas Primeiro de Março 
(do portlo do Arsenal de Marinha), General Camara, Ourives, 
Hospício, Uruguayana, largo da Sé, becco do Rosario, largo 
de S. Francisco de Paula ( ladoe da rua do OuvLior e da. 
I~reja ), rua do Theatro , praça da Constituição (lado do 
Theatro S. Pedro de Alcantara e s~cretaria do lmperio), 
ruas do VISconde do R: o Branco, In vali los, Rezende é Ria· 
chuelo, até A estação do plano inclinado de Santa Th.-eza; 
e descer pelas ruas !lo Riachuelo (da eataçio do plano in
clinado), lnvalidos, Visconde do Rio Branco, Rogente, ràa e 
praça da Conati·uiçfio, rua Sete de Setembro, tra\"esaa e largo 
de S. Francisco de Paula, travessa do Kosario, lar~ da Sé, 
roas do Rosario, Ourives, S. Pedr-> e Primeiro de Março até 
ao portlo do Arsenal de Marinha , Hei por bam Permittir 
aquella ligação, deveo :o a companhia cobrar sómente 100 réis 
de cada passageiro pelo p~rcurso de parte ou d' toda a. linha ; 
ficaado assim alter:~ lo o traqa o consignadl no § 12 do Decreto 
n. 8594 de 17 de Junho de 1882. 

Aft'on110 Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, 11asim o tenha entendido e fli.CJ& execattr. Pa· 
lacio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de {~83, 62° da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

l>ECRETO N. !)044 - íll!i 20 DE OUtUliRO llE i883 

toneade autorizaolo á C!!.!!!J1.anhla de eatrls .de ~f~rro do Jar~i!l!-~ 
para prolongar sua linha principal o a do ramal das Laraogoiraa. 

Attendendo ao que reclamaram os moradoree da Glvea e do 
Cosme Velho, Hei por bem Con~edP-r 6 Companhia de earria de 
ferro 4o-~~4im J;t9tanieo autorização para prolongar os ~ 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 277 

de sua linha principal, da Olaria. até á Ponte da Rainha, e a 
do ramal das Larangeiras até ás Aguas-ferreas, fica11do a mesma 
companhia obrigada a realizar o melhoramento de que se trata 
no prazo de quatrJ mezes, sem que por isso tenha direito de 
elevar o preço actual Jas p .ssagens. 
. Affonso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de ft:sta ;o dos Negocias d•1 Agricultura, Com
mareio e Ol>ras Publicas, assim o tenha enteudido o faça exe
cutar. Palacio do Rio de JaU~Jiro em 20 de Outubro de f883, 
62u da InlepenJeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Affonso Augusto M orei1•a Penna. 

DECRETO N. 9045 - DJII 20 DE OUTUBRO DE f883 

Doei ara a redaegão do art .. 6ll do Regula monto approYado pelo Doeroto n, 88:!11 
de 33 do Dezembro do !88!, quo devo vigorar. 

Tenrlo-se verificado; pelo confronto do original do Re
gulamento approvado pelo Decreto n. 8820 de 30 de Der.embro 
de t8it2, qno na publi,.ação do mesmo Regulamento, feita no 
Diario O f!icial de f3 de Fevereiro deste anno. houve erro quanto 
á redacção do art. 62 : Hei por bem Declarar que o mesmo 
artigo é do teor 18guinte: O emprego dos meios e o uso das 
applieações C()nstituem infracção, desde que tenham por objeeto 
o exercício de invenção privilegiada. 

Affonso Augusto Moreira Ponna, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Esta:lo dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1883, 62° 
da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador, 

Affonso Augusto Moreira Penna. 
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DECRETO N. 9046-DE 20 Dlll OUTUBRO DE i883 

DI"•IO em •lons o Cnmmhdo Suporlor da Ht!D:rd.a Na~illnal das comarcas da 
capital e Al&o ParaA-uay Diamantino, n:\ Província do Mato Grosso. 

Attendendo ao que representou o Presidente da Provincia 
de Mato Grosso, Hei por bem Decretar o seguinte: 

·Art. f. o Fica dividido em dons o Comm:mdo Superior de 
Guardas Naeionaes d11s comarcas de Cuyabá e Alto Para.guay 
Diamantino, da Província de Mato Grosso. 

Art. 2.• O Commando Superior da comarca de Cuyabá se 
comporá dos batalhões de infantaria do serviço activo ns. i, 
2 e 3, e do 1° batalhão d'} r ·serva, j:i alli organizados, e mais de 
um esquadrão df;l cavallaria, or,1 creado, com a designação de 
2ó, e que se formará com os guardas nacionaos do serviço aetivo 
qualificados na parochia de Sant'Anna da Chapada. e ama see
çio de batalhão da re'lerva, com a designação de 3•, que se 
formari dos guardas deste serviçl), alistados nas fregueztas de 
Santo Antonio do Rio-Abail:o e Sant'Anna da Chapada. 

Art. 3. 0 O Commando Superior das comarcas do Alto Para
guay Diamantino e Livramento se cnmporá dos batalhões de 
infantaria do serviço activo ns. 4 e 5, da i• secção de bata
lhão de infantaria e do 2° batalhão da reserva, todos já organi
zados nas referidas comarcas. 

·Art. 4.•. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Minis

tro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, a89im o 
tenha entendilo e faça exe~utar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 20 de Outubro de 1883, 62• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubric& de Sua Magestade o Imperador. 

F,·ancisco PJ"isco de Sou::;a Paraizo. 

DECRETO N. 9047 - DE 20 DE OUTUBRO Dlll 1883 

Crtla um Commando Superior de gaartÍas nacionaes na romarca de Nazareth, 
da Provincla de Í'orn:in;buco 

Attendendo ao que representou o Presidente da Provincia de 
Pernambuco, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. f. 0 E• creado na comarca de Nazareth, da Provineia 
de Pernambuco, um Commando Superior de guardas nacionaee 
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formado de dous bate.lhões de infantaria com oito companhias 
cada um o as designações de 69° e 70o do serviço activo, 
aquelle org-anizado na freguezia de Nossa Senhora da Conceiçlo, 
e eatfl na do Santo Antonio de Tracunhaem. 

Art. 2. 0 Os guardas nacionaes do serviço da reserva. quali· 
ficados nas oitas freguezial! ficam addidos aos corpos do 
serviço activo, na conformidade do art. 7° do Decreto n. 5573 
de 21 de Março de 1874; 

Art. 3.° Ficam revogadas :u! disposições em contrario. 
Francisco PriSCQ de Souza Paraizo, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 20 de Outubro de 1883, 62<> da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Impendor. 

Francisco Prisco de Sou::a Paraizo. 

DECRETO N. 9048- DE 20 DE OUTUBRO DE 1883 

Cro!a nm bala! hão de infantaria de guardas naeionaes no município do Silves, 
na Provineia do Amar.ona!i. 

Hei por bem, para execução da Lei n. 2395 de 10 de Se
tembro de 1873, Decretar o seguint!l : 

Artigo unico. E' crea'lo no Município de Silves, subor
dinado ao Commando Superior de guat'd:1a nacionaes das co
marcas de Itacoatiara e Rio Madeira da mesma província, um 
batalhão de infantaria de seis companhias e a. designaçiio de· 
10• do serviço act'vo, o qual ter:\ por districto as freguezias 
do referido município. 

Francisco Prisco de Souza. Paraizo, do Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secrete.rio de Estado dos Negocios da. Justiça, aasim o 
tenha entendido e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro em 20 
de Outubro de 188'J, 62" da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Fl'ancisco Prisco de Sf1uza Parai::o. 
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DECRETO N. 9049 - DE 27 DJ!l OUTUBRO DE 1883 

llanda adojltar novás tàbellas para distribnlt:!io de ~~_!:'!!e_n~ aO! rorjlos 
do Exercito e ontras corporações militàres. 

Hei por bem Mandar adoptar, em substituiçio tias que se 
acham em vigor, para a distribuição de fardamento do Exer~ 
cito e mais corporações militares, aa tabeUas que com este 
baixam, aasignadaa por Antonio Joaquim Rodrigues Junior, 
do .Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocioa 
da Go.erra, IJO.G &88im o tenha entendido e faça executar. 
Palaeio do Rio de Janeiro em 27 de Outubro de 1883, 62° da 
Independencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Antonio Joaquim Rodrigues Ju11iór. 
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pagos, ou uma parte sufliciente d~lllls, poderão ser applicados 
pela companhia para. o pagamento da divida. 

Art. 100. To 10~ os dividendos sobre qllalquer acção re
gistrada serio pagos unicamente á pessoa registradà como 
pmauidora dessa acçio no dia em que a delib lraçio, d ·clarando 
esae dividenlo, tiver sido approvada ou ao representante legal 
dessa pes•oa. 

Art. 19l. Os dividendos não pagos nunca vence1·ão juros em 
prejuízo da companhia. 

XXX. - AVISOS 

Art. i~. Todos os avisos que pelos presentes estatuto~ ou 
pelas leis devam ser faitos aos accionistas, ou serão, excepto 
11.uando fe~itos pessoalmente, aos ~tccionistas registrados que 
t1verem endereços registrados no Reino Unido, enviando-lhes 
carta'! a esseo endereços, e no caso de exi~t:rem em circula;~ão 
alguns garante; de acções na ép JC& de se fazer o aviso, este será 
nesse c•ao fito aos pJssuidores desses e-arantes por meio de 
annuncios p_ublicados pel.J menos em um jornal de Londrr•s. 
Todas ai cartas e annuncios (si se fi<~erem) man lados ou publi
cados de conformidade com este artigo, serão assignados pelo 
sGcretario ou leva;·ão o seu nome impresso nél :fim ou de qualqullr 
outra pessoa no seu logar que a dir•lctoria designar, excepto no 
caso de u.na assembléa ger<~.l JOnvoca la por accionistas de eon
{.,rmidade com os presentes esh.tntos e nesse caso serão assi
gnados pelos accionistas que a convocarem ou levarão impressos 
no fim os nom !s d1sses accioni~tas ou d' sua mlliorJa. 

Art. t93. Qualquer desses avisos assim envia los pelo Correio 
ou endereço no r-Jgi"tr > dos accionista.~ de qual::tner accionista 
registrado, serâ. consid.,ra.l' como tet~tfo-lbe sid,) entre,fue na 
occasiio ern que a carta conten'IO o aviso ür lançada ao Correio, 
e para provar essa entrega serâ. suftlciente provar que es~a 
carta foi convenientemente dirigida e lançada ao Correio. Os 
avisos aos portadores de garantes de a"ções serão conaiderados 
como entr •guea no dia em 'iue o annuncio ttver appareciao nos 
periodicos ind'cadoa nestes e;tatutos. 

Art. 194. Todos os aviso~ feitos a accioniatas registrado& 
ae~llo~ relativamente a qualquer acção a qu~ tenham direito 
mais de uma pesEna conJuntamente, dados a qualquer desaas 
pesaoas que tstiverem lançad1s em ptimeiro Jogar no registro, 
e o aviao assim dado será aviso sufliciente para todos os pos
suiJores deall& acção. 

Art. 195. O teitamenteiro, a:lministrad)r, pai, tutor, com
missão ou cura !or de fallencia d l qual1uer accionista regis
trado falleoido, menor, lun •tico, idiota, fallido, e o marido de 
qualquer mulher casada que fór accioniita registrado e qual1uer 
outra peasoa ten lo ou reclamando qualtu'•r inter.,sse equi
tativo ou de outra. natureza snbr l as acções do qualqrt'1r 
accionista regrstra~o. esta.~á absolutamente obrigado por qual
quer avisó que as 1im lhe fõr dado, cotno aciu1a dito, ,;j elle fc)r 
dirigido ao endereço por ultimo registrado desse accionista, não 
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obstante a companhia poder por 11oalquer fórma ter noticia da 
morte, menoridade, loucura, idiotismo, fallencia ou ea~amento 
deases accionis~ registrados ou desse interesse equitativo ou 
de outra natureza. 

XXXI.- DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Art. '196. A dissolução da. companhia póde ser determinada 
por qual'luer motivo e quer o fim seja. a absoluta di8$oluçio da 
companhia, ou a reconstituição ou a modificação da companhia 
ou a fusão da companhia com qualquer outra companhia ou 
qualquer outro :fim, e quando tenha Jogar essa reconstituiçlo, 
nullificaçlo ou fosio, será licito .i directoria ou aos liquidantes 

"receberem aeções de qualquer outra companhia entio consti
tuída ou que seja depois constituída, em pagamento do negocio 
e haveres desta companhia oú qualquer parto della, e distri
buil-ss entre os accionistas desta companhia em troca das suas 
acções nesta companhia, e os accioRistas desta companhia serão 
obrigados a aceitar nes~a troca as acções dessa outra companhia 
ou o producto li3uido da sua renda. · 

Art. 197. A dissolução da companhia ter:l.logar logo que 
fôr resolvida como dispoem as leis e de conformidade com os 
termos a condições que assim se resolver. 

Art. 198. Excepto quando a assemblóa geral por outra fórma 
determinar, a direetoria liquidarã os negocios da companhia 
como a propria direetoria entender melhor. 

Art. 199. Fica entendido que nenhuma dissolução absoluta 
da companhia, não sendo uma liquidação judicial de confor
midade com a lei, terã logar si, na ou antes da asa3mbléa geral, 
na qual a deliberàção de dissolver~se a companhia fôrl conflr
mada, qualquer accionista fizer um contrato garantido para a 
compra ao par ou nos termos que forem conveucioDados, das 
acções de todos os aecionistas,que desejarem retirar-se da co~ 
panhia, e fizer bons os meios de garantir esses accionistu 
contra as· responsabilidades da companhia. 

INDEMNIZAQÃO 

Art. 200. Os directores, fiscaes, secretario e outros o:ftleiaes 
da companhia na occasião, e os :fiduciarios (quando os haja) na 
oocasiio, agindo em relação a quaesquer negócios da com
panhia, e cada um delles e cada um de seus herdeiros, testa
menteiros e administradores, serão indemnizados e garantidos 
pelos haveres e lucros da companhia contra todos os pleitos, 
custas, gastos, prejuízos, damnos e despezas, em que elles 
óu qualquer delles, seus herdeiros, testamenteiros ou adminis
tradores ou qualquer destes, incorrer ou soffrer por ou sem 
razão de qualquer acto, praticado ou para o qual concorreSse 
ou deixasse de praticar, dentro ou cerca dos seus deveres ou 
suppostos deveres, no exercício dos seus respectivos cargos ou 
encargos, excepto aquelles em que elles tenham incorrido ou 
soft"rido, por ou devido a sua negligencia ou falta voluntaria 
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respectivamente, e nenhum delles será respoiiea.vel pelos actos, 
recibos, negligencias ou faltas de qualquer dos outros ou por 
tomar parte em qualquer recibo, por causa de conformidade ou 
por quaesquer banqueiros ou outras pessons, a quem quaesquer 
dinheiros ou havnres pertencentes á companhia estejam ou 
possam estar confiados ou depositados, para guarda segura, ou 
por insufficiencia ou deficiencia de qualquer titulo, em que 
quaesquer dinheiros da companhia ou pertencentes á companhia 
estejam collocados ou empregados ou por (lualquer outro pre
juízo, infelicidade ou damno, que possa ter logar no desem
penho dos sGus respectivos cargos ou encargos ou com rel89io 
a elles, excepto quando isso tenha logar por ou em con11equencia 
de sua propria e proposital negligencia ou falta respectiva
mente. 

NOMES, ENDEREÇOS E QUALIDADE DOS BUBSCRIPTORJIS 

Walter Jackson, Kempton, Prospect Hill, Walthamstow, 
secretario de companhia. 

Benjamin Fritz Killery, 22, Oukhurst Grove, East Dulwich, 
empregado do commercio. 

Thomas H. Linklater, 75, Frithwille Gardens, Uxbridge 
Road, W, contado!'. • 

Oharles Hemsworth Linklatet·, agente brazileiro, 6, Warn
ford Court E. C. 

Charles Glaaville, engenheiro civil, 13, Grove Plsce, S. W. 
Alfred James Kuegg, 12 A, Emersdale Kd. Hether Green 

Lane, Lewishan, empregado civil aposentado. 
Robert Mackenzie, 63, St. Augustines Rd. Camden Town, 

N. W., caixeiro. . 
Feito aos 25 de Abril de 1883.- Tcstemuaha. das assignatura.~ 

supra.- Robert ,Quich. 
13, George St. Mansion House, solicitador. 
E' cópia fiel, assignado- E1·nes! Cleave, registrador interino 

de companhias de capital associado. 

Certidao de incorporaçlro de companhia 

Por este certifico que a Minai Centrc.rl RailUJay of Brasil, 
. limited, foi incorporada, de conformidade eom a lei de com

panhias, 1862 a 1880, como companhia limitada, aos 25 dias do'. 
mez de Abril de 1883. 

Feito e assignado por mim em Londres aos 25 dias de Maio 
de 1883 .... Enaest Clea.,e, registrador interino das companhias 
de capital aBBOeiado. 

Eu infrascripto William Crawley, da cidade de Londres, 
tabelliio publico, por autoridade real devidamente admittido e 
jurado, exercendo na ausencia do tabelliílo John Henry Grain, 
certifico que a aBSignatura que diz- Ernest Cleave,legaliaando 
a cópia ol!lcial em idioma inglez do M emorat~dum d& associação 
da Companhia denominada Tho Minas Central Railwafl of 
Bra1il, Umited, aqui annexa sob- A-, a mesma 88Bign:'\tura 
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que legalisa a cópia official em inglez dos estatutos da dita 
companhia , tambem annexa sob- B -e a que se acha sob
scri11ta na certidão em inglez da incorporaçl1 da mesma com
p'lnhia a~ li annexa Aob -C - s:io do p ·opl'io pu !lho e leura do 
Sr. Ernest Cleave, sub-regtstra Jor das companhtas por acções 
e f.,ram todàs escriptas por Pile, perante mim. no dia d) hoje;. e 
certifico t1mbem que a torta~ as ditas cópias offici • es e certiJio 
de incorporação assim legalisadas sempre se dá toda fé e credito 
em e fóra de Juizo. 

E pa;-a constar onde con'rier dou o presente iue assigno e sello 
em Londres aos 25 diM do mez de Maio de 883.- In testi
monium "'eritatis.- Wm. Crawley, Not. Pub. 
Reconh~ço verdadeira a assignatura retro de William 

Crawley, tabellill.o publico desta cidade, e para constar onde 
conviflr a pedido do mesmo p.1ssei o presente, qu~ aaJignei e 
fiz sellar corn o sello das imperiaes armas deste CJniJula:lo 
Geral do lmperio do Brazil em Londres aos 28 Je M •Ío de 1883. 
- Pelo Cousul Geral, Lui:: Augusto da Costa, Vice-Consul. 

Seguh-se o reconhecimento da assi,!matura do Vice-Consul 
do Br.tzil em Lon<ires, pelo 1\linisterio d :s Negocias E;tran-
geiros nesta Côrte em data. de 28 de Julho de 1883. · 

Nadl mais continha ou de··larava o dito documento que bem 
e fielmente traduzi do. proprio original escripto em inglez ao 
qual me reporto. 

Em fé do que paBB3Í o presente que assignei e sellei com o 
sello do meu oftlcio nesta cidade do Rio de Janeiro aos 30 dias 
de Julho de 1883.-Carlos Jo(Jo Kunharctt, traductor publico e 
interprete commercial juramentado. 

DECRETO N. 9031 - DE 3 DE OUTUBRO DJI 1883 

Prohibe aos empregados pnbllcos dependentes do Mini&terio do lmperio o 
exorcicio da advocacia e a accumnlaçio de empre1os. 

Attendenllo aos inconvenientes que resultam do exercício da 
advocacia pelos empregados publicas, assim como da aeeumu- · 
lação de empr~gos, Hei por bem Decretar : 

Art. i. 0 Aos fattccionarios publicos remunerados de qualquer 
cla~se. effectivos ou interinos, dep~ndentss do Mioisterio doa 
Negocias do lmp~rio, é vedado exercitar actos d3 advocacia. 

Desta · d aposição exceptuam-se só mente os funccionarios do 
magiiterio. 

Art. 2.• Os funccionarios comprehendidos na primeira parte 
do artigo antecedente, que aceitarem eommiallio retribuída 
ou .em~;~rego publico gera.l, provi!lci •l. ou municipal, quer seja 
elle de nomeação elfechva ou mter1na, perderlo ip1o facto 
o logar que estiverem occupando. 
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Nesta disposiçlo não se inclue a aceitaçlo : 
i.o Dos cargos de Ministro e Conselheiro de Estado e de 

Presidente de província; 
2.o D,J cargo on coinmiqslo que tenha eonnexio immedbta 

com u funcçõflS do empregado e <leva ser por est~ desllmpe
nhado dentro do respectivo estabelecimento ou repartição; 

3.o De commislio relativa aos exames g~raes de preparato
rios, quanto aos funcciooarios dos estab~lecimentos de ensino; 

.4.o De emprego ou commissio concernente á.' stude publica, 
quando da accumulaçio não provier inconveniente, a juizo do 
Governo; 

5.0 De Jo~ar do magisterio, quanto &ll8 lentes e profeasores 
dos estabelecimentos de instrucçio, f!endo o Jogar destinado ao 
ensino da mesma mataria e nilo havendo inconveniente na 
accumulação, a juizo do Governo. · 

Art. 3.o Aos funccionarios nas cond:ções preyiatas na pri
meira parte.do art. :to, que actualmonte accumulsm empt·ego 
ou commissio, 1111lvos os casos exceptoados no artigo antece
dente, é conc_edido o prazo de 15 dias na Côrt•1 e de 30 nas 
províncias, contados da public•çlo do presente decreto, para 
optarem . por um , elles, si forem todos d"pqnJentes·do fAinis
terio do Imrerio, ou para se e:s.onerarem dos que tiverem por 
outros Ministerios ou por acto da quaesquer autori lades. 

Exceptuam-se 08 f11nccionarios providos mediante concurso, 
os quaes rierio cons~rvados nos Jogares que nBBim hajHm obtido, 
emqu1nto se não verificar impossibilidade material do exercício 
cumulativo. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Franciacp Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado doa Negocios do lmperio, auim o tenha 
entendido e faça execohr. Palacio do Rio de Janeiro em 3 de 
Outubro de :1.883, 62° da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestacle o Imperador. 

Francisco Antunes Maéiel. 

DECRETO N. 9032- Dll 3 DE OUTUBRO DE :1.883 

Dhide em dons o Commando Superior da Guarda Nacional das comarcas 
de Amaran&e e Jeromenha, na Província do Piauby, creando nm Commando 
Superior em cad~ nma tias referidas comarcas. 

AUendendo ao que Me representou o Preaidente da Pro-
víncia do Piauhy, Hei por bem Decretar o se!fUinte: . 

Art. 1.° Fie& dividido em dous o actual Commando Sopllrior 
de guardas nacionaea das comarcas de Amarante e Jeromenha, 
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na Provineia do Piauhy, e creado um Com mando Superior . em 
cada uma das ditas comarcas. 

Art. 2. 0 O Commando Superior da comarca de Amaraute se 
comporá do f.Qo batalhio de infantaria, do 2()e batalhio da 
mesma arma., da 4• aecção de batalhio de reserva, e de um 
corpo de cavallaria de dous esquadrões, com a designação de 
5o, ora cresdo. · 

Art. 3.• O Commando Superior da comarca de Jeromenha 
se comporá do "4o corpo de cavallaria, do batalhio de infan
taria n. 2f e da 5a secção de batalhão de reserva. 

Art. 4.o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em 3 de Outubro de f883, 62o da lndependencia e do Imperio. 

rt..am a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco· Prisco de Souza Parai~;o. 

DECRETO N. 9033 - DE 6 DE OUTUBRO DE 1.883 

Dá proTideacias para a organizaçio da ~staUstica do movimeal\)_do_!'IJ!do 
civil. 

Convindo ao bom desempenho do serviço publico que se 
conheça, com a posaivel exactidão, o movimento natural que 
se opera na população do Imperio, Hei por bem Decretar o 
segumte: _ 

Art. f.o Dentro dos primeiros oito dias dos mezea de 
Janeiro, Abril, Julho . e Outubro, a começar do anno de 
1.884 proximo vindouro, os Paroehos de todas as . freguezias 
dollmperio remetterão á Secretaria de Estado doa Negocias 
do lmperio, directamento na Côrte, c, por intermedio doa 
respectivos Presidentes, nas províncias, tree mappaa conforme 
os modeloli juntos, nos quaes serão numericamente mencio
nados os casamentos e baptizadJs que houverem celebrado e 
os obitos que registrarem durante os trimestres que findam 
em Dezembro, Março, Junho e Setembro. 

Art. 2. 0 Os referidos funceionarioa nunca se afalltario, 
nessas informações, dos modelos que com este baixam, e 
diligenciario para que ellas sejam tão completas quanto ser 
poesam. 

Ar,. 3. 0 Nu loealidadea em que o servi~ fuerario estiver 
a cargo de em prezas ou adminiE&traçõea eapeciaea, aerlo ea&aa 
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obrigadas tambem a remetter á dita Secretaria de Estado, 
pela mesma fórma e nas épocas determinadas no art. i•, 
o' respectivos boletins mortuarios. 

Art. 4.• A obrigaçlo do art. i• é extensiva aos pastores das 
communhões protestantes, onde os houver. 

Art. 5.~ Os Conaules das nações estrangeiras serlo convi
dados a prestar tambem informações sobre os casamentos e 
nascimentos, que registrarem, de subditos de suas respectivas 
nações. 

Art. 6.• Os Paroehos que deixa-rem de cumprir as dispo
sições do presente decreto ficarão sujeitos á pena do art. 154 
do Codigo Criminal. . 

Art. 7.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Francisco Antunes Maciel, do Meu Conselho, Ministro ·e 

Sécretario de Estado dos Negocios do Impel'io, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 6 
de Outubro de :1883, 62• da lndependencia e do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Antunes Maciel. 
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irmloa .• 19 . ... 40 • ... • 'o •••• . ...... Negociante •• 

8 . . ······ Solteiro . ... Nenhuma. t8 . . .. 15 . Estrangeiro. ....... • ••• o •• 

(i) A relaçllo de parentesco sómente até primos co-irmioa -inclusive. 
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60 annos Viuva .. IDesconheeida. Brazilelra ••• Pneumonia ............ l'fo domicilio, 
I 

Nasceu morto ••.••••.• Em hospital ou ·-

Sol:l+ .. ·-~·'"· . 
-

enfermaria" 

i8 annoa Bralileiro ... Fobro mlasmatiea ..... No domicilio. 

I mezes • Nenhuma ..... . Meningite ............. Na Tia publica 

11 annos • Militar ........ . Ferimento penc&rante • Em hospital ou 
enfermaria •• 

t8 annoa . Commerciante. Eatr.angeiro. Febre biliosa •.•••••••. No domicilio. 

Obsanações (I) 

(l) Nesta casa devem ser 
meacionadoa os indiYid1101 
acatholleos e os que nio fo· 
ram baptizadoa. 
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Art. U4. A direetoria poderá exercer as facaldlldes da 
companhia para contrahir emprestimos, sujeita ás previsões 
dos pr0sentes estatutos. 

Art. 115. Todas as letras de cambio, notu promiasorias 
serão aceitas, saccadas ou endossadas por doas directores 
devidamente autorizados pela directoria e rubricadas pelo se
cretario, ou serão saccadas, aceitas ou endossadtos pela 011 

por conta da companhia por duas ou n•ais pessoas agindo em 
virtude de procur .. çilo ou autoriz 1ção esp~'cial, conferida sob 
o sello da companhia, em virtude d .. , uma delíberaç;io da di
rectorh. 

Art. 1f6. Todas as contas da directoria, depois de exa
minadas e approvadas por um'1 ass·'mbléa geral, serão con
clusivas, excepto quanto aos erros que n<lllas forem encontra
dos dentro de dous mezes immediatos :í sua approvação. 

Art. 117. Os erros encontrados dPntro dar1uelle período 
serão logo corrigidos e as ditas contas serão no fim desse 
prazo conclusivas. 

Art. 118. Os directores serão indemnizados de todas as 
despezas de viagem ou de outros qtmes1uer g11stos que po~sam 
fazer emquanto occupados com os negocias da companhia. 

1\.rt. :119. A directoria poderá, em qualquer caso em que 
tenha do fazer o pagamento de alguma somm·1 de dinheiro, 
por qaalqner que seja o motivo, ernittir, a favor da com
panhia, corporação, autoridade ou pessoa, com direito a esse 
pagamento, por accórdo ou arranjo feito com rssJ. compa
nhia, corporação, autoridade ou pessoa, acções da companhia 
inteira ou parcialmente remidas ou tit11los de prebção em 
substitniçio desse pagamento em dinheiro o pod··rá emittir 
e registrar r·ssas a~çrics ou títulos de prelaçiio nes~a confoa·
midade, e pode1·á dist.1·ilmir acçõ~s da companhia parcial ou 
inteiramente rnrnida'! em Ratisfaçil'> ou resgate de quaosquer 
reclamações ou responsabili Jade desta companhia ou de qual
quer companhia cujo~ compromissos ou res;>onsabilidade forem 
ou poss1m vir a ser usmnidos por esta companhia, e o dinheiro 
creditado como pago sobre e~sas acçõr'S reqpectivamente de· 
verá ser aceito e considerado como um pagamento a dinheiro 
da importancia que elhs representarem. 

Art. 120. Nenhuma compra, venda, contrato ou ajustn, 
para o qual tiver silo dado o assentimento da companhia 
em assembléa geral. será impndido ou embarnçado sob pretex
to de não estar de 11ccórdo ou. de ser contrario ao objo··to e 
aos fins da companhia ou aos poderes da companhia em as
aembléa geral ou sob outro qualrruer pretexto. 

XIX.- DIRECTOR-GERENTE E GJ:RENTlll 

Art. 1.21. A directoria poderá {si o julgar cenveniente) 
nolnear ama ou m:1is pessoas para servirem de director-ge
rente ou gerente da companhia, quer por am prazo fixo ou 
sem limite, quanto ao prazo pelo qual elle ou elles devem 
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exercer esse cargo, e pode:râ em qualquer occaaião remover 
ou desi'edir qualquer diroctor-gerente ou gerente do seu 
cargo e nomear outro no seu log •r ou nos sens logarea. 

Art. 122. Um director-gerente não estar:!. sujeito, em 
qua.nt:> continuar n'> e~ercicio desse cargo, á retirada do tur
no; e nã.1 será ittcluido na. determinaç't:> Jo turno de retirada ; 
elle nio estará s •jeito ás mesmas regras quanto á resignação 
e remoção que outros direc: ores da contp.•nhia ; mas, si elle 
por qual1uer causa cessar de ex"rce.· o cargo de director, 
deixará de ser ,:pso fircto immediat•mente director-.;erente. 

Art. i23. No caso de se dar algu ua. vaga no c trgo de 
director-gerenh ou de gerente, a directoria poderá pree,;cher 
essa vaga pela nomeaçtio de alguma outra. pesàoa OLl p:>derá 
supprimir esse cargo, conforme enten:ior conveniente. 

1\rt. i24. A r•Jmun~ração d • director-gerente ou gerente 
será em qualquer occa.sião fixada pala directoria, e pode1·á 
ier por meio d~ sala.rio, commisl'ão ou participação nos lu
cros ou por qu1lq uer ou por t •dos esses modos, e será em 
accrescimo independente de qualq•ter remunoraçlo que possa 
receber como director, e será considerada como fazendo parte 
das despe:;o;aa da exploração dil. companhia. 

Art. i25. A directoria pJderá em qualquer occaailo. con
fiar e conferir a um director-g-erente ou gerente na occasiio 
os poderes inherentes :i directoria, como aqui acima mencio
nado, com:~ ella jul;ar conveniente e po lerá conferir e<ses 
poderes pr>lo tempo e par-1 s ·re n e:s: •rcidos para os fin • e pro
po-.itos e sob os termos e· condições e com 111 restricções que 
ella julgar conveniente ; e elta po lerá conferir esse~ poderes 
quer collateralm'lnte com ou em sub~tituiç.lo de to los on de 
quaes:tner dos poderes da directoria a e 'Se r !Speito, e polerá 
eu1. qualquer ooeasiio revo~rar, l'eLirar, alterar ou variar to
dua 0'1 quaesquer dessos poderes. 

At•t. 126. O director-gerente ou ger~nte n'io terá nem exer
cerá poderes maiores ou m ,j~ >lmplos do que pel•a disposições 
de~tea estatutos poderiam ser exercidos pela directoria, e elle 
estará suj li to, no exercício ~ess ->s poderes, a to las as mesmas 
condiçlhs e restricçõ~s a. qu•J a directoria esta1·á sujeita em 
identicas circumstancia.s. 

SOLICITADOR'!B 

Al't. 127. Os Sra. Guick & Bidder, t3 George Street, Mansion 
.HouJo, E. C. serão os primeiros solicitadores da companhia. 

XX.- FISCAES 

Art. 128. Dons fisc1es, os quaes não é necer.Iario 9ne s'ljam 
aceionistss, serão nomeado3 pela assembléa geral or4toaria .em 
cada anno p 1ra o anno HO:J"uinte, e emquanto nlo tiver logar 
a primeira assembléa geral ordinaria, a diroctoria. nomeará os 
fiscaea. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 253 

Art. 129. A remuneração dos fiscaes será fixada pela as
sembléa, e elles e:uminarão as rontas da companhia de eon
for.uidade com a lei e com estes est:1tutos. 

At•t. 130. Vinte e um -lias, pelo menos, antes do dia mar
e: do para a BSsembléa geral ordinaría, a d:rectoria entregará 
aos fiscaes as contas e o bal.mço annual que tiverem de ser 
apresentados á assemblea, e os fisca s os receberão e os alta
minarão e verificarão pessoalmente os thulo.3 pertencent(;s á. 
companhia. 

Art. 131. D1ntro de 10 dhs depoh1 de recebidas as contas 
e o balanço, os fiscaes confirmai-as-hão ou, si não julgarem 
conveniente confirmai-as, darão um parecer especiul sobre 
ellas, e entregarão ãs directorias as suas contas e o ba
lanç • com um parec r, no qual deverão expór o resultado da 
verificação por elles f,Jita nos tituLa da co.upanhia. 

Art. 13~. Sete dias rompl .. tos, pelo menos •. untes de cada 
a.gseml>lfa geral ordinaria, a directoria enviará P"lo Correio q_u 
por outro meio qual iuer a cada utu accionista, segundo o seu 
endereço registrado, uma cópia impressa das contas e balanço 
examinados, e do parecer dos tiscae~. · 

Art. 133. N.1 assembléa ge1·al oriinaria. será lido opa
recer do • fisca.es juntamente com o relatorio da directoria. 

Art. 134. Nenhum acto serâ praticado pela directoria com 
relação ao valor do fundo de reserva ou de outros quae~
qoer valores sem que essa avaliação tenha sido examinada pelos 
fiJcasa e por ellea declarada e:xacta. 

XXI.- DIRECTOREB, FIDUCIARIOS E OFFICIAES 

Art. 135. Sempre que a directoria o julgar convenienté, 
haverá tantos fiduciarioa para cada um •los fins da companhia, 
quantos a directoria determinar e elle~ serão nomeados e rerno
v.doa pela directoria e t'lrilo a remuneração, os poderes e 
indemn!zaçõ••s e cumprirão os dever,•s e catarão sujeiws ao re
gulamento que a dirnctoria determinar. 

Art. 136. Os director<'s, íJJ!ociarios, fisca~'s, secretario e 
maia officiaes sento ind:Jmnizarlo~ pela companhia de todos os 
pr• juizos c g-agtos Pm que incm·rerern no desempenho de ~eua 
resp ctivoq devere•, ex~•·pto d >I! 'J.UC t•esJllarem da soa respe· 
ctiv t propria vonbde ou culpa. 

Art. 137. A directo~ia poderá pagar ao ngente, ~olicita
dor (lU offleial ;a companhia por meio de porcenta~em ou outra 
commissão, quer calcularl.l so re a totnlidade ou sobre qualqner 
p&rte dos lucros Iiquidos da companhia ou sobre transacções 
esp~eiaes. 

Art. 138. Nenhum director, fi luciario ou official sPrã res
p'>nsavel por qualqoPr outro director, fiduci:~rio ou offlcial ou 
por tel-o acompanha,fo em qunl1uer rrcebimento ou outro a c to, 
de conformidade, ou por qnulquer prejuizo ou gnat • que a 
companhia ou qualquer pessoa tenha, resultante de actoa on 
procedimnntos da companhia, salvo quando esa · · u 
gasto tiver Ioga r por a c to ou culpa sua volu 'TU .~ r;·-·~ ...... 

~\~In~..~, úA 04Jt. ~ 

~OEPUT~~~ 
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Art. i39. As contas de qualquer fiduciario ou otllcial poderio 
aor reguladas e approvadas ou doaapprovada.'l, quer total, quer 
parei 1lmente pela• directoria. 

Art. 140. Quando algum director, fiduciario ou outro official 
fôr daclarado fallido ou publicamonte se compuzer com os seus 
credores, elle será, por esse facto, considerado inhabilitado 
para agir nessa qualidade, o deixará de ser officia.l da compa
nhia. 

Art. 141. Fica entendUo que, 11.té que seja lançada nu 
actas da directoria a desqualificação, os actos que es;e official 
praticar no exercício do seu cargo serão tão válidos como si 
6Ue procedesse como official qualificado. 

XXII.- ASSEMBLÉAB GERAES 

Art. 142. Uma assembléa. geral extraordinaria terá Jogar 
em Londres, dentro de quatro mezes depois do registro do 
Memorandum de associação e dos estatutos d.'l companhia. 

Art. 143. Convoea.r-se-ha. annu3lmente uma asaembléa geral 
ordinaria no logar em Lond1·es ou em Midollesex e na hora e no 
dia de cada anno que a directoria. em qualquer oeca.silo indicar. 

~rt. 144. A directoria poderá, por sua livre vontade, con· 
vocar, em qualquer occasião, uma ass~mbléa geral extraordi
Dllria, e essa assembléa geral será convocada peh directoria 
todas as vezes que um requerimento de qualquer numero de 
accionistu, nunca inferior a dez e pos~uindo entre si nunca 
menos de um quinto do capit 1l e declaran-fo detalhadamente 
o fim da reunilo, e assignado pelo requerente, fôr entregue 
ao secretario ou no escriptorio dirigid' á directoria. 

Art. 145. Quando a directoria deixar, por espaço da quatorze 
dias, depois de lhe ser entregue algum de•ses requerimentos, 
de convocar uma &Esembléa geral, drl conformidade com o que 
lhe fôr pedido, os requerenteg ou igual numero de aecionistas 
possuidores de igual proporção do capital poderio convocar aa
sembléa geral. 

Art. 146. As asaembléas gernes extraordinarias reuniNSe-hlo 
em um logar conveniente em .Londres ou Middlesex que a di
rectoria. ou as pessoas q11e a convocarem designarem. 

Art. 147. Cinco accionistas pessoalmente presentes seria 
quorum para uma assembléa geral convocad·1 para qualquer 
fim, excepto para o adiamento da asaemblea, para o que tres 
accionistaa pessoalmente presentes serão quorum. 

Art. t4o. Negocio algum será tratado em qualquer usem
bléa geral sem que o quorum necea•ario para o negocio esteja 
presente no comPço da sessão, e a declaração de um dividendo 
recomm mlado pela directoria nã'J terá Jogar senão decorridos 
15 minutos, pelo menos, depoh da hora marcada para essa as
aembléa. 

Art. 149. Si dentro de uma hora, depois da marcada ~ara 
a aasembléa geral, quer primitiva quer adiada, nlo esttver 
presente o quorum para tratar de qualquer negocio, a assem
bléa. geral será diaaolvida. 
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Art. f50. O presidente, com o consentimento da assembléa 
geral, poderá adiar qualquer as~emb!óa geral para outra hora 
e outro Jogar, o u:t nssemblóa ge1'al adiada não se tratará do ne· 
gocio algum dém do negocio intf)rrompido na aasembléa da 
qual hnuve adiamento e que po . .lia ter sido tratado na<tuella 
assembléa geral. 

Art. 151. Pessoa alguma terá o direito, como portador 
de um garante de acções, de comparecer ou votar ou exercer 
qualquer dos direitos de accionista em qualquer assembléa 
geral dn companhia ou de assignar •1ualquer requerimento 
pedinJo a COD.vocaçio •lo uma as~emblér. g•\ral, excepto, ai Lres 
dias, p.Jlo menos, ante' do dia fi:t1•do p .r a a assembloa geral, 
no l'rtrue:ro caso, ou ai anles da entrega do requerimento no 
escriptorio, nos mais casos, elle tiver d11posita:lo o dit.> ga
rante do acçõee no escriptorio ou em qualr1uer· outro logar, ou 
em um doa outros logares que a directoria em qualquer occasiio 
in.licar, juntamente com uma dechraçio por escripto do seu 
nome e endereço e ficando o garante de acções assim depo
sit.•do até que a assembléa geral se tenha re:Ilizado. Os nomes 
de mais de uma pessoa como possuidores conjuntos de qual
que;• garante de acções não serão ac• itos. 

Art. 152. Entregar-Fe-ha á pessoa, que assim depositar um 
garante de acção, um certificad() decl trando seu nome e en
der·JÇO e o numero de seções ou a importancia do capital fixo 
incluído no garante de acções por elle depositado, cujo cer
tificado dar-lhe-ha os direi to~ de comparecer e votar na ass"mbléa 
gerJl, da mesma fórma como si fosse accioui'õta, a respeito das 
acçõos ou capital fixo especifica los no dito certificado. Logo 
que dle faça entrega do dito certificado, o garante de acções 
que tivGr sido passado com relação a ellas ser-lhe-ha restituído. 

Art. 153. A directoria quando convocar qualquer a~semhlêa 
geral e os accionistu convocanlo qualquer assembléa geral 
e:xtrao:·dinaria darão aviso d3a respeclivae reuniõe'!, pelo me
nos, com 10 dias e nunca mais de 21 dias de antecedencia; 
porém, o nio recebimento de qualt)uer av'~o por qualquer 
aecionista quer em razão de não ter elle eadereço registrado 
na Inglaterra ou por outra causa, não invalidará as deliberações 
de quall]uer assembléa g•,ral. · 

Art. 154. Quando qualquer· assembléa geral fõr adiada por 
mais de sete dias, a directoria dará aviso, pelo menos, com 
quatro dias de anteceden<'ia da reunião da assembléa geral 
adiada. 

Art. 155. O aviso convocando uma asRembléa geral será 
contado inclusivamente do dia em que fôr feito o aviso, porém, 
inclusive o dia da reuniio. 

Art. 156. O a avisos convocando as assembléas geraes ou os 
snus adiamentos B'rão feitos por circulares aos accionistas, 
declarando o dia e o logar da reunião, e a d1rectoria ou os 
accionistas que convocarem uma· assembléa geral, far-Jo 
tambem os· avisos, si existirem garantes de acções, por meio 
de annuneios. 
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Art. i57. Nilo se trahrá de ne~oeio al~?Um nas assembléas 
gernes.além d•) qu1 tiver sido efil eeificado no a\"is'l da sua 
convoC<IÇilo, com excerção dos casos de aJ;uembléa geral ordina
ria em que se t.·abrá das materi:ls aqui em seguida especial
mente rc.encionadas. Em qual•IU"l' caso em que pelos pre
s ·ntes e!<tatutos tiver de se dar avisn de qualquer nt~gncio que 
deva ser tratado em uma ass"rnbléa geral, a r.ircular e o 
annuncio, si se fizer, especiJcarão qual o negocio. 

XXIII. - PODERES DAS ASSEliBLÉAS Gli:RAJI:S 

Art. 158. A cJmpanhia poder-i com a sancçio de urna as• 
sembléa. geral e sujeita a quaesquer condições impostas p·•la 
assembléa. gl)ral em q•mlquer occasião, exercer quaes1ue1· 
dos podere3 conferidos peln. lei das companhias limitadas por 
acções. 

Art. i59. Q:mlquer assembléa g-eral, quando o aviso fôr feito · 
para r~:~se fim, poderá, pot• uma delih0rução approva<ia por tre3 
quartas partns d.Js votos d uio~ pessoalmente ou por procura
ção, remover qual1u'1r direcl.or ou fiscal por má conducta, 
n·•gligencia. ou incapaci Jade e poderá por uma simples 
maioria preencher qual'}1161' vaga no cargo de director ou de 
fiscal e fixar a remuneraç.lio do~ fisc11rs. 

Art. 160. Qualquer ussemulóa ordin~ria, s~m aviso al.~um 
para esse fim, pod ·rá e!Pgr>r dircctores e flseaes e poderá 
approvar, e qm'r na totalidade, qu •r parcialm<'nte impugnar 
ou adoptar e conformar as contas, balanços e relatorios da di
rectoria e dos tiscaes respectivamente e poderá, sujeita ãs 
disposições dos pres~nte"' estatutos, decidir sobre qu 1lquer 
proposta d' direetoria sobre ou relatiy11 a qualquer divi lendo. 

Art. i61. Quando alguma assem 'Jléa l!'ernl tiver delibera lo 
o sugmento do capital, essas ass~mblt>as gera.es ou outra 
qualquer assemblóa ger1l poileni, snjeita ás d~t~posições do 
art. 15, deter·minar qual a importancin. a riue dever.í elev u·-se 
o au~mento do capital, p"la emi~siio de novai acçõos e as 
condkõos sob as quaes o cApital de,·erá ser assim au{!'IDPntado 
e a epo~a, modo e tPrnt~'S nos qunf's n~ novas acc;ões Pmittidas 
e quan o haja pr·mio qual a HppJi,.ação quo se lhe deverá dar. 

Art. 162. A assemblt>ag-eral que determinar as condições 
sob as quaes as novas a('ções deverio ser e•nittida~, poderá 
d'terminnr qne as novas ac<:ões s jam emit-tidas como uma 
classe. ou corno diversas cln•Brs. e podorá li~ar ás novas acções 
de t•ldn.s ou de quaes tn"r d:•s claoses, qualo1uer prililegio es• 
pecial com refe~tJncia á "JUalquer divi lendo o juro pre
ferencial, garantido, fi"o· fluctuantP., remível ou de outra na
ture?:a 011 quaesqnnr cnniliçõ•·s nu J'est!'ic>ÇÕf>s esp"cial's. 

Art. 16:!. Ri. donnis do :dguml\ a s·•mblóa geral ter ro
IOlvi lo a emis ão de novas ac•·()('s, todas as novM aeções 
nilo for •m emitt.i ias n!!~Sa conformirlade, qualquer llssembl<ia. 
geral poderá det~>rrninar que as novas aeções por emittir 
nllo o sejam ; porém, que sejam cancellaias, o~ poderá deter• 
minar qaalqtier alteração nas condiç5es da emiiSSio das novas 
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acções por emittir ou nos privilegios ou restricçõcs ospeciaes 
ligadas ás novas acçõfls por emittir. 

Art. i64. Nonhuma deliberação pau o augmento do capital, 
nem qualquer deliberação que affectc a emissão de qunes.Iue!' 
novas acções, serão approvadas sem prévia proposta da dire
ctoria. 

Art. i65. A companhia po lerá nas aasembléas geraes, em 
qualquer occasião, por deliberação especial, alterar e fazer 
novos régulament.os para a companhia no logar de o·t em 
aecreseimo a quaesquer regulamentos da companhia, quer se 
achem, quer não, contidos nestes estatutos. 

Art. :166. A autorida•le que têm as :.tssembléas geraes 
para, em c1nal•!oer oc~asião, por d•·liberação esp<>cial, alterar 

_e fazer novos regulamentos em sub"tituiçiio ou em accrescimo 
· de qoaesquer dos !'egulamentos da companhia estender-se-ha 
até autorizar toda e qualquer operação dos prrsontes es
tatiitos, com éxcepção tão sómente do rep:ulamento da com
panhia, que as leis não permiltem á companhia alte•ar, cujos 
regulamentos exceptuados, serão n~•sa conformidade consi
derados os unicos fundamentaes e inaltcraveis regulamentos 
da companhia. 

Art. 167. Qualquer deliberação por escripto que as leis 
não exigrm que seja tomada por qualquer maneim especial, 
si fôr propoata pP.Ja directoria, e, depois de feitos os avisos 
a tolos os acdonistas, conforme os s -us endereços regis
ttados, fôr adoptada ou sanccionada por escripto por, pelo 
menos, ~es quintas partes ein valor dos aeeionista•, serã tio 
válida e efticaz como uma deliberação da assembléa geral. 

XXIV. - FÓRI!IA. Dl!l PROCEDER DAS ASSEMBLÉAS GERABS 

Art. 1.68. Em to:ias as _ assembléas geraes o presidentt:l ou, 
na sua ausencia, o vice- presidente, si o houver, ou, na au
sencia dos dous, um dire~tor ele•to pelos director's pre
sentes, ou na aus~ncia de todos os directore!l, um aceionist~~o 
eleito pelos aceionistas presente~, assumirá a presidencia. 

Art. :169. Em todas as assembléas ordin tria~, nas qua.ea 
quaesquer directores tenh·1m de reti1·ar-se do c1rgo, elles 
conservar-se-hão no c·•rgo até á dissCJiução da assembléa ge
ral, devendo entlo ret1rar-se do cargo. 

Art. 170. A primeira cousa a tratar em qualquer assem
bléa geral, depois dB occupada a 11resideneia, será a leitura 
da acta da uhima assembléa geral ; e si a a ta não p~recer 
á assembléa geral ter sido assignada de conformi•lade com 
as leis ou com os pres~nte~ estatntos, ella. se!':i, qn<tndo jul
gada oxacta on depois de corrigida, n-signnda P''lo presi
dente da assembléa ger<~l, na qual Ee proceder á sua lei
tura. 

Art. 171.. Sujeitos ao pedido da v• tac;iío por esc!'utinio 
secreto, .1:omo aqui em se~uida mencionado, -todos os negoeios 
que tiverem de aer decididos por qualquer assembléa gera.!, 
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llàlvo quando forem l'esólvidos sem dissidenóiâ e h<l caso ~ué 
as leia n1o prescrevam outra fórma, serio decididoS por lliin"' 
ples maiori:l. doi! &ceioniatas pesáoàlmente presenteia e qulili-. 
ficados de confotrnidade com estes estatutus pará votat, sendo 
a votaçlo symbolic&~ 

Art. f72. Qualquer assembléa geral (excepto si a votàçid 
por eserutinio secreto, sobre qualquer deliberação tomada, 
fór, logo após a declaração do presidente da &ssemblda gél'al 
dó resultado dá votação symbolica, requerida pOr dona ac~io· 
nislas pelo ménoll e támbem si o fór antes dá diasohiçlo uu·do 
adiamento da assembléa geral por um requerim!!nto ·assi
gnado por accionistas que possuam ou representem por pro
curação juntos pelo menos 500 acções, e entrega~ ao prelli• 
dente ou ao secretario), a declaraç_ão feitlt pelo preaidentlt que 
umà resolução foi approvada, e disso se tiver feito lall~inentu 
na acta da sessio da assembléa gei"al, llerá prova evidente do 
facto assim. declarado, sem pt·ova do numero ou proporção dos 
votos dados pró ou contra a resolnção. 

Art. 173. Si fór pedida ilma votação po.r escrutiiiio secreto, 
á ella se procederá pela fórma, no logar; e quer immediata .. 
mente, quer na occasião, dentro de sete dias, que u presiw 
dente da aBIIelnbléa geral indicai", e a ràllolúção determinada 
pelo resultado da vutação por escrutínio l!eel'àto lltllt'A Cónaille
tàda como . resolução na assembléa geral em qiie a votaÇI«) p01' 
ellcrtttinio secreto tiver sido pedida. 

XXV. - VOTAÇÃO NAS ASSEMBLÊAS GBRABS 

Art. f74. Em todas questõeH quo ii'terem de ser decididas 
por votação por escrutinio secreto, cada accionista peSsoal
mente ou por procuração, e com direito de votar, terá um 
voto por cada acção que possuir até 500, comtanto que todàS 
as chamadas das acções a respeito das qua.es elle vota, tenham 
sido realizâdas e que elle seja o seu possuidor regiatradn pelo 
menoe trea mezes antes da. época em que exercer o voto; 
nenhum accionista, porém, possuirá maia de 500 votoll. 

Art. f75. Si mais de uma pessoa tiver conjuntamente di
reito a uma acçlo, a pessoa cujo nome estiver em primeiro 
logar 110 regiàtro dos 11ccionistas como ttm dos possuidores dessa 
acçlo e ninguem mais, ter a. o direito de vot&r. · 

Art. f76. Todas as vezes que qual«Juer pai, tutor, com
inisslo, marido; testam!!nteiro, ou adtmnistrador respectiVa
mente do accionista menor, lunatieo, idiota, mulher ou fa1. 
lecidd desejar votar com relação ás a~ do aocioniata 
ineapii.Citado ou fallecido, elle póde tornar-se, como dispoem 
os preB8ntes estatutos, aecionista relativamente a essas acçõea 
e poder4 votar nesil& conformidade. · 

Art. f77. Um aeeionista pessoalmente presente a qualquer 
asael:ilbléa geral póde recusar-se a votar aobre qualquer queatlo 
nella tratada, mas pelo facto dealla teell8& nlo será conside
rado como ausente da assembléa geral :aem a sua presença 
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invalidará qualquer procuração devidamente conferida por elle, 
excepto com relação a qualquer questão na qual elle possa 
votar pessoalmente. 

Art. 178. Um accionista com direito de votar póde em 
qualquer oceasião nomear qualquer outro accionista seu proeu

. rador para votar em qualquer votação por escrutínio secreto; 
mas pessoa alguma que não fór aceionista terá o direito de 
receber procuração ou de assistir á asllembléa geral. 

Art. 179. Todos os instrumentos de procuração serio pas
sados por escripto pela ou de conformidade com a seguinte for• 
mula ou tão approximadamente a ella quanto as circumstanciaa 
o admittirem e será assignado pelo outorgante e depositado 
no escriptorio 48 horas pelo menos antes da hora marcada para 
a a.ssembléa geral na qual tiver de servir : . 

• Eu (A. B.), accionista da Minas Central Railway of 
Brasil, limiteà, pelo presente instrumento nomeio 
(0 o D.) ou na sua ausencia 
(E o F.) ambos accionista.s da companhia, para proceder como 

meu procurador na assembléa geral da companhia convocada 
para o dia~ .• de ... o ••• de 18 •• , e em qualquer adiamento da 
mesma. 

Em fé do que assigno no dia ... de ••... de 18 .• 
(Assignado). • 
Art. 180. A pessoa que presidir a assembléa terá, em todos 

os casos de empate na votação por escrutínio secreto ou por 
outra fórmat um voto addieional ou voto de qualidade. 

XXV~. - ACTAS DAS ASSEMBLÉAS GJ:RAES 

Art. 181° Todos os lançamentos foitos no livro das actaa 
das assembléas geracs que deverão estar lançados e assi
gnados de conformidade com as leis ou com os presentes esta
tutos serão, n~ falta de prova em~contra.rio, considerados como 
um registro fiel e nesta conformidade um scto original da 
companhia e em todos os casos o encargo de provar os erros 
pertencerá ·inteiramente :l pessoa que fizer.qualquer objecçio 
ao seu lançamento. 

XXVII.- FUNDO DE RESERVA 

Art. 182. A directoria poder:i em qualquer oecasião (sujeita 
ll.s exigen~ias de quaesquer concessões que tenha a companhia 
e em accrescimo a quaesquer fundos de reserva nella pre
scriptos) fazer reserva, ou pôr de parte, dos dinheiros da com
panhia, as quantias que no seu entender sejam nocessarias ou 
convenientes, para serem á discrição da directoria applicadas a 
igualar dividendos ou pa1·a prover-se contra prejuízos, ou para 
as novas obras, edificações, material rodante, material fixo, 
machinismo e outra propriedade sujeita a depreciaçio ou a uso 
e deterioraçio ou para fazer face a reclamações contra a com· 
panhia ou responsabilidade da mesma, ou pa.ra ser empregado 
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como fundo de amortizaçlo para pagamento dos tituloa de 
prelaçlo, hypotheeas, obrigações ou onus da. companhia ou para 
outro qualquer dos fins da companhia. 

XXVIII. - APPLICAÇÃO DOS DINHEIROS 

Art. f83. Todos os dinheiros levados ao fundo de reserva, e 
todos os mais dinheiros da companhia S3m applicaçio imme
diata para qualquer pagamento que a companhia tenha de 
fazer, poderã' ser applicados pela direetoria a compras de 
ti tulcs ou fundos do Governo ou Estado britannico ou estrangeiro 
011 empregaios em bens mov.~is ou imrnoveis ou em outros · 
títulos (lllenos na compra de acções da companhia), conforme a 
d.rect.Jria em qualquer occasião julgar conveniente. 

Art. i84. Em todQB os casos em que a directoria julgar con
veniente, os empregos dos dinheiros poderão ser feitos nos 
nomes dos fiduciarios. 

XXIX.- DIVIDENDOS 

Art. i85. Os lucros líquidos da companhia em cada anno 
cons stirão na somma d,1clarada como tal pela direetoria, depois 
de deduzilas as quantias que .ella possa julgar neceasario levar 
ao fundo de reserva, e desses lucros liquidas, nos qua.es po lerlo 
ser· incluídas qua squ ·r sommas pa~às ã cumpanhia de juros 
a-arantidos, de ·conf.Jrmida le com qualquer conceasão, a com
panhia, na assembléa geral ordinaria de cala anno, poderA, 
sujeita •~ exig••ncias ue quaesquer conc~s.c!ões que possuir, 
decl trar um divUendo sobre a 1mportanci 1 em qualquer oce •sião 
realizada por conta das acçõ'ls da companhia, e de aceôrdo.com 
a prioridade (quando a haja) das differenle< part~s do <'apitai, 
ou esses lucros líquidos terão ns outras applicaçõei que forem 
determinadas pela. assembléa geral da companh a. A directoria 
poderá pag tr JUros em vez de dividendos ao~ possuidores de 
acções de preferencia, e po:ierá Lrualmente pagar juros sobre 
obrigaçõ·~s. tituloi de prelação e hypothecas com os dinheiros 
p tgos á companhia de juros garantidos, ainda que não existam 
outros lucros, além dos ju ·os garantidos. 

Art .. !86. Não se declarará dividendo algum superior ao 
proposto pela dirPetoria. 

Art. i87. A direcl'lria poderá doclarar dividen:lo p1rcial, 
relttivo a qnal,tuer parte do anno. quando na sua opinião os 
lucros liquilos d1 companhia o pllrmittirem. 

Art. 188. T,,do o dividen<io. logo depr>iq de declarado, serA 
pago áq pessoas com direito a ell ' p la maneira que a directoria 
em qualquer oeeasilio determinar; e, ~i mais de uma pessoa 
estiverem re~istradas co.no possuidores de um·t ac~ão, a~rA o 
pa~amento f •i to á pessoa cujo nome estiver em primeiro logar 
no registro dos aecionista.<>. · 

. Art. 189. Quando qual1uer accionista e•tiver em de'lito p1ra 
com a companhia, todos os dividendos que tiverem de lhe ser 
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um garante de acçiles, além doa direitos do portador dea•e 
garante como aceiunista da companhia pelas aeçlles ou capital 
fix • n:•ll •s especificado< e do portador de q•1alquer coupon ao 
pagamento dos dividendos ou juros pagaveis com relação ao 
m~smo. 

Art. 40 .. Pessoa a!guma como portador de um garante de 
acçõ·~s terá o direito •lo exercer qualquer das pr'rogativas dJs 
accionisLas sem que tenha produzt,o esse garante de ;.ocçõ s e 
decla.-audo o seu uome e onder,ço e (esse quando a direc&oria 
assim exigir) c:>nsentido que o facto seja declarado no versJ do 
titulo com a data, fim e consequencia de sua •1•resentaçio. 

X.- COUPONS DOS GARANTES DE ACC}ÕES 

Art. 41. Emittir-s'-hão em qualquer occasiio coupons paga• 
veia ao pnr'ador, n•J nurr.<}roe peln fôrma e pagavei"' nos Jogares 
qu·J a directoria julgar apropriados com relação aos garantes 
de acções, e rnpr,,sent·1ndo pagam"nto dos dividendos ou juros 
desses garantes. Cada coupon distinguir-se-h& pelo numero do 
garante de acções ao qunl pertencnr. 

Art. 42. s .. n,Jo declarado pagamer~tn d1 qualquer dividendo 
ou juro~ sobre as acçõP.s ou capital fixo <'Sp cificados em um 
garant' de acçõe'!, a directoria o annunciará nos . periodicoa 
de Londres que julgar conveniente. 

· XI.- EMI11SÃO DOS GARAN1'ES DE ACÇÕES 

~rt. 43. A directoria e'fer.•erá todoq os roileres da compa
nhia com referencia á emissão de garantes de arções. A dire
cto~ia_, todavia, não será obriga la a exercer os poderes de 
em1tttr gar11ntes de acções. quer "m geral, quet· em algum cal<O 
e•pllcial, uivo si on quando e lia na sua absoluta. discrição 
.iulgar adeqnado fa,el-o. e e<::sa resoluçiio não ~erá sn!lceplivel 
d•l ser rev1sta ou irn· ugnada por qualqu"r tribunal de qual
quer juria.dtcçiO e QUnlqU"r que Snj I 0 (UI)damf'ntO. 

Art. 44. Nenhum garante . de llCÇÕE~s será emittido, excepto 
sendo re·1uerido por escripfo. aBBil!nado pela peF.soa nessa oc
casião in•cripta no regil'trodos sc··ionist s da com··anbia como 
o possuidor <fe acçlío 011 cio capital fixo relativamente ao qual o 
garante de acçi'les t<'nh'l de ser emittiJo . 
. Art. 45. O re •uerimento s"rá paBSado pela fórma e autben

hcado pela maneira que a directwia em qnalqu·er occasiil'o 
ordP.nar e será depositat!o no esrt•iptorio e os Cl'rtificarlos de 
acçõ s or finarias então l'm circulação relativamente ás arçõos 
011 ao capital fixo que se projechr incluir no garante de &f'ções 
a emhtir-s'l serfo ao m~'smo t~'mpn reEltitu!df's á directoria 
para '!e•·em annulhd011 ; Fah-o si elh no exercirio d" B•ta dis
crição e so'l ll!l condiçõ<>s 'lue ella julgar apropriado dispensar 
ess:~. entr·nga P. nnnull;~çiio. 

Art. 46. Qualquer accio!lish regist•ado que reqne·er a 
emi!ISih de garante de a.cções com relação a quaesquer acçlles 
ou capital fixo, pagará á directoria na oceasiio em que fizer 
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o requerimento, si ella julgar apropriado exigil-a, a taxa de 
sello imposto sobre os garantes de acções pelos e•tatot.os, e 
tambem os emolum~ntos, não exeelentlo de 1 s. por cada 
garante de acçlo que a directoria em qualquJr occasião fixar. 

Art 47. Si o portador, em qualquer occasiio, de um garante 
de seção entregd-o á directona para ser annullado e pagar
lhe a taxa de sello imposta pela emissão do novo garante de 
acção e os emolumentos, não excedendo 1 s. por cada garante 
de acção 9ue a directoria em qualquer o-::casiio fixar, .a dire
ctot·ia póde, si assim julgar conveniente, emittir-lhe o novo 
garan~e de acção ou nOV·JS garantes de acçõas, da acçlo ou das 
acções ou capital fixo espncificado no garante de aeção as1im 
entre.!fue para ser annulla<lo; mas q_ua'3squor quo sejam as 
circumstancias, ella não poderá emittir ~;~ualquer novo garante 
de acçlo por qoaesquer acções ou captt:ll fixo pelo qual já 
tenha sido préviamecto emittido um garante de acçio, salvo 
si o garante préviamente emitti:lo tiver sido primeiramente 
entregue á directoria para ser annulhdo. 

Art. 48. Si o portador do qualquer garante de acçio fizer 
delle entrega para ser annullado, e conjunctamente depoaihr 
no eseriptorio uma declaraç§o por escripto e sob a soa usi
gnatura, pela fõrma e authenticado pela maneira que a dire-. 
etoria em .qualquer occasião indicar, requerendo ser registrado 
como aecionista com relação ás acções ou capital fixo espe
cificado no dito garante, e expondo nessa declaração o seu 
nome e condição ou occupaçã' e endel" ço, eU e terá direiw a 
ter o sou nome averbado como accionista registrado da compn
nhia, com relaçio ás acções ou capital fixo especificado no 
garante de acções assim restituído. Fica comtudo estipulado 
que sempre que a directoria tenhi\ recebido aviao diJ qualquer 
reclamaçlo feita por qualquer outra pessoa, corn relaçio ao 
dito garante de acção, ella póde, á sua discrição, recusar regis-
trar a pes'JO& que assim a restituit·, como accionista, relativa
mente lia ditas acções ou capibl fix:o, mas ella nio teri por 
dever reeusal-o, nem ficará obrigada ou responsavel para com 
qualquer pessoa pelo facto de não o recusar. 

XII.- CHAMADAS DE ACÇÕES 

Art. 49. A importaneia devida sobre as acções do capital 
primitivo, com excepção das que, por quaesquer ajustes, 
possam ser emittidas como j:í. remettidas, aerá pagavel pelos 
b"nqueiros da companhia ou em outro qualquer Jogar que a 
directol"ia indicar, com o deposito e n·•s prestações e pela 
fórma e nu épocas que forem in ticadas, em qualquer oecnsião, 
pela direetoria, a qual poderã~ si j•1lgar conveniente, faz Jr 
um1. on mai~ ebauaa•la-: aut,.ri<lre.~ á sua em:asi:>. Fica. esti
pttlarlo <JU'l a .tired,.ria porlea·á fazer· com qne as ehamadas sobre 
capital emittido na lnglatet·ra arja.m pagas em datas diversas 
da" que se fizeram sobre o capital emitti•lo em paizes estran
geiros. Poderio ser contados juros sobre as entradu daa eha-
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madas realizadas com antecedencia ao dia fi:s:ado pará o seu 
pagamento e na ta:s:a que for determinada pela d1rectoria, a 
qual não excederá a 7 •fo ao anno. 

Art. 50. A liirect.oria poderá, em qualquer occasiio, case 
julgue apropriado (com tanto que a opção s •ja primeiramente 
offerecida sem preferencia a todos os accionistas) receber de 
qualquer accionista quo desejar pagar aliantado t.odo ou qual
quer parto do dinheiro devido sobre as suas respectivas acções 
além das quantias na occasião chama·Jas e a importancia paga 
que na occasião fõr adiantada produzirá juros a uma taxa que 
será fixada pela direct.oria, não excedendo a 7 •/o ao anno. 

Art. 51. A direct')ria poderá igualmente, e sem prejuízo do 
quaesquer outros poderes que lhes sejam conferidos pelos 
regulamentos ou pelos presBntes estatut.os, fazer qualquer ou 
ambas as seguintes cousas : 

1.& E~tabelecer na emhsão de acções uma ditrerença entre 
os pOISsuidores dessas acções quando a importancia das cha
madas a realizar, e das épocas do pagamento dessas cha
rn"ldas. 

2.a Pagar dividendo e na proporção da importancia cha
mada e realizada sobre cada aeção, nos casos em que maior im
portancia tenha sido chamada e realizada sobro umas acções do 
que sohre outras. 

Art. 52. Todas as chamada~ relativas ás acções serio con
sideradas como ten'lo sido feitas na oeeasião em que as deli
beraçõ· s autorizando-as forem votadas pela directoria. 

Art. s:·L Os possuidores em comrnum de uma aeção setlo, 
quer junta, quer separadamente, obrigados ao pagamento de 
todas as chamadas relativas a t·s~a acçã(). 

Art. 54. A directoria poderá por qualqtier subsequente 
deliberaçio marear um novo prazo o logar para o pagamento de 
alguma chamada para as pessoas que a não tiverem pago. 

Art. 55. Sempre que se fizer algnma chamada sobre acções, 
não sendo por occasião d:1 sua distribuição, dar-se-ha aviao a 
todo o aceionista responsavel pelo pag-amento, quer na oc
casião, quer em qualquer tempo depois de feitl a chamada, 
com vinte e um dias de antec(dencia, da época e Jogar pri
mitivamente ou por qualquer delib •ração subsequente desi
gnada p,.ra o pa~ramento de!la. Fica entendido que dado. o 
case de mais de uma pr:ssoa ter direito em eommum a uma 
acçio, frJito o aviso. á pessoa cujo nome se achar em primeiro 
Jogar no registro dos t..ccionist'ls, eonsiderar-se-ha como feito 
o avise soa possuidores em coiQmum. 

Art. 56. No caso df) falta de pagamento atá vinte e um dias 
depois d•> dia mareado pelo dito aviso para pagamento de 
qualquer chamada, dar-se-ha um segundo avi~o, quer immedia
bmente, qu'lr em qualquer ép'Jca subs1quente, ao accionista 
remis•o, f'Xigindo o immediato pagamento e no caso de não 
se realizare tmgamonto -lentro de sete dias d(lpois desb se
gundo aviso, a companhia podorá (som p1•ejuizo dos direitos 
da companhia, declarar o commisso das acções) processar o 
devedor pela imponanoia nio paga, a qual, aalvo qaando de-
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cidido em contrario pela dir1ctoria, venceri juros a razlo de 
iO o/o ao anno, a contar do dia marcado velo primeit·o aviso 
para o seu pa~amento. 

Art. 57. O accionista. não poderá. votar ou exercer qual1uer 
prerogativa do accionista, emqnanto qualquer chamada por elle 
devi a quer sobre uma acçiio ':1 uer sob~e uma obrigaçlo prefe
rencial, não fór paga. 

Xlll.- CONVERSÃO DAS ACÇÕES EM CAPITAL 

Art. 58. A directoria póde com a sancção da comp~nhia pré
viamedte dad t em assembléa geral, converter quaesquer 
ac~·ÕI'S rnrnidns e registradas "m c<J.pita.l fixo. 

Art. 59.· Quando quaesq•1er acções tiverem sido convertida 
em capital fixo, ou os divet·s >S possuidor s desse capital fi.:to 
poderão d'ah; P.rn dinnta transferir os seu~ r~spect.ivos inter•·sses, 
nunca menos de !3 10 em valor nominal, pelo mesmo modo e 
sujeito lis mesmas re~ras )'elas qnae~ as .~cçõf\s do car•ital da 
comp mhia po lcm ser trans~'er·irlas. ou tão appro:simatlament() 
quanto as circumsbncias o permittirem. 

Art. 60. Oi~ div"rsos pos·midores de capital fixo terão direito 
a participar dos divilendos e dos lucros da companhia em 
relaçio ã importancia de s~u respectivo intares~e no dito 
capital fixo e PB<O int~resse conferirá aos seus rPspectivos pns
suidorl's, na proporção da sua importaneia, 0!4 mesmos pri
vihlrlo3 e vantagens para. OS fins d ~ Votarem nas assemblé&s 
geraes da companhh e para outt·os fins como lhes conf~ririam 
aeções de igual valor do capital da companhia. 

XIV.- COMMISSO DE ACC}Õ.ES 

Art. 6l. Si qualquer entrada de capital s'lbre quaAsquet• 
al'ções deixar de ser paga dentro de Ret•J dias depois do 
s~gundo aviso acima menciona:lo, a directoria poderá, dP.pois 
de feito ao accionist..'l. um terceir.> aviso com ~<ete dias de prazo, 
declarar essas acções cabidas em commisso em beneficio da 
companhia. 

Art. 62. Quando qualquer pessoa com dir~ito a reclamar 
quae 'qn"r ac~ões e que não se tenha habilit:ldo de P.(IO

formidade com os prr•sentes estatutos para ser registrado 
como possuidor iessas acções deix:\r rlec·•rrer 12 mezes, d ·pois 
de p~~or~~o i~s' conviJado por aviso da direétoria, sem assim BB 
habilitar, a diret:toria, logo depois da. expiração da.·JnPlle pe
ríodo, póife declarar essas acç6es cabidas em commiSI!IO em 
beneficio da. companhia. 

Art. 63. A di ectoria p·oderá, do acrôrdo com qnalqner 
accionista, aceitar- uma drsistencia ou annnllar qualqn •r dis
tribuição de acçõ.,s por olh possui a, nos termos e roo.Jições 
pec?niarias ou de outra especie, que a directoria julgar con
vententes. 

Art. 64. Sempre que oe dinheiros a. respeito dos qua.ee a 
compaDhia tiver uma hypothec.1 tacita ou direito solire quaes-
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quer acçiSes registradas de conformidade com qualquer artigo 
dos presentes estatutos não furem pagos d•mtro de 82 dias 
depois do aviao por escr pto ter si 10 da~o ao accionista devedor 
ou aos 11eus testament ·iros ou adminilltr·adores ex gindo delle 
ou uelles p tgamento da quantia 'lu e na o,·cDsíão fór devida â 
companhia, a directoda pud r:!. em qualquer êpoca após esse 
aviso emquanto taes quanti 1s ou qualquer parte dellas estiverem 
por pagar, declarar cabidas ern corowis.~o .essas acções, em 
segui la creditar:!. ao accionista o valor tias acçõ á cabidas em 
cowmisso pelo preço d' mercado na uccasião para fuzer face 
á qu 'ntia devida, e pagará ao ~;i to aecionista qualquer Clt

cesso que houver • ntre o dit'> valor· e a 'lu •ntia devida. 1<'1cando 
entendido que a diredoria não declarará ern commis·o m>tior 
numero dJ aeções do que o necessario para pagamento Jos ditos 
dinheiros. O valor do mercado s•Jrá, no cnso do divergcncia, 
fi:s:ado por «rbitramen to. 

Art. 65. A clesi~tencia ou o c.1mmisso c!e uma acção im· 
plicara a extincção na occasi:to da desistencia ou do commisso, 
de qualqu •r int•Jressc, reclaroaçõ~s e pretenções na e cnntra. 
a co.upanhia. relativamente a essa acçào, e d•J todos o.rdirdtos 
incidentes a essa HC~·ão, com a unica excepçãr1 daquelles dire'- · 
~s que pelos presentes estatutos são expressamente resal
vados. 

Art. ·66. O commisso das ncções será sujeito, e s"m prc· 
juizo 'a quaesquer reclamações e exigencias da com anbia. por 
chamadas atrazada~, s1 exi -tirem, e pelos juros sobre os atra
zaios e qua•!s.luer outms reei mações e ex1gencias da com
panhia contra o posso 'dor das acções ou do direito, como 
acirna dito, quando ellas cahirem l)lll commhso, e o direito 
da companhia, d' demandar a este respeito, mas a com
panhia não demandará sem que na tipoca e pela fórma que 
a di r 'rtoria j•tlgar conveni'"nte tenha pl'imr•iramente ve
rificado o valor <lo mercado d •a seções quer por venda quer por 
arbitramenlo como acima mencionado e que o dito valor do 
mercado é m1nor que a importancia da sua r,·clamação, e 
então demandará sómente pelo saldo não pago. 

Art. 67. O commisso de qualquer a('ção poderá rm qualq•ler 
occa,ião dentro de f2 .m··zes depois de drclarado,- ser annul
lado pel~ directori 1 :1. sua discrição pagando o accionista re
misso· todas as quantias por ello devidas á comp11nhia e tod •a 
as despezas occasionalu.s pela falta do seu pagamento o da 
multa que a direcloria julgue razoavel ; mas essa annullaçilo 
não ser1i r•xigivel como mat•~ria de direito. 

Art. fi8. O commisso de uma acção excepto quando fór por 
falta de pagamento de uma prest·1ção, não prE-judicará o di
rrlito a qnaltJUer dividendo, ou dividendo por cont.:" já •l'lclar·ado. 
No c<~so dessa falta de pagamento o commisso incluirá todos 
os dividenlos, dividendos por conta e juros v ncidos e os que 
se v ·ncerem. 

ArL. 69. As vendas e outras applicações das seções desisti
das e cahid1a em commisao podem ser feitas pela d~rectoria na 
vespera e sJb as condi~ões que ella julgar convenientes. 
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Art. 70. O certificado por escripto sellado e ... ilrllado po,. 
dons direetores .e rubricado pelo secretario, da deeistencia 
ou dl declaraçlo do commisso de uma acçlo ter sido de· 
vidamente feito, de conformidade com os pres'lntes esta· 
tutos e deelaroanlo a época em que foi feita a desiatencia 
ou declarada em com'lliuo, s3ri, a favor de qualquer p l&Soa 
qne mais tarde reclamar ser o possuidor da acçilo ou dos 
direitos supra, prova conclusiva dos factos certificados ; e nas 
actas das aess5es da directoria se far:i mençilo do outorgamento 
desse certificado. 

Art. 71. Aa acções d~sistidas ou cabidas em commisso em 
beneficio da companhia, poderá a directoria na sua dieeriçio 
venler ou dispór dellas ou extinguil-as absolt1tamente, como 
ella julgar de mais vantagem para a companhia e emquanto 
não forem vendidas serão registradas no n·,me da companhia 
ou no de qualquer prssoa ou pe~soas nomeaiu per ella e em 
:fidei-comm~, e, com os seus dividendos, promios e juros, 
formaria parte dos haveres da companhia. 

'XV.- AOOIONISTAS REGISTRADOS E B.JIGIIJTJlOB 

Art. 72. O registro dos accionistas estará a cargo do seere· 
tario sob a fisc1lis1ção da directoria. . 

Art. 73. Todo o accionista registrado iniieará em qual
quer época ao secretario um endereço no Reino-Unido, para 
ser registrado como seu log-ar de residencia, e o Iogar assim 
eni qualquer oceasião registrado será. para os fins da lei e dos 
presentes eitatutos considerado como seu logaro de residencia. 
Si qual,~uer accionista deixar de dar esse en lereço no Reino
Unido, elle nlo ter-á direito de rec<'ber os avi- de qualquer 
assembléa geral ou outra.a reuniões da companhia, e nenhuma 
assembléa geral ou outras reoniões s'3rio invalidada.s pelo 
facto de qualquer accionista não ter recebido o aviso como 
acim~ dito. 

Art. 74. O secretario permittir:l. entre as 10 e 12 horas 
do dia o exame do registro dos accionistas ou de outr'OB re
gi&tMs, conforme determinam as leis, com tanto que qualquer 
accionista ou outra pessoa, anto~s de examinar qualquer des
ses registros, assigne o seu nome em 11m livro destinado para 
esse fim; e elle facilitará, antes de qualquer aasembléa ge
ral ordinaria, a qualquer accionista que o requerer, o exame 
dos liTros da contabililtade da companhia, na vespera, sob as 
restricç&!l f!Oe a directoria ordenar ; porém elle 1llo permit.:
tid sem expl'818a autorizaçio da directoria outro qualquer 
exame do archivo, livros ou papeis. 

XVI.- DmBCTOIUIIs 

Art. 75. O numero dos directores (sujeito á alteraçlo feita 
pela aasembléa geral) nilo será inferior a tres nem superior a 
sete. 
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Art. 76. Os primeiros direetores serlo .OIJ Sra.: Morgan 
Lloyd, do conselho da Rainha, membro do parlamento ; Se
ptimus F. Porte r ; John Bennett ; W. Fleteher Gordon ; Ja
me~ Goodson, juiz de p•z ; James Doylo, e quaes<Jner outru 
pessoa" que a direetoria em qualquer occasiio antes da as
soml>léa geral ordinaria quo se deve realizar no anno de 1887 
nomear para direetores. 

Art. 77. Cüm exeepção dos primeiros direetores, para nr
se qualificado direetor é neeessario ser-se possuidor de, pelo 
menos, 25 acções da companhia. 

Art. 78. Os directores são aptlnas responaaveis pelos netos 
por clles praticados ou por aquelles em que tenham tido 
parte. · 

Art. 79. Todos os direetores, exceptuando-Re os primeiros 
direetores e os aecionistas recommondadOIJ pela direetoria 
para eleição ou nom~ados pela direetoria para preencher al• 
guma vaga, devem ter po~suido o numero competente de 
aeções, pelo menos com sois mezes do antecedeneia. 

Art. 80. Na ·assembléa geral ordinaria do anno de 1887, 
e na a~Sembléa geral ordinaria de cada .anno aubsequente, um 
terço dos dirf'ctores ou o numero inferior mais appr·oximado 
retirar-ac-ha do cargo ; e a assemf•léll geral reelegerA, ai 
estiverem qualificados, ou elegerá accionistas qualificados para 
preeach'r:.om 011 seus logare•. 

Art. 81. O torno para a retirada dos primeiros direetores ser' 
determinarlo de aecôrdo entre elles em sesslo eP.lebrada antes 
do fim do mez de Dezembro de 1886; e na falta de aeeôrdo 
os direetores que tiverem de rotirar-ae serão escolhidos 4 
sorte. 

Art. 82. Quando suscitar-se alguma du\•ida com relsçlo 11 re
tirada por turno de qunlquer director, ella será decidida pela 
directoria. 

Art. 83. Os directores que se retirarem, estando qualifi. 
eados, pode ri J ser reeleitos. 

Art. 84. Um aeeionista que niio s"ja direetor, que se reti
rar, nio estará, salvo quando fór recommend·.rdo pela dire
etoria, qualificado para ser eleito director sem que tenha 
dado ao seeret:Jrio ou entregue no eseriptorio com a anteee
deneia de nunca menos de 14 dias nem maia de dons mezes do , 
dia da e!eiç§o, aviso eseripto e assignado por elle, ao seu de
sejo de s~>r eleito director. 

Art. 85. Tod 18 as vezes que a assembléa geral ordinaria 
em qualquer anno deixar de eleger um director para o Jogar 
do director que se retira, o director quo devia retirar-se será 
considerado como tendo sido reeleito. · 

Art. 86. Todo o director resignará o seu cargo logo que 
cessar de possuir o seu numero de acções qualifteativo, ou 
torn:tr-se fallido, suapend~r pagamento, fuer e >mposiçio com 
os seus credores ou fór reconhecido l••natieo ou (salvo si a 
direetoria resolver por outra fórma) deixar durante seis mezes 
consecutivos de· assistir ás sessões da direetoria. 
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Art. 87 .. Qualquer director quer individualmente, quer como 
fnen lo parte de qualqu·1r sociedade, companhia on corpora
Çio, po lerA, não obstante q unltJilOr •lhposiQ!o daa leia 
em contrario, inwressar-se em qualquer o teraçio, empreza 
ou negocio emprehendido ou auxiliado peb co..upanhia, ou 
no qoal a companhia seja. in tere sada, com tanto qu, a naló
reza e a ext':lnsão de tal inter •sso sejam revelada 'I a directoria, 
ou p l.iérá ser. um do.; solicitadores ou engenheiros da com· 
panhia,,e poderá s~r nomeado pa.ra qualquer cargo, suj.1ilo á 
dtre~torta, co1n ou s JID remuneração. -

Art. 88. Nenhum director será des'1ualifica.do para agir 
comQ direchr, pela razão tle ser assim interessado, empr.e
gado ou nomeado; porém olle não vvtará. sobre quaesquer 
materiaa relativaa a qualquer operaçlo, empreza ou negocio 
em que elle fôr interessado, quer indivi lualment'l, quer como 
membro de uma socisda.de ou como dirJctor 011 oftlcial de quàl-
quer companhia ou corpor:~ção. 11 . 

Art. 89. O direcLor poderá. em qualquer época du 
avia:> por escripto á directoria de so11 desejp de renuncia f o 
cargo, e a ser aceita a su·1 renuncia pela tlirectoria, mas nlio 
antes, o se11 logar ficará. vago. . 

Art. 90. Qo!Ü•JUer va;;-a occasional do logar d'l dir~ctor po
derá, ser preenchida pela. directoria pela. nomeaç;ill de um àC
cionista qualiftcaJo, qu~ a todos os respeitos occupará o lojl'Ár 
do s·3o predecessor. Os directore~ em etre ·tivid.td·~ po·lerlo 
e:t&Í'C!!r o se.t mandato, não obstant~ quat1uer vaga ou 
vagu na direct•Jria. 

Art. 91. A re!Jluneração dos directores será a quantia de 
~ 2.500 por anno, que serâ divldid>1. entre os directores nü 
proporçiSes e nas épocas que a directoria. em qualquer océil
sião determinar. 

XVII.- SESSÕES DA DIRECTORIA E COMMISSÕU 

Art. 9'2. A direcLoria rounir-se-ha em ses~o quando oa di
rectores entenderem conveniQnte, mas nenhuma reunilo da 
directoria terá. logar fóra da lnglat•lrr t s••m o consJntimento 
da direetoria na Inglaterra, votado em sessão. 

Art. 93. Uma sessão extr •orlinaria da direct.Oria póle, em 
qualquer occa•ião, ser convocada por q•talquer director, dand/) 
elle aviso com antecedencia de dons dias aos outros direeto
rea. 

Art. 94. A directoria poder:i determinar qual o quorum ne
ces:ario para poder deliberar. Ern quanto n!lo for determinado 
o contra•io, tro<J direct •res serão qu·.rum. 

Art. 95. A directoria elegerá rle tompos a tompoi um pre
sidente, e, si o julgar cowenhnte, u:u vic~·pre~idente, que 
exercerão o cargo por um a.nno ou por qualq,uer prazo •uenor. -

Art. 96. Em qualqu<>r cal) de ausencta do pl'8Siddnt 1 e do 
vice-presidente, a directoria nomeará um substituto providO-
rio presidente. · · 
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Art. 97. Os trabalhos da directorh aerlo regula·loa tlinto 
quaoto o regulamento em vigor da direcbr.ia o determinar, 
pelo seu regul mento em vigor, e a todos os mais re 'pei
tos eonfi1rme os directores pl'•·se.ltes jul~arem conveniente •. 

Art. 98. Qualquer assumpto submetti !o á dircetoria será 
resolvido pela maioria de votos dos direclores pes~oaltnente 
presentes. tendo c1da director um voto. _ 

Art. 99. No caso do empate de votoà em uma sessão da. 
dir3Ct•.ria, o' presidente dussa se-s,ão terú um segundo voto 
ou voto de qualidade. 

A1·t. 100. Os directores em Sf'ssão da clirectoria poderio 
nomear e remover commissõ;:s tiradMJ do sen pro ·rio ~eio, con
forme julgarem conveniente e potlerãJ d Jterminar e regular 
ose;f qtw•·um, deveres e modos de proceder. 

/ A1·t. 101. Todas as com missões lavrarão setas dos seus tra
. balbos e dellas darão em qualcJ_uer occasi.io conheeimP.nto á di-
rectoria. 

Art. 102. As actas das sessões tln to:las as diroctorias, e do 
comparecimento dos dircctor 8 a clla8 respectivamente 11erão 
aeto contin o ou com a conveniente presteJa npós ellas layi·a
das pelo Fecretario em um livro apropriado para e~se fim e 
serão assignadas pelo prc~id nte da sesiliO a qurJ ellas se re
ferem ou daquella na qual ellas forem lidas. 

Art. 103. Cada uma dessas al'tas, q11ando assim lavrada 
e assignada ser .i con dJerada, não 113 provao lo que cont !nha 
erros, como um registro fiel e como procedimento original. 

Art. 104. As sassõe~ das.directorils poderão ser adiadas à 
vontad~, pelo tempo e para o logar que o8 directores det'3rmina
rem. 

XVIII.- PODERES E DEVERES DOS DIRECTORIIIS 

!\rt. 105. A directoria, sujeita á fisealisaÇio das assembléas 
geraes (poróm não de fórma a inv11lidar qualquer acto prati• 
cado pela direetol'ia dos d:t d,.liberação lia assembléa geral), 
gerirá e administrará os n••goeioi! e tr·lnsaeçõ Js d:' corupa
nh;a e ex··rc:Jrá todos os poderes, autoridades e instrucçõe' da 
companhia e obterá todllS as con ·essõ•Js, privilegies, e ados e 
autoriz .. ções lo·; sl~tlivas de qualtuer governo ou autorid •de, 
incluindo a~ concessões e d(!cretos mencionado i no 11/ emo
,·andum dt~ assochçã '• fará os contraios e 98p1cialment•) um 
contrato ou contratos para o fim de confirmar ou por outra· 
fórma tor:oar elft~etivo um cont·at.o cdebrado no dta 23 de 
Abril de 18'13 entre Jol<>ph Steincrt como fiduci orio por parte 
da companhia - prim:~ira parte, a B asilian Rail1.r:ays Con
structinn Corporation, lim•ted- segun•la parte- e os Srs. 
Ruas & Matheus - terceira part", f,lrá todos os mais actos e 
cnti~as9_ue forem neces•arios para os negocioi da eompanhia no 
Reino-Unioio e em outra qu tlqu~r paz·tq, excepto aquelles 
que p"laa leis e por estes estatuto~ forem expre88amento deter
minados que sejo~m exercidos pelas assembléas geraes. 
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Art. i06. A directoria, sujeita !l.s condições aqui contidas, 
nomeará um s~cr'-ltario, os banqueiros e outros oftlci~tes, nos 
tArmos e condiçõesque ella jul';at• eonnnient'3s e' em que llC

cor,Jar, e poderá em qualquer oc·~asiiío remover ou d<3sp ·dir 
r{lialtu<'r delles e (provisoriamente ou por outra fórma) no
mear outros para os Jogares desses e t·1mbem :fixar as ga
rantias (si isso tiver Jogar) que deve exigir-lhes para o fiel 
desempenho rios seus deveres, conforme a directoria entender 
conveniente. 

Art. 107·. A directoria poderá nomear e remover uma ou 
mais eommbaõ~s locaes, em qualquer pai :r. ou Jogar, as quaes 
eonaistirão das pessoas, quer ~ejam directores, accionistas ou 
não, que a direetoria possa jnlg,\~ convenientes. 

Art. 10'L A directoria po lerá determinar e regular o qtto
rwm, os deveres, as funcções e remunnração de qualquer eom
mis~ão constitnida ou nomcala, de conformidade Mm o ultimo 
artigo, e cada uma dessa~ eommis<IDes esta~·á a todos os respei
tos sujl~ila á :fiscalisaçlio r!a direcbria. 

Art. 109. A directorh poder:i. em qualquer occasiio no
mear qualquer pessoa ou pessoas par:\ servirem como agente 
ou representante da companhia, em qualqunr pai:& ou Jogar, e 
poderá nomear quaesqner empre~ados e offi:iaes necessarios 
para os negocios da cnmpanhia, nos termos e com a remuneração 
que !L directoria julgar conveniente e poderá em q•1alquer 
occrunlio remover essas pessoas e nomear oulrl\3 em seus lo
gares. 

Art. 110. A directoria poderá ept qualquer occasiio dele
gar em qualquer commis<ão local, agent1 ou representante, 
empregado ou official, todo ou q uaesquer dos poderes e autori
d<lde da diriJctoria. 

Art. iH. A directoria poderá fixar, regular e pag~tr todas 
""' d~sp·1zas da organi:&ação e installaçio da companhia, e a 
razoavel corretagem e mais de~peza da emissão e collocaçio de 
quaesquer acções ou obrigaçõ~s prcfercnciaes, e pod Jrá entrar 
em aj11ste ou ajustes com qualquer companhia ou companhias 
ou individuo ou individuas, para costear toda ou parte de'31illS 
despezas por uma quantia fixa ou qu'lntias fixas, pagaveis a 
es~a companhia ou C()mpanhias, individuo ou indivíduos, pela 
fórma que a directoria jul~ar conveniente. 

Art. i 12. A directoria poderá n::tercer poderes da« lei do s1llo 
das companhias, d~ 186-i • cujos poderes a companhia fica 
pelo presente expressamente autorizada a exercer. 

Art. H3. O secretario affixará o sello com autorização da 
directoria e na presença de um direct'>r, p~lo meno~, em 
todos os documentos que fór de necessidade serem sellados, 
e todos esses documentos s"rão assignados por es.~e director 
e rubricados pelo secretario. Qualquer sello empr'lgado no 
estrang··iro soh as previsõe11 <la «lei do sello das c'lmpanhins, 
1854,-. será affixado por :~utorização e na pre~ença da p's<oa ou 
pessoas que a directoria indicar e os documentos assim sena
dos serão assignados pelas pessoas que a directoria igual
mente indicar. 
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:Hem.orandum de Associação da c Minas 
Oentral Rall~a.y o f' Brasil, limited.• 

IMPERIO DO BRAZIL 

t. O nome da Companhia ó- The.Minas Central Railway 
of Brasil, Umited. 

2. A aéde registrada da companhia será na lnghtElrra. 
3. Os fins para os quaes a companhia se constitue, são: 
(i) Adquirir os privilegios e as vantagens dos tres decretos 

ou concessões e contratos, datados respectivamente de :18 de 
NO'Oembro de :188:1, de 22 de Junho de 1882 e de 6 dtJ Outub1·o 
ds 1882, celebrados entre o Governo d11 Provincia de Minas, 
no lmperio do Brazil, e o Sr. Francisco Pedro Lossa e ou
tros, para a construcção de uma e~tra.da ~de ferro, .a partir .do 
ponto ~ais_..®GYlPDiQn~ .n~ }:':!Jtradã. de Ferro I!,_ Pedro IJ...na 
PfõYfficíáde :Minas Geraes, no valle do P'araopebã, âié à ponte · 
teMírâiidi.:::ios 81iburhios da cidi(ffdé Pitangriy. rio Imperio 
dotJràsii"é de qiiãesquér decretOs imperiaes oú provinciaes e 
connexões com os mesmos decretos, concessões e contratos, e 
de todas as suas confirmações e modificações, conjuntamente 
com as vantagens de todas as garantias ou decretos do Governo 
Imperial ou do Governo da Província de Minas Geraes no Im
perio do Brazil, que foram ou que venham a ser concedidos ou 
promulgados em relação aos ditos decretos ou contratos, ou 
modificando-os. 

(2) Construir o prover 1le todo o material rodante necesa.rio 
e apropriado, estações, desvio~, docas, cáes, obras e dnpendon
cias, e custear e explorar a dita e,;trada do ferro, e do todas 
as demais obras autorizadas pelos mencionados decretos 011 
contratos 011 por q11alquer concessão ou contrato do Governo 
Imperial, 011 de qualquer Governo Provincial do Brazil, sup
plementar ou ampliativo da mesma concessio ou contr.~to, 011 
a11torizaildo a execução de qualquer outra· estra·la, ou estradas 
ou obras publicas no dito Imperio, fazer adiantamento de di-

. nheiros tirados do capital, ou por out1·a qualquer fórma para o 
fim de pagar qualquer garantia ou juros, e parll desenvolver 
o seu transito e operações ou relativos a elle, adquirir e levar 
a atreito quaesquor outros decretos, concessões ou contratos 
para qualquer outra estrada de forro ou !'stradas de ferro, ou 
obras p11blicas. 

(3) Construir, estabelecer, custear e explorar quaesquer es
tradas publicas, linhas telegraphicas, operações de telepho
•ias, de eleetricidade, de mineração ou de beneficiamento 
de terras ou quaesqucr outras operações autorizadas ou exigi
das por quaesquer desses decretos, concessões ou contratos 
como acima dito, ou que possam ser julgadas vant~tjosas ou 
conveniente estabelecer e explorar em connexão com as 
operações assim autorizadas ou exigidas ; e em geral praticar 
quaesquer actos e cousas cuja pratica esteja dentro dot seus 
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Üa, ou seja julgada tendente a desenvolver as vantagens de 
qaaeaquer deues decretos, concP.s~õe• oa contratos. 

(4) Fazer tado quanto fór neceasario ou conveniente para ea
taboleeer para a companhia um domicilio no Brazil. 

(5) Comprar e adquirir quaesqaer t1rras, cães, edifieios, 
direitos,. arrendamP.ntos, material rodante, material fixo, ma
chinL!mos, navios e mais proprieda tea, no Imperio do Brazil, 
no R-!ino Unido on em qualquer outro logar, que forem jul
gados uteis ou con.iacentes, ao attingimento de quaesqaer Iins 
da companhia. 

(6) Promover, requerer, por outra fórma adquirir, tomar 
po11e e levar a eft'~ito decretos de qualquer governo, parla
mento ou legislaturas, concessões, cessões, privilegias, patentes, 
invenções, arrPnd>~mentos, contratos, conveoioa ou p~ opriedades 
relativas ou connexão com todos ou quaesquer fins da com
panhia. 

(7) Tomar por Amprestimo dinheiros por meio da emiaslo de 
quaeaquer títulos hypothecarios, de prelação, capital de pre
lação, bonds ou obrigações da comp"nhia, quer ao par, quer 
com o rr"mio ou com desconto, e tambem. tomar por e'mprea
timo dinheiro com a garantia das entradas de capital nlo 
realizado ou por qaaesquer outros mei sou com outras ga
rantias, que a companhia poss'\ em qualquer época determinar 
e pagar corretagem sobre a venda de acções, títulos de pre
laçlo ou capital de prelaçiO. 

(8) Amalgamar a companhia com qualquer outra companhia, 
corfJOl'Bçlo, asaociaçAr~, so iedade ou emprPZ& qualquer, com os 
fins identiro" ou semelhantes aos fins desta companhia ou 
quae'!quer delles. 

(9) Comprar ou por outra fórma adquirir, explorar, dirigir e 
continuar as vantagens ou o negocio ou gualquer interesse de 
qualquer corporação, companhia, a180C1açilo, empreza, ao
cieda le ou peaaoa, que tenha negocioa com os fins i 1enticoa ou 
semelhantes &flll fins da companhia ou a qua squer delles, e 
adquirir e poa•uir, quer por meio de compra ott garantia, quer 
de qualquer out.ra fórma, quaesquer acções, títulos de prel~tçlo, 
obrigações ou qualquer inter<>sse nos r··ndiment~ ou lucros de 
qualauer deaaas corporações, emprezas, sociedades ou pessoas. 

(Hf) Fazer e celebrar contratos ou tratos para construeção, 
fornecimento e conservação de qualquer estrada de ferro, ou 
para hvar a eft'eito quaesquer dos fins da companhia, e es
pecialmente para um oa mais contratos para confirmar ou 
por outra fórma toru·lr eft'ectivo um contrato celebrado no 
dia 2:f de Abl:.il de f883 entre Joseph Steinert como fiduciario por 
parte da corhpanhia- primeira parte,- Brasilian Railtoay 
Uonstruction Corp .ration, Limited- segunda parte, -e ·os 
Sra. &qa & Matheus- tnrceira parte. 

(U) Arrendar, hypotbecar, trocar, tramf•rir, empenhar, 
vende·, ceder e por outra fórma negociar e dispór de toda ou 
qual!luer parte da empreza, ou dos negocioa da companhia, e 
de ij!J&88quer concessões, decretos, doações, privilegioa, pa~ 
tentàa, afnráa de invençAo, contratos, ajustes, estradas de 
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ferro ou outras obras, acções,. direitos ou qualquer outra pro
priedade da comp&nb.ia. 

(12) Fazllr todas ou quaesquer das cousas acima mencionadas, 
quer aó por si mesma quer associada ou conjuntamente com 
ãlgama comvanhia, corporação, ou empreza, sociedale oa 
individuo. 

(13) Fazer todas as mais cousts incitlentes ou conducentes ao 
atting1mento d .s fins acima especificados. 

4. A res;>onsabihdade dos accionistas é limitada. 
5. o capital da companhia e de ~ 732.500, dividido eril 

36.625 acçõe~ de ~ 20 cada uma, e o capital póde ser augmen
tado em qaalquer occasião por meio de emissio de acções 
ad liciooa s, e de todas e quaesquer das acçõ"s da companhia, 
quer fii.Ç& parte do capital de ~ 732.500, quer de qualquer 
capital addi ·ional; podem ser divididas ém di1ferentes classes, 
e ·terem diversa prefereneia, garantia ou privilegio entre 
umas e outras, e podem ser emittidas e distribuída~ ao ,,ar, 
com premio ou com desconto, conforme foi ddterminado pelo 
regulamento da companhia na occasião ou p..Ja companhia 
em assembléa geral, ou par t se levar a effeito qaalqu ·r con
trato feito por e~ta comJ•anhia com qualquer outra companhia 
ou companhias, individuo ou in di VIduos. 

Nós, as di versas pessoas cujos nomes e endereços v lo ab~ixo 
escriptos, desejamos constituir-nus em uma companhia, de 
conformiJade com o M emarandum de aSIOCiaçii.o, e concor
damos mutuamente tomar o numero de acções do capital da 
companhia exarado em frente aos nossos rçspectivos nomes. 

Nomes, ondoroços o qualidade dos subscriptoros 

Walter Jackson, Kempton, Prospect Hill, 

Numero do acções 
subseriptaa 

'\\ altbamstow, secretario de companhia.. • Uma 
Benjamin Fdtz Killery, 22, Oukhurst Grove, 

East Dnlwich, empre<?sdo do commercio.. Uma 
Thomas H. Linklater, 75, Frithwillc Gardens, 

Uxbridge Road, W, contador............ Uma 
Ch:ules Hemsworth Linklater. agente bra-

zileiro. 6, Wiwnford Court E. C. . . . . • . . . Uma 
Charlea Glanville, engenheiro civil, 13, Grove 

Plaee, S. W............. .. . . . . . . . . . . . . Uma 
Alfrld James Kaegg, 12 A, Emersdale Kd .. 

Hetber Green Lane, Lewishan, empregado 
civil aposentado..................... . . Uma 

Robert Mackenzi~>, 63, St. Aogustines Rd., 
Camden Town, N. W., cai~eito ....... ·.. Uma 
Feit'• ao;j 25 d:as do mez de Abril de 1883.- Testemunha 

das assignaturas supra, Robt. Qu;clt. 
13, George St. Mausion House, solicitador. __ . ··-
Cópia fiel.- Assignado, Ernest Clean, ~~Ô- ' ---.;: 

......... h .. de "'•''"' "'"""'·· [ ~<~;,\:~' """" :1,/f.(~) 

~~.S DEF't.fl' ;-.nO:/ 
~---:;..;...;;..:;,;..-......... ,. 
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Estatutos da « Minas Central Railway o f Brasil, 
li m itcd » 

1.-INTERPRETAÇÃO 

Art. t,o Na interpretação destes estatutos as seguintes pa
lavras e expreasiies têm a seguinte signifiea.çio, excepto quando 
excluída pelo a.uumpto ou pelo contrato : 

(A) A companhia significa a Minas Central Railway o{ 
Brasil, limited. 

(B) O Reino Unido- significa o Reino Unido da Grã-Bre
tanha e Irlanda. 

(C) Brazil- significa o Imperio do Brazil. . 
(D} As leis - significam e incluem as leia das companhias 

de 1862 a 1880, e toda e qualquer outra lei em qualquer época 
em vigor, relativa.á companhia de capital aasoeiado, e nece~t
eariamente atfectando a companhia. 

(E) Estes estatutos- significam e incluem o Memorandum 
de asaociaçlo da companhia, e estes estatutos e o regulameQ.to 
da companhia em qualquer época em vigor, e f<>rmario os esta
tutos da companhia a que se referem os decretos imperiaEIS e os 
contratos. 

(F) A deliberaçio especial - quer dizer qualquer de}iberaçlo 
especial da companhia votada de accôrdo com a seeçlo 51 da 
le1 da-; companhias de capital associado em 1862. · 
. (G) Capital, acções e títulos de prelação- significa respecti
vamente o capital, as acções e os títulos de prelação da eom-
panhÍI\ em qualquer época. · 

(H) Accionistaa- significa os possuidorl'a de arçõas da com
panhia, ou respectivamente os portadores de garantes de aeçõea. 

(1) Garante de ncções - significa garantes emittidos com 
relação ás acções ou capital da companhia, de conformidade 
com a lei das companhias de 1867, e estes eat.'\tutos. 

(J) Directores- significa os directores da companhia em 
qualquer época ou, conforme o c:1so, os directores reunidos em 
directoria. 

(K.) Directoria- significa uma reuniio de directores, devida
mente convocada e constituída ott, conforme o caso, os dire
ctOTes reunidos em directoria. 

(L) Fiscaes, ftduciarios e secretario - significa esses res
pectivos empregados <la companhia. em qualquer occasilo. 

(i1!) Aasembléa ordinaria e assembléa extraordinaria- signi
fica respectivamente uma assembléa geral ordinaria, e uma 

· assembléa geral e:s:traordinaria da companhia, devidamente con
vocada e constitaida, e qualquer convoc~o adiada. 

(N) Assembléa gnral- significa uma assembléa ordinaria .ou 
uma assembléa extra.ordinaria. 

(O) Séde e sello - significa respectivamente a séde e o sello 
commum da companhia em qualquer occasião. 

(P) Mez- significa o mez do calendario. 
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(Q) As palavraa exprimindo o numero singular aómente in· 
cluem o numero plural. 

(R) As palavras exprimindo o numero plttral sómente incluem 
o numero singular. 

(8) As palavraa exprimindo o genero masculino sómente 
incluem o genero feminino. 

11 .... CONSTITUIQÃO 

Art. 2.o Os artigos da tabella A, da lei ruis companhias de 
f862, não terão applicação á companhia, excepto quando se 
acharem repetidos ou estiverem 10cluidos nestes estatutos ; 
porém em substituição a esses artigos o seguinte será o regu
lamento da companhia, sujeito, porém, a toda rejeição e alte
ração leg.tl. 

UI.- NEGOCIOS 

Art. 3.o Os negociei da companhia comprehenderlo todos 
os negocies mencionados ou incluídos no M emorandum de 
associaçlo e todas as ma terias incidentes, e podem ter eomeço, 
logo que a direetoria julgar conveniente, embora mesmo o 
capital todo não esteja subscripto. 

Art. 4. o Os negocios serão realizados ou ad:ninistrados pelos 
direetores de conformidade com os regulamentos que a dire
ctoria em qualquer época estabelecer, sujeitos unicamente à 
fiscaliaaçlo das aasembléas geraes como se acha estipulado 
pelos presentes estatutos. 

Art. 5. 0 A gerencia prtncipal e a superintendenoia geral 
dos negocios da companhia serão em Londres ou no Condado de 
Middlesex, e poderio fazer tantas agencias no ou fóra do· 
Reino UnidQ quantas a direcLoria em qualquer occaaião con
stituir. 

Art. 6.o Pessoa alguma, a nlo ser a directoria e as pessoas 
por ella devidamente autorizadas agindo dentro dos limites dos 
poderes assim conferidos, terá a faculdade de p.·u1Bar, aceitar ou 
endossar notas promissorias, letras de cambio ou outros títulos 
negociaveis, no nome ou por conta da companhia, e pessoa 
alguma excepto quando expressamente autorizada pela dire
ctoria e agindo dentro dos limites dos poderes assim conft•ridos, 
terá a faculdade de celebrar qualquer contrato, de natureza a 
impór qualquer responsabilidade á companhia ou por outra 
fórma empenhar o credito da companhia. 

Art. 7. 0 A séde registra-la será no Jogar em Londres, Mid
dlesex, ou em qualq,uer outra parte da Inglaterra que a dire
ctoria em qualquer epoea designar. Poderá tambem haver <!S• 
eriptorios filiaes em QoeJuz ou em Pitangoy, na Província de 
Minas Geraea ou no Jogar ou Jogares que a direetoria em 
qualquer época indicar e haverá sempre um agente reconhe
cido da companhia no Brazil a quem poderão ser dirigido~ todos 
os avisos officiaes. 
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V.- CAPITAL 

Art. 8.• O capital da companhia e de ~ 732.500 dividi•lo 
em 36.625 acções de ~ 20 cada. uma, das quaes 15.625 
terio um dividendo preferencial em todo e qualtuer anno a 
razio de 7 •/o ao anuo pagavel semeetraJm,.nte em 30 ~e 
Junho e em 31 de Dezembro; qu•ltuer dividendo preferencial 
nio pago em um qualquer semestre serà pago em qualquer anuo 
subqequente antes de se pagar qualquer dividendo a qualquer 
das aeções ordinarias. 

Art. 9.• Os certifi.ctdos de acções e de fundo e os garantes 
de acções e obrigaçõ ·s ou tit••los preferenciaes e os seus ga
rantes ou COU[>Ons de di vi iendo ou de juros poderão ser da 
importância e na mot>da de qualquer paiz qu•• a directoria 
poua julgar equivalente ao seu valor na moeda ingleza. 

Art. 10. A directnria poderá ern qualquer oceasiio, e de 
tempos a tempos, emittir qúa.l•JUer parte das acções que 
se acharem por emittir, ás pessoas, na proporção e pela 
fórma que a directoria julga•· conveniente. 

Art. U. A companhia pod ·rá em qualquer oecasião, pre
cedendo deliberação espe•·ial. augmentnr o capital primi
tivo, por meio de emissão de novc.s acções, na importancia que 
for julga la conveniente. A companhia poderá igualmente 
em qualquer oceasião, precedendo deliberação especial da 
aa•embléa geral, determinar que quaesqu ·r acções ent.lo por 
emittir (ou no caso de acções cah1las em commi~so e ainda 
não reemittidasl sej ·m emittida.s (ou reemittidas) na mesma 
classe deaeções que então existirem ••mittidu ou não de uma ou 
mais classes, e poderá lig11r ou desligar uma ou mais classes 
destas acções que assim tiverem de ser emittidas (ou reemitti
das,, qualquer privilegio ou condição especial e especialmente 
qu•1lquer preferencia, privilegio ou garantia quer fixa, fta
ct•Jantll ou contingente, remível ou irremivel, quando o paga
mento de dividenios ou juros on reembolso de eapitnl. Esta 
diaposiçiio snrá igualmente apj>licavel ás aeções qu•• formarem 
parte do capital or gina.l e a quaeS•JUer aeções novas fluo forem 
em segaida creadas, e as d·,lib.er<~.ções podem em qualtner 
caso ter etfeito como annullação ou alteração ou ampliação dos 
direitoq, privilegios e condições que na occaaiiio da .. reaçiio ou 
em sobsequenLe deliberação hajam >ido legados ás acções. · 

Art. 12. Qualquer capib.l levantado por meio de novas 
acções, excepto tanto quanto a companhia na soa creaçllo de
terminar por outra fórma., será considerado como parte do 
capital primitivo e serás •jeito ás mesmas disposições a to los 
os respeitos quer com rererencia das chamadas ou ao começo 
das acçõea por falta de pagamento de chamada, quer por outra 
fórma, como ai fizesse parto do ca.pihl primitivo. 

Art. 13. As novas aeçõea serão em prim··iro Jogar, salvo si 
a &118embléa geral decidir o contrario ou alguma outra appli· 
cação se tornar necessaria com referencia a algum contrato 
que a direetoria tenha feito em relação á construeção da es
trada de ferro, oft'ereci-las pela directoria. 
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MatadA aos e entre os aecionistas (ou seu representante) 
na proporção das acçõ •s registradas em seus nomes e das 
acçi1ei representadas por garante do aeções então em p\lder 
delles. 

Da outra. metade e de tantas da primeira met·>de quantas nio 
for~<m tomadas, pelas pessoas a quem ellas foram olfereei laa 
ou seus 1"6Specti vos representantes, pod ,rã a directoria dispór 
conforme julgar conveniente. 

Art. 14. A directoria não será obrigada a dar aviso algum 
mais além da participação individual a JS portador.~s de 
garantes de acçõ3B com refer">ncia ao exercício das onções 
qu·• lhes confere o artigo prec11dente e a offerta será considerada 
como tend·j sido feita a qualquer accionista r'gistrado logo 
que lhe tenha sido enviado o aviso ao seu end·~reço regis
trado. 

Art. 15. A directoria poderá cren.r e· emittir para os fins 
da companhia obrigações, titulos preferen•·iaes ou fundo de 
prelação até uma somma não excedente a f: 600.000, exceptna
das as f: 25.000 de que adiante se fará mençllo, garantitlos pela 
empreza, rendimento e haveres da. companhia na occasião ou 
por qualquer parte delle, e estas obrigações, de títulos rre
ferenci."i.e& vencerilo um juro cuja tax·t não excede·á a 6 °/ •• 
. serão remíveis pela man<~ira e nas dpoca• e qner acima quer 
abaixo do par e serão "mittidos ou por outra fórma negocia
dos nos termos e condições qne a direct.Jria det~rminar. A 
directoria poderá igualmente em qualquer occ,..sião com a 
sancçiio de uma assembléa gerfll, levao ar qu •lquer ompres
timo ou <'mprestimoe, garantidos (sujeitos á emissão supra 
nllo excednnte a ~ 600,000) pela ernpreza, rendimentos, ga
rantias e haveres da companhia, por meio de uma nova emiasllo 
de obrigações ou titulos de prel~ção ou por meio de hypothe
c •. p~>nhor ou instrumr•nto legal ou sem taes garantias, da 
importanci~o, ou preço, vencendo os juros e com as clausu
las e con !içõ~s, ll pnla maneira que a dir~>ctoria com a 
sancção acima dita julgar convenientes, rom a condição 
de que a importancia tot.·ll levantada soi.J titult•S de 
p~"elação, hypothe~a. ou outrns g-nrnntiM em tompo algum 
se elevará :i quantia superior a ~ 600.000 na tot-<IHade. A 
dire,.toria p· derá igoalmentn em qualquer occasiio, s rn a 
sancç·io da assembléa geral, lev~ntar dinheiros por meio de 
emrrestimos para os fins da companhia. nos termos e com as 
garantias que a directoria julgar convenientes, comtanto 
que os dinheiros assim levantados não excedam ao todo a 
f: 25.000. As chamadas não realizadas potlem ser incluiJas em 
41ualquPr g>\rantia dBda ou autorizada pel" companhia, e nes~e 
caso a directoria poderá delegar aos poa.'lnidores dessas ga.ran
tias u qnae~quer peS!IIoas como fidncinrios dos primlliros, 
o seu direito de tornar o'f.·ctivas "as chamadas contra os aecio
nista!'l e emquanto prevalecer a garanti1 todas as chamadas 
feitas pela directoria serllo nessa confi•rmidade tornad;~s e:tr~
ctivas por esses possuidores ou fiduciarios no nome da compa
nhia. 
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Art. t6. Quaeaquer títulos de prelação, fundo de. pr_,. 
iação, hypotheca ou obrigações serão emittidos pagaveil ao 
portador e poderio ser acompanhados de coupons representando 
os juros que sobre elles têm de ser pagos. 

Art. 17. A directoria poderá em qualquer oceasião, si o 
julgar conveniente, resgatar e renovar nos termos que jul
gar conveniente ou distribuir acções preferenciaes ou de ()otra 
natureza em pagamento de qualquer das hypothecas, titulos e 
prolação ou obrigações cuja creação tiver sido autorizada. 

Art. t8. A companhia poderá em qualquer occaaião, rre
cedendo deliberação especial, modificar as condições contidas 
no M emorandum de associação, de fórma a reduzir o seu 
capital ou a consolidai-o em acções de ma1orvalor, ou pela 
su.bdivislo das suas acções ou de qualquer dellaa, dividir o 
seu capital ou qualquer parte delle, em acçiSes de menor va
lor do que o fi.xado !>elo lllemorandum de associação, eomtanto 
que na subdivisio das acções a proporção entre a importaneia 
paga e a importancia (si a houver) por pagar, com relaçio a 
cada acçã'o de valor reduzido, soja a mesma que era com re
lação ás existentes, das quaes acções de vãlor reduzido foi 
derivada. 

VI.- ACÇÕJ:S 

Art. t9. Toda a acção será propriedade pessoal e como 
tal transferível, e, excepto quando nestes estatutos fõr por 
outra fórma determinado, será indivisível. 

Art. 20, A companhia não será obrigada, nem reconhecerá 
qualquer intereue equitativo, contingente, futuro oli parcial, 

. em qualquer acçio, ou qualquer outro direito com relaçlo ás 
acções, e:~:capto um direito absoluto, as aeções da pessoa em 
qualquer oocasião registrada como seu poBBuidor, e excepto, 
irualmente, ao que respeita. a qualquer pai, tutor, curador, 
marido, testamenteiro ou administrador fi.dei-commi.ual'io 
em fallencia, no seu direito, de conformidade com os presen
tes estatutos, tot·narem-He accionistas com referencia. a estas 
a.cções ou d~ as tr11nsferirom. 

Art. 21. A companhia terá uma primeira e absoluta hypo
theea tacita, válid:l em qualquer jurhdicção, sobre todas as 
acções de qualquer accionista, por 'quaesquer dinheiros, devi
dos á companhia por ello, só ou conjunetamente com qual
quer outra pessoa, q_uer vencidas quer não, e quando uma aeçlo 
fôr possuída por ma1s de uma pessoa, a companhia terá iden
tiea hypotheca taeita sobre ella relaLivamente a quaesquer 
aommas que lhe· forem devidas por todos ou quaesquer pos
suidores desta acçllo. 

Art. 22. Esaa hypotheca tacita póde ser tornada et!ectiva 
por meio de uma vend:1 de ~:las ou de quaeaquer das ditas 
acções, comtanto que nenhuma venda seja feita senão de con
formida4e com uma deliberação da directoria e sem que seja 
dado aviso por escripto ao accionista devedor ou aOJJ seaa 
teatam.enteiroa ou administradores exigindo delle ou dellea 
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o pagamento da somma na occasilo por elle devida á compa
nhia e tiverem decorrido 28 dias a contar da data do aviso sem 
que tenham sido pagas as sommas cujo pagamento se exigiu; 
ou a direetoria poderá, si julgar conveniente, em vez de ven· 
der as aeçõas, declarai-as em commisso segundo as disposições 
aqui em seguida contidas. 

Art.' 23. No eao;o desta veuda ter logar a directoria terá a 
faculdade de, por instrumento outorgado com o ~llo da com
panhia, transferir as acções dssse accionista aos compradores, 
e de appliear o producto liquido dessa venda depois de pagar 
quaesquer despezas ao pagamento dessa divida, e o restante, 
si o houver, será pago ao aceionista, seus testamenteiros, 
administradores ou representantes. 

VII.-TRANSFERENCIA DB ACQÕES 

Art. 24. Sujeito á faculdade de exercieio pela companhia 
dos poderes conferidos pelos estatutos, de emittir garantes de 
acções ao portador e a quaesquer regulamentos da companhia 
a este respeito, as acções serão transferidas unicamente por 
instrumentos, por escripto passado pelo transferente e traus· 
ferido, e devidamonte lançado no registro das transferencias. 

Art.25. Pessoa alguma, sem o consentimento da direetoria, 
consentimento que ella poderá dar ou recusar á sua diseriçlo, 
poderá tornar-se ou ser registrada como aceionista sem relação 
a qualquer aeção cuja importancia não tenha sido completa
mente realizada. 

Art. 26. O registro das transferen!lias estará a cargo do 
secretario, sob a fisealisação da directoria. 

Art. 27. Nenhum menor será registrado como possuidor de 
acções, e nenhuma mulher será registrada como possuidora de 
aeções, excepto de conformidade com a lei da propriedade da 
mulher casada, 1870-1882, ou outras ordenações legislativas. 

Art. 28. O pai, tutor, commissario, marido, testamenteiro 
ou administrador de um idiota, lunatico, ou mulher de um 
accionista falleeido, será nessa qualidade nio de accionista ; 
porém, prov:tndo perante a directoria o seu titulo, póde ser 
registrado como possuidor da acção ou póde transferir a aeção 
a «{U&lquer pesaoa approvada. pela. directoria. O ftdei-eommis
sano, na falleneia de um accionista, não poderá, D.888& qua
lidade, ser aeeionista; mas, provando perante a directoria o 
seLl titulo, póde pela maneira supra transferir as aeções. 

Art. 29. Nenhuma transfet·encia de acgõea poderá ser feita 
sem que seja pago á companhia um direito de transferencia 
de 2 s. 6 d. ou qualquer outra importancia, sobre cada trans
ferencia, conforme a directoria indicar. 

Art. 30. Pessoa alguma poderá ser registrada como trans
feridor de uma aeçiio sou:;. que o instt·umento da transferencia, 
devidamente assignado, tenha sido entregue ao secretario, 
para ser recolhido aos archivos da eompanllia, porém, para ser 
apresentado quando fór razoavelmente requeri 
o direik> de \ranafereu.cia tenha sido p 

~~\:. 
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pulado, ou de confOrmidade com o diapoa&o no artigo 111pra, 
mas em qualquer caso em que, no entender da directoria, 
nlo se deva inaiatir sobre este artigo, poderá ser elle dispen
sado. 

VIII.- CERTIFICADOS DE ACÇÕBS 

Art. 3i. Os certificados de acções serio passados sob o sello 
da companhia e assi,5nados por dous dit-ectores e rubricados 
pelo secretario. . . 

Art. 3 . Todo o accionista terá direito a um certificado para 
todas as ae;ões ou a varios c·,rtificadoa, cada um para uma 
parte de suas acções, especificando cada certificado o nnme~ 
c:lessas aeções. 

Art. 33. Estragando-se ou perdendo-si! qualquer certificado, 
poderá ser substitui 10 por outro, apresentando-se à directoria 
provas que a satisfaçam, de so ter elle estragado ou perdido, 
ou na falta de taes provas, mediante o pagamento da indemni
zaçio que " director1a julg<1r adequado, e des'las provas ou in
demnizações far-se-ha menção nas actas das sesBÕel da dire-
ctoria. · 

Art. 34. Todo o accionista primitivo terá, por oeeasiio da 
distribu'ção das aeções, di•·eit.o a um certificado por cada Reçio, 
gratuitamente ; mas, em toJos os mais ca•oa, pagará á compa
nhia, sempre que a directoria julgar conveniente, f. a. por 
cada certificado. 

IX. -GARANTES DE ACÇÕl!lS 

Art. 35. A companhia poderá emittir garantes de acções 
sob e sujeitos aos termos, <'Ondições e disposições aqui em se
guida contidas .e de conformidade com os estatutos, com relaçlo 
a quaesquer aeções remidas ou de capital fixo, e esses garantes 
declararão que o portador tem direit'J ás acções ou ao capital 
nelles especificado. 

Art. 36. Os garante< de acções serão emittidos sob o sello 
da comp·•nhia e assignados por dous directores e rubricados 
pel•> secretario. · 

Art. 37. Cad" garante de acções conterá o numero de ac
ções ou a impot'tancia do capital fixo, e será pa'W8do no idioma 
e pela fórma que a direc oria julgar apropriado O numero 
primitivo das aeções será mencionado nos garantes de acções 
que as representarf.lm. 

Art. 38. O portador, em qualquer época, de um garante de 
acçõe~, su 'eito comtudo aos regulamentos ds companhia nessa 
épocá, que lhes sf'jam applica tos, será accionish da companhia 
com relação ás acções ou ao capital fixo especificado nos ditos 
garantes de aceões. 

Art. 39. A companhia, não obstante qual'{uer aviso que 
possa receb·•r ou conhecimento que posAR ter, nio f!r>rá obri
gada. nem reconhecerá qualquer direito, titulo o·J interesse 
legal ou de equidade, de qualquer n:1tureza que elle seja, com 
relaçlo a quaeaquer aeções ou capital fixo repteaelltadol poi' 
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MERCADORIAS Classts da f.trifa flas~rs da llrif& 
Do 3 à Ptd1t 11 lo 3 da Ltoptl4in 

Maizena •..•. o •••• o •••••••••••••••••• 

Malas de viagem vazias .............. . 
Malh01 de ferreiro .......•.•..•....... 
Mamona. (azeite de) ••..•.....•.•..•.•. 
Mamona (baga.o;s de) ••.•........••..... 

·Mandioca •...•.••..•••....•.........• 
Manganez .•.•.••...•............•..• 
Mangas de vidro .••••....•.•.•....... 
Mangueiras para bombas ............. . 
Manometros ••.•.••..••......•....•.•. 
Manteiga fresca •.••.•..•...........•. 
MaBteiga salgada ••... o• •••• ; ••••••••• 
Manufacturas de fabricas nacionaes .•. 
Manll8Criptos .•.••••.••...•......•.... 
Mappas .•..•..••••.••.•......•..•.•.. 
Marfim •.••..••...•.•.........•. o •• o •• 

Mariscos •....•.••.•..... o •••••••• o ••• 

Marmore bruto ...•••••....•. o ....... . 

Marmore em objectos de arte •...•...• 
Marmore em obra nio denominada ...• 
Marroquim ..................... · ..... . 
Martellos •••.•.•..•..•..•.....•..... 
Massas alimentícias .••.......•.•..... 
Matte ..•...••.••...•.••.......••.... 
Materiaes de conatrucção, não denomi-

nados .................. o ••••••••••• 

Materias explosivas ................... . 
Materias in1lammaveis, nio denominada.<> 
Materias venenosas ••••.•........•.... 
Medicamenlo3 não denominados •...•..• 
Medidas diversas ....•.••.•..•........ 
Mel cte abelhas ................. o ••••• 

Mel de abelhas do paiz ............... . 
Mel de canna, melhdo ou melaço ..•.... 
Mel de fumo .••.•.....••.....•.••.• ·. 
Mercearia, artigos nio denominados .•. 
Mercurio ....•....•...••.••.• ·. ·•· .• · 
Metaea brutos nio denominados, excepto 

preciosoa ................... • .... .. 
Metaes em obra nio denomina.dos, ex-

cepto precioaos ..•............•..... 
Mica ..•••••..•.••.•.......... ··.•··· 
Milho .....•..•.•..•.•..•.... • ·. · ·. · · 
Mineraes nlo denominados •....•....•. 
Mineriosde chumbo, cobre, ferro, zinco 

.o ~utros •.... o ••••••••••••••••••••• 

M~nto ..••••..•.•.• , ................ . 
M1-ngaa ...........•........•.•. o. 
Miudos de rewes ................... . 
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M&RCADO.RIAS Cl- .. .. "-àluill 
1.Sfl NnD 1.3à~Mp~N!u 

:Mobilia do luxo, com dourados, eape-
lhoa, etc., importada ou nacional ••.. 

:Mobilia de vime ou madeira importada •.. 
:Mobilia de vime ou maieira nacional. •. 
:Modelos •.••.•••.••..•....•...•...• : . 
Moendas para engenho ••••..••••...... 
:Moinhos para café e pimenta ..•.•.••. 
Moinhos para lavoura ••.••...••••••••. 
:Moirões ..•..••••.•.....•.....•......• 
Moitões •.•.•.••..•••••••..••........• 
!4ol~• de aço para carros .....•.•.••... 
Molas para vehiculos de estradas de 

ferro ..•.•.••••...•.•.••...••....•. 
MolJes .•.•..•..•.••••...•...•••..•... 
Moldnraa de madeira envernizadas ou 

lustradas •.•••••• , ••..•.•••••...•.. 
Molduras donradas .•.•.•..•.••...•.... 
Moringues de barro ••.••........•.... 
Mós ................................ . 
Mnsgo .•...••...•................• , . 

N 

Naphta •..••••••...••..•......•..••.• 
Naphta.lina. .......................... . 
Nickel brnto •••.••••.••.••.•..•••••.. 
Nickel em obras, não denomina.clas ••••• 
Nitro ••••••••..•••.••.••• • .•.• · · •• · •. 
Noz-moecada ••.••••••.••.........•..• 
Noz-vomica ••••••••..•••..•••....•.••• 
Nozes ........................... ·• •.• 

o 

ObJectos d'ane (preciO!!OII) ........... . 
Objectol d'a.rte (nlo preciosos) •.• ; ••••. 
Ocre ......................... ~ ...... . 
·oleados .............................. . 
Oleoe de so.bstancias do paiz ••••••.••• 
Oleoa imponados •..••..•.....•.••••.. 
Opio ................................ . 
Origooes ............................. . 
Ornamentos de ferro ou bronze •.•••••• 
Ornamento para igrejas ••.•.•.•••.••••• 
0110 em obra nlo denominada .••..•.•. 
0!!11011 brutos ••••••••••..•••...• • • • • .. 
OIRu 8111. ~·· •••••••• ' •••••••• 
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IIEROADOilWI Claa. .. larlfa a- .. larlfa 
1. 3 la Nr. R •· 3 da l.elptW!oa 

Ostras freaeas •••••••••••••.•.••.•..• 
0Yaa de peixe ••.•.•.•••.••••••.••.••• 
Ovoe •.... ...•..••...•••............ ~ 

p 

Padiolas ........................... .. 
Paina •••••.•.•.•••••••.• · .• · •·• ·. · .. 
Painço .......... ; .................. . 
Paios importa los............. .. .... . 
Paios nacionaes ..................... . 
Palanquins .•...•••••••.•••.•.•.•..• 
Palha do Chile e outras semelhantes, 

para chapeos ................... , .. . 
Palha de milho, coqueiro, canna, pal-

meira, etc .••••.•••......•......•.. 
Palitos ••..•. •.·.••.•••.· .. ···• .. ·.·• 
Pandeiros. ......................... . 
Pane lias de barro .................. , •• 
Panella~ de cobre ou ferro .•..•.•.•.... 
Panno de qualquer qualidade .......... . 
Pio ................................ . 
Paus para tinturaria .................. . 
Paus preparados para tamancos ...•...• 
Papeis ptntados .................... .. 
Papel para escriptorio, desenho, impres-

aio, embrulho, etc .......•..•..•...• 
Papelilo .••••..•...•.• : ••.•.•....... 
Parallelipipedo.s para calga!Dentos ..... .. 
Paramentos eccleaiasticos .•......•.•. 
Pás ................................ . 
Pas~aroa em gaiolas .................. . 
-Pa111aros embalaamadoe ou empalhados. 
Paaeas •••.••••.•.••.••.. • •• · · ·• · •. • · 
Pastas de papel ou papelão .•..•....• 
Patronas ••.•.•.•...•••..•.••..•..... 
Peanhas ••••..•.•.•.•..•..••..•..•.. 
Peças de artilharia desmontadas ......• 
Peças de artilharia com carretas ..... . 
Peças de engenho de asaucar, farinha, 

etc ......•...••••.••.......•.••••. 
Peças de locomotivas e de machinas •.•. 
Pedra hame •••••..•......••.•.•.•••• 
Pedra pomes ........................ . 
Pédas açorianas ..................... . 
Pedl'IUI de afiar ou amolar •.••..... ~ •. 
Pedras de alveparia •. ,; ............. . 
Pedras de filtrar ..................... . 
Pedras lbQgraphicai •••••••••.•••.••• 
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MERCADORIAS 

Peixe em latas .•••••••...... ~ .•....•• 
Peixe fresco, aêCco ou salgado •...•.. 
Pelles preparadas ••.•.•.•..... , ...••• 
Pelles verdes, aêQCas ou salgadas .....• 
Pelliea. ..••...•..•...•....•.•.....•. 
Peneiras de eabello,aeda ou tela metalliea 
Peneiras de palha do paiz •..•...•..•• 
Pennas de aves para enchimento .•..•. 
Perfumarias •.••.....••.•..•........•. 
Pesos para balanças ..•......••..•.•.. 
Petrechos bellieos .••••.•....•.....••• 
Petreeholi bellieos explosivos ..•.....•• 
Petrechos de eaça não denominados •••. 
Petroleo ............................ . 
Paz ...•..•........•...........•..•.•. 
Phospboros .••..••..........•...•.... 
Phoephoroe de segurança ......•....•.• 
Phnos •.•.•......•.••.•.•...••...... 
Piusava ............................ . 
Picaretas ............................ . 
Piehoà •.•...•.•.•.•••........•...... 
Pilhas eleetrieaa •••.•.•.•.......•..•. 
Pimenta da lndia ••...•..•..•.•.••.•• 
Pimenta do paiz·, .••••••••••.•...••••• 
P!nas.para rodiS ••••.••••..•.•••••••• 
P1nee1s ............................. . 
PinhiSea verdes ou sêeeos ......•....••.• 
Pipaa vasias ........................ . 
Pipas vazias em retorno ..•......•.•.•• 
Pistolas ...•••......•.....•.•.•..•••• 
Pixe •.••••.••.•..•....•••••......••• 
Plantas medielnaes •..•...•........••. 
Plantas vivas •••••••....•.•..••.•...• 
Plombagina ..••..••.•.......•.....•.• 
Polvilho ..•.••••.....•.............•• 
Polvora •.••.••..••...•...........•... 
Polvorinhoe •........................ 
Pomadas •...•••...•....•............. 
Porcelana .•.•..••••••...........••... 
Porphyro bruto ...................... . 
Porphyro em obra ••.•••.............. 
Pós de sapatos ..................... .. 
Poetas telegraphieos de ferro ..••.•••.. 
Postes telegraphieoe de madeira ..•.•.• 
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f) Paga 1$500 cada uma por 100 .ltilometroa de percul'IO, 
e 3$ de 100 até 300 kilometroe, e •esta propol'çlo as 11la$ 
subdiri._. 
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MERCADORIAS Qaaes 4a tarifa Cluses o tarifa. 
a. 3 o Pedro 11 a. 3 4a IMpeUia 

Potassa .•...••••.••••••••..••••...••. 
Potes de barro do pai z ••...••...•.••.. 
Potes diversos •.•••.•••......••...•••• 
Pranchões •••..•••.•..•••...•••....•• 
Pregos de ferro, cobre ou latão .....•• 
Preloa ............................. . 
Prensas de copiar cartas •••.••......•.. 
Prensas de enfardar algodão ••••••..•• 
Prensas diversas •.••••.....•••••••.•• 
Prensas bydraulicas •••.••...•..•....• 
Prensas para mandioca .•..••.•••.•.••• 
Presuntos .••.•.•..••••••.....•••••.• 
Productoa chimicos diversos ........... . 
Pudrolytho ••.•.•..•••..•...•••....... 
Punbaea .••..•.•.•..••.•••...••.•.•. 
Puzzolana •••••..••••.....••••.•..••• 

Q 

Quadros ••.•.••.•••.•...•••....••••.• 
Que~~oa ~e Minas e outros do paiz •.•.... 
QuelJOS Importados •.••..••••..•.••••• 
Quilhas de jogo ...................... . 
Qu!n~ •••••.•••.•..•••••••••••..•.•.. 
Qu!nm~ ••• •.· .•••.••.••••.••.•••••••• 
Qutnqullbar1a •.•••••••...•.•••..••••• 

Raios para rodas .•..••.••••.••...•.•. 
Raizes alimentícias do paiz •.••••••••.. 
Raizes medicinaea ................... . 
Raizes tintureiras .•.••• ·, ••..••••••••• 
Raladores para mandioca •.•.•.•••..••.. 
Rapadura •.•.••••..••.•.••..••.••..•• 
Rapé ................................. . 
Raspas de pontas de veado ............ . 
Raloeiras .....••.•.•.••.•.••.•• •. · · • • 
RealP.jos •••.•...•..••...•.•..•..•••.. 
Rebolo (pedra de) ••.••••...•.•••••••. 
Rêd·s .............................. . 
Redomas d•l vidro .................... . 
Relog os de algibeira, mesa ou parede, 

mP.DOI!I os de ouro e prata .......... .. 
Remos ............................. . 
Rendas •.•..•••••••••••••••••.•••••. 
Reservatorioa de ferro •••••.•••••.•••• 
Reeiduos de açougue ••••••••••••••••.• 

Í'OD .. IXIIIIIITf\'0 f883- V• llo 

3 
3 
2 

6 e 7 
2 
2 
2 

6e7 
6 
6 

6e7 
2 
2 
1 
2 

6 e 7 

f 
6 
2 
2 
3 
2 
2 

6 
tl 
3 
3 

6e7 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 

1 
6 
t 
5 
6 

3 
3 
2 

6 e 7 
2 
2 
2 

O e 7 
6 
6 

6e7 
2 
2 
1 
2 

6o7 

1 
6 
2 
2 
3 
2 
2 

6 
6 
3 
3 

6e7 
6 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
i 

1 
6 
f. 
5 
6 

{5 



226 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

MERCADORIAS Cla!ses à larifa Claals •• tuila 
•• a o PWrt n a. 3 o &etttWi•• 

Resinas não denominadas .•....•.•....• 
Retortas de metal. ••......••...•.••.. 
Retorta!J de vidro ou louça .....•....... 
Ret.ortas para gaz ••.•.......•...••.•. 
Retratos de famitia •..••••....••.•..•. 
Rbuibarbo ••.•.•.••..•.•.....•...••.• 
Rhum ...•..........•.......•.•.•..• 
Rícino (oleo de) .••.•.•..........•.•.. 
Ripas •..•••.••.•.•.•••.......•.•••..• 
Rodas para carros, etc .•.•••.•••••••.• 
Rodas e rodetes para machinas •.•....•• 
Rolhas ••••••••.••.•............•...• 
Rosalgar •••...•.•...•.......•..•.... 
Roscas ••••••••••••••••••......•.•••• 
Rotim •.•.•••.•.•••....•..•...•••.•.• 
Roupa •••••••.••.•..•.•••..••...••••• 

s 
Sabio e sabonetes ................... . 
Sa.bio e sabonetes na.eiona.es ..•....••• 
Saeeoa vazios ..•..•••••..••.....•.•.• 
Saccos vazios em retorno ............. . 
Sagú •.••.•••••••••••..•.•.....•...•• 
Sal ammoniaeo ...................... . 
Sal de azedas ........................ . 
Sal d'Epaon ••••••.•.••..•••••••••••••• 
Sal marinho bruto ••.•.••.•••••.....•.• 
Sal marinho refina.do ................. . 
Salames .••••••••.•••••••...•••.•.... 
Salitre ••••.••.••.•.•..•.......•...•.• 
Sangue de boi. • · •••.••••.•...•..•...•. 
Sanguesugaa •••••.•••••.••.••...••••• 
Sapé.· ........... ··•••·•······•••·•••· 
Sarrafos ............................ . 
Sebo .••••.•••.••...•..••....••• • •••. 
Sebo· nacional ••.•...•••.....••.•.•••. 
Seda bruta ••••••••.•.•.••.••••...••.• 
Sellins e pertenças •.•.•.....••...•.•• 
Sementes com destino a agricultura •••. 
Serragem ••••••••••.••.••••.•.... •· •• 
Serralharia, artigos não denominados •.• 
Serras •.•.•......•.•...•.••....•.•••. 
Serrotes .••.•........•.•....•.•.•••.• 
Sinos ............................... . 
Sipós ....••.•....••....•..••.•.•.•.•• 
Sirgueiro, artigos não denominados •••• 
Soda .•••••.•••.••••••••.•••..••••••• 
Solas •.••••••.••...••..•.•..•.•.••.. 
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.lCTOS DO PODER EXECU'IIVO 

MERCADORIAS Cllllfl h tarifa Classes la flrira 
a. 3ü Peclrt D 1. 3 da l.elpoldi11 

Stearina •.•......•......•..•......•. 
Substancias de .utilidade á lavourn e de 

pouco peso em relação ao volume ..•.. 
Sulphurelo de carbono ............•.. 
Surr&!s vazios ........•.............. 

T 

Tabaco •••.•.••..•........•.......... 
Tabaco na1:ional ••••........•........• 
Taboas .••..•••.•.•••.•..•.••.....••• 
Tabocas ....••.••...........•..... · .. 
Tachas para o fabrico de assucar ou fa-

rinha .••.••.•...•....•..•....•.... 
Tachas de cobre ou de fiJrro para outros 

misteres .•.•.•...•.••...•......•... 
Tacos para bagatella ou bilhar ......•.• 
Talhas da barro para agua .•.......... 
Tamancos ........................... . 
Tamarindos em conserva .•..........•• 
Tamarindos frescos ......•.....•...... 
Tambores de musica .........•.......• 
Tanques de madeira ou metal para en-

genhos .....•.•..•...............•• 
Tapetes ............................. . 
Tapioca ..••...•...•.••.•...•......... 
Taquarassú •...•............... · ..... 
Tarrafa.s ...........•.•........... · · .. 
Tartaruga bruta ......•.............. 
Tayoba ............•..•..•... · ·• ·. ·. · 
Teares ..•.•.•...........•..•.......• 
Tecidos de fabricas nacionaes •...•..• 
Tecidos não denominaios ...•......•. 
Tela metalliea ..........•............ 
Telhas de barro ..................... . 
Telhas de vidro ou louça ..•........•.. 
Tendera desarmados ................. . 
Tijolos de alvenaria ......•....••..•.•. 
T~jolos para limpar facas ou de arear .. . 
T1nas ............................... . 
T~n~~ de escrever, imprimir, etc ...•... 
Trplhs .................... · · •.• ·. • · • · 
Torradores de café .•.........••....... 
Toucinho ••....•....•..•....•........ 
Transparentes para janellas .......•.• 
Trapos .•••.•••.•.•...•........•••... 
Travesseiros ...•.•....••... • •.... · · • . • 
Trem de cozinha, de cobre ou ferro .••• 
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ÃCTOS Do PODEl\ EXÉCUTIVO 

MERCADORIAS Classe~ da tarifa Classes 4a tarifa 
•· 3 •• Pe4rt n •· 3 4a r..,.wtu 

Trem de cozinha. , usado ..........•.• 
Trigo •••...•.....•..•......•.......•. 
Trilh08 ....••.•.•.•..••.••.•••...••.. 
Tripas .............................. . 
Tubos de barro ....••..••...••••..•..• 
Tubos ~e louç.a ou metal. ....••.....• 
Tubo.~ de vidro •..•..•.....••...••.••. 
Tumulos ar111ados •••••.••....••.•.•••. 
Tnumlos desarmados ................. . 
Turfa ....••••..••.•••.••....•.••.•.•. 
Typos ••••••.••••••.•.....•...••..• • · 

u 

Unguentos .......................... . 
Urnas de marmore ou madeira .....• 
Urucú .............................. . 
Ut .. nsilios domestioos não denominados •• 
Uvas frescas .......•...............•. 
Uvas sêccas .•..••. : .•.......•....•.•. 

v 

Vagões desarmados ou armados •.••... 
Varas ...••••.....•••.......•........ 
Vassoul'llll de e>~bello ou crina ........ .. 
Vassouras de palha, piassava e outras 

do p •iz .•...•....•.......•.....•.•. 
Velas .•••.••••.••.•.•....•.. ··.·.·.•· 
Velas naeionaes ..•..........•......•. 
Velocípedes dfl dna'l rodas .••....•.••• 
':eloci.pedes de quatro rodas ........... . 
Veneztanas ....•..•••.......•...•••... 
VentarolM .......................... . 
VentilaJores ......................... . 
Verdetl'l .••.••.......••...•....•...••• 
Verduras ............................ . 
VPrmelbio •.•.•.•...•••.•..••..•.•••. 
Vermooth ........................... . 
Vemizes .••••.•••.••..••...•.•.•.•.•. 
Vidros •......••...••...•..•....•..•.• v· '.m,s. ··~ ............................ . 
V1nagre ••..••...•...•..••..••.•••••• 
Vinho ............................ • ••• 
Vinho feito na Província de S. Paulo ... 
Vitriolo •.....•• ..• , •...... , ........•.. 
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ACTOS DO PODKR EXECUTIVO 229 

MERCADORIAS Glaw,s da tarira Clum da larira 
n. 3 da Pedro 11 •· :1 la Leopaldi&& 

X 

Xaropes .............................. . 
Xarque ....•.•..•........•..•.•...... 

z 
Zabumb"'l •..•.••••..•••.....•..•..•.• 
Zarcão .•.....••..•••....••...•...•.•. 
Zinco em chapas ou lin~uados ...•..•. 
Zinco em obra· não r!enomina·Ja •....•.. 

2 
5 

1 
2 
2 
2 

2 
5 

1 
2 
2 
2 

DECRETO N. 9029 - DE 29 DE Sl!lTEMORO DE 1883 

Approva a transfereneia feita pola Jmporhl Companhia do navegação a 
vapor o estratla do ferro do Petropolis á Companhia estrada de forro 
PJineipe do Grão-Pará dos diretlos e obrigarõos constatiió~ di1 conlra•o 
apprtJYatlo poÍÔ Dec.rcÍÓ n. 987 do U tlo Junho do tq;;::l o amplia<lo poln• 
de ns, i&W do t9 de Setembro tle tSGO o RU7t do 7 de Maio do 188t. 

Attendendo ao que Me r1quereu n Companhia estt•ada de 
ferro Prineip'l do Grão-Pará, H~i por bem Approvar a trans
fereneia feita pela Imperial Companhia de navegação a 
vapor e est·ada de ferro de Petropoli~ áquella comp•1nhia de 
todos os direitos e obrigaçõe11 constantes do contrato ajtpro
vado pelo Decreto n. 987 de i2 de Junho dr} fS.'l2 e am
pliado pelos de os. 2646 dl 19 de SetP.mbro de 1860 e 8071 
do 7 de Maio de 1881. 

Aft'onso Augusto Moreira Penna, do Meu Conselho, Miniatro 
e s~cr<'tario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commer
cio e O Jras Publicas, assim o t11nha entendido e ra~a ell:e<"utar. 
Palacio do Rio de Jan >iro em 29 ele Setembro de 1883, 62° da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Affonso Augtuto Moreira Penna. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 9030 - Dlll 29 DE IJIITJIMBBO DB {883 

Au\Oriza Tlu .MiMs Oentral R4ilwa!l_ 11( BrtUil. llmiúl, a fnneeionar no 
lmperio. 

Attendendo ao que Me requereu The Minas Central Railway 
of Brasil, limited, devidamente representada, e de confor
midade com a Minha Immediata Resolução de 22 do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho de Estado. exarado em Consulta de CZ7 de Agosto 
ultimo, Hei por bem Conceder-lho autorização para funccionar 
no lmperio, mediante as clausulas que com este baixam, aaei
gnadaa por Affonso Augusto M01·eira Penna, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da AgricolLura, 
Commercio e Obraa Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro 
de t883, 62<> da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Affonso Augusto ilf oreira Petuaa. 

CI&UIIUI&II a que 11e ref"ere o Deerf'to n. 0030 
•le•ta data 

A companhia não poderá emprebender e pôr em execução 
outra em preza, que não seja a f!strada do ferro já contratada 
na Província de. Minas Gerae.~, sem que o Governo Imperial 
aejr. .com antecedencia consultado, e haja prestado o seu con
sentimento, como melhor lho parecer. 

li 

As alteraçikla que se houver do fazer nos estatutos serlo logo 
communicadaa ao Governo Imperial, sob pena de multa de 000$ 
s 4:000$ e de ser cassada a autorização ora concedida. 

III 

Em toda a sua gerencia e movimento dentro do Imperio a 
companhia respeitará sempre as leis do paiz, sem poder em 
tempo algum reclamar qualquer excepçio ou isenção, fundada 
em seus estatutos e incorporação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro do t883.
.A.Ifonsq A-ugusto Moreira Penna, 



ACT08 DO PODER EXJ«:UTI\'0 

JIDCADOIUAS ma. .. 11111& Cl&llll .. 11111& 
1. I la ....,. D 1. 3 la ialplllla 

Chumbo em obra •••.••••..••......••• 
Ciga.troa. . • • • • . • • • . • • • . • . • ..•....•... 
Cigarroa nacionaea .•......•..•••••..• 
Cimento .....•.......•............••• 
Cinzas •••..•.••••.•••...•.•......•.• 
Coadorea de mandioca ••....•.•••.••..• 
Cobre em chapas •....•..•••.•...•.... 
Cobre em lingaadoa .................. . 
Cobre e~ obra nio denominada •..•...• 
Cobre velho ......................... . 
Cochonilha .......................... . 
Cócoa. aeccoa ou verdea ..•..•••••....•. 
Cognac •.••••.•••.•.••...••.•...•..•• 
Coke ............................... . 
Colcbõea •..• , .••••....••••.•.....•... 
Colheres de madeira ...••..•••..•••..• 
Colla ............................... . 
c.,Jmeas ••.••.••.•.•..•....•......•.. 
Colutnnas de ferro fundido .....• , •..•. 
Colzi (grlos de) .•••...••••.•..•...... 
Colza (oleo de) •••.•..•.••••.•.••.• •• • 
Comestíveis nio denominadoa ..•.••••.• 
Combuativeis nlo denominados ....... . 
Confeitaria, artigoe nlo denominados ••. 
Conwrvas em latas oo vidros ........ . 
Conservas em latas oo vidros, naeionaea. 
Coral ............................... . 
Cordas de embira e outras do paiz •.•• 
Cordas de linho, canhamo, etc .•.••.•• 
Cordas para inatmmentoa de musica •.. 
Cordas velhas •••.•..•••.••.......•••• 
Correntes de ferro e outros metaes .•... 
Cortiça brota ....................... . 
Cortiça em obra nlo denominada •.••.• 
Cortinots e cortinados .••.••••..•...•.. 
CouÇoeiraa ........................ .. 
Couro em obra nio denominada •.•• , • 
Couros salgados •••••••••...••••••.•.• 
Couroa s6cc01 •..••..•••.••..•....••.• 
Couros trabalhados ou envernizados .. . 
Creo.oto ............................ . 
Crina ..-egetal ou animal. •••......••.• 
Cryatal de rocha, bruto ............. .. 
Cryatal em obra ..••...••.........•..• 
Cuboe para engeaho, etc." •....•.••••. 
Cubol para rodas .................... . 
Caias .............................. . 
Cutelaria,_ artig01 não denominados .•.. 
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ACTOS DO PODa UJ!ICUTIVO 215 

DRCADOIUAS ...... flrll .... 'llltra ............. , .. ~ 
D 

Debulhadores de milho ••••••.•••..•••• 
Den t<~s ar&ificiaee .................... . 
Dentes de elepbantes .•.•..•..•..••••• 
Descaroçadorea de algodio •.•..•..•.•• 
Descascadores de café ou arroz .•..••••• 
Despolpadoree de café .....•.....••..• 
Doces •.••...••••.•...•.•••.•.•..•••• 
Doces nacionaes ..................... . 
Dormentes de ferro ••..•.•••••••••..•• 
Dormentes de madeira. •••..•••..••.• 
Drogas ••.•..•..••••••••.•••••.•.••.• 

E 

Eixos ...... ..•.... • ................ . 
Embiras ••••.•.•.•.•••..••..••.....•• 
Enceradoa de lona •••..•.•.•.•••.•...• 

· Encerados para mesa, soalho, etc ••.•. 
Engenhos para estabelecimentos agri-

colas ..•........................... 
.Enxadas ............................ . 
Enxergas para. animaea •....•.••••..•• 
Enxergões ................ • .. · · ..... . 
Enxofre •••••. ~ ...••..•••.••..•••.••• 
Equipamento militar nio denominado. 
Ervilhaa aeeeas ....................... . 
Escadas de mio ..................... . 
Escadas para edificios ••••..•...•.•.•• 
Eaealoroa •••• , ••••.•••...•••..•••.•. 
Escorias de metaes .................. . 
EBe()viLa ............................. . 
Eapadu ............................. . 
Eapan!'d'?res ......................... . 
Eapeetanaa, ••.....•••.•...••.•..•... 
Espelhos ........................... .. 
Eapermacete ............... · ........ . 
Eapingardu ......................... . 
Eapiri&os nio denominados ••... •• •...• 
Espoletas ......................... •.·. 
Eaponju ........................... .. 
Esporas ............................. . 
Esqueletos para estados anatomicos ... . 
Eaâencbul •••.•••. ; ••.....••.......••• 
Eataeaa para cercas .............. •·.•. 
E.tampas em folhas •••••••••.•.•••.... 
Eatampaa em qaadrol ••.••••..•••..••• 
BatauJio b.ruio ....................... , 
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2f6 ACTOS DO l'ODER EXECUTIVO 

MERCADORIAS Clasw à taril3 Glusis ia tarili 
1. 3 à Pedro 11 •· 3 da LtftPthlina 

Estanho em folha ou obra ....•..•.•.. 
Estantes de ferro ..................... . 
Estantes de madeira importada .•.•....• 
Estantes de madeira nacional. .......•. 
Eatatuas .............................. . 
Esteiras da In dia .•......•.........•.•. 
Esteiras de tabúa .•.....•...•....•...• 
Esterco .•......••.•....•............. 
Estojoa de instrumentos cirurgicos, 

matbematicos, etc .................. . 
Estopa .••.....•.•.. · ... •···.···.····· 
Estopim .••.•....••..•..•......••••.• 
Eatrados para vagões ................ .. 
Extracto de carne ..••..........•.•.•• 
Ex~actos nio denominados ....•.••.•.. 

F 

Fachina (varas de) ••••.............•.• 
Farello .....••••..••....•....•....••• 
Farinha de linhaça ou de mostarda ....• 
Farinha de mandioca ou de milho ...•. 
Farinha de trigo •••....•.....•..•....• 
Farinhas não denominadas .......... : •• 
Fateixaa •.••••...•.•.•....•.....• · · •• 
Favas ....................... · .... ··•• 
Fazendas de algodão, lã, linho e séda .. 
Fazendas fabricadas no paiz ........•.• 
Fechaduras ...•....•..•.....•....•.••• 
Fecula .............................. . 
Feijio •..•...•.......•..•..•....• ·. • • 
Feltro •..••..............•........... 
Feno .••.•......................•.... 
Ferraduras ......................... .. 
Ferragens nlo denominadas .......... . 
Ferramentas de carpinteiro, cavouqueiro, 

pedreiro, canteiro, correeiro, ferreiro, 
marcineiro, sapateiro, serralheiro e 
outras •.••...•.•.•.•............... 

Ferro em barra ou chapa ............. . 
Ferro em obra ........................ . 
Ferro em goza •..••............•..•... 
Ferro velho ..•.•••.•...•.•......•.••. 
Ferros do engommar ................. . 
Fibras te:xtis não denominadas .....•.. 
Figos seecos ••.....••••........•.••.• 
Fitti'08 •.•...•.........•..•.•....•.•• ~ 
Fio de algodão, lã, linho ou seda ••.••..• 
Fio telegraphieo .................... .. 

2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
2 2 
6 6 
7 7 
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5 5 
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7 7 
3 3 
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ACTOS DO PODER F.XF.CUTIV(J 21i 

MERCADORIAS ClaSII's à tsrila rlust5 ü tarifa 
1 . 3 da Pt<lro 11 1. 3 h letpol4iu 

Flechas ..••...••.....•.•...••.•..•... 
Flores naturaes .••..••...•••••....... 
Flores artific iaes ••••.•..•••..•....... 
Flores de cano e outras para enchi-

mento .....•..•.•.•...•......••.... 
Flores medicinaes .•..•............... 
Fogareiros .•••••....•.......•........ 
Fogões de ferro .•••.•.•....•......•..• 
Fogos artificiae.~ •.••..•............... 
Folha de cobre, chumbo, estanho, etc •• 
Folha de ferro e de Flandres ..••••.••.. 
Folhas de arvores •...•.••...•.•...... 
Folhas medicinaes •.•••............... 
Folles ...•..•••••....•...•••••....... 
Forjàs portateia ••........••.•........ 
Fôrmas diversas .•.•.••....•.•..••.... 
Fôrmas para 1188uear •••••••••••••.•••. 
Formicida ....••••••...•.•....•..•.•. 
Fornalhas de ferro ••.....••...•.....• 
Ferragens nio denominadas .•....•... 
Fouces ••••.•••.••••••..............• 
Frutaa confeitadas .................... . 
Frutas frescàs ••.•.•••••..•........•.. 
Frutas frescas a granel. .•.........•..• 
Frutas aêecas .••••.•••••.•.....•.•..•. 
Fubá ••.••....•••..•.•...•.......•... 
Fumo ............................... . 
Fumo estrangeiro ................... . 

G 

Gaiolas com passaras .•....•..•....•••. 
Gaiolas vazias ..•••.•••.•••........... 
Gallinhas •...•..•.•.......•••.•..•..• 
Gamellas de pau ... ~ ................ . 
Garrafas de eryatal ou vidro fino ..... . 
Garrafas ordinariu vazias ••.•.••..... 
Garrafões ordinari.os vazios ••........•• 
Gaz·globo ............................ . 
Gazoliu ••....•.•...••....... , ...•... 
Gelatina ............................ . 
Geléas .............................. . 
Gelo •.•••.•...•••.••.••....•..••..••. 
Genebra ••..••••• , ••••....•..•....... 
Gengibre ........................... . 

~-···:··························· Gigoa vaz1os •.••.••.•••...•.•••...•.• 
Gigoa vazios em retorno ........••••... 
Giz ........................ ·.·.·.····· 
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MIRCADOBIAS ... ta tarifa a.. ta· td& 
1, lia r.mD a. 3 à ..... 

Globos de 'ridro ou louça ............. .. 
Globos geographicos •••••••••....•..•. 
Glucoae ••••.•••.••••••..••••.•...•..• 
Goiabada ••••••••••.•.•••••••••••••.•. 
Gomma arabiea ...................... . 
Gomma de mandioca e outras do paiz •• o. 
Gommas nlo denomin~du ............. . 
Grade• de ferro ou madeira ..•.•.•. o •• 
Gradis para Hpulturas ••••.• o ••.....•• 
Graxa animal. ............. o ........ . 

Graxa para calçado .............•..... 
Grelha• de ferro ••.........• o o •••••••• 

Guandos •. o •o o• •. o ••••. o,, ••••••••••• 
Guano .•.•...•.. . , .................. . 
Guaraná •.••••••••••.•••••••••••••••• 
Go.ari ta.a. . • • • • • • . . • . . • • . . . ...•.•.••.• 
Guarda-eol ••••.••••••...••.•.•••. o o •• 

Guinchoeo • : ••• o ••.•••••.•••••.••.••. 
Guindastel .......................... . 
Gyradorea para ee&radas de ferro ...... . 

H 
/ 

Harpa. •o. •••o ••• o o ••.•..••••.•..•••. 
Herva-doee ••••••••.•.••.••..•..•.•••. 
H ervas medieinaea .............. o •• o •• 

Hel"f&& nlo denominadu •..•.•..••••.•. 
Hor&aliças em eonHrvao •.•. o ••.•• o •.•. 
Hortaliças frescas .. o •••••••••• • ••••••• 

I 

Image111 ............................ . 
Iman ............................... . 
Impr91110s ••• o ••••••• o •••••••••••••••• 

Incenso •••• •o• ...................... . 
Inhame ............................. . 
Instrumento& agrícolas •••...•..••••.•. 
Instrumentos de cirurgia, engenharia, 

musica, optica e outroa de precialo, 
nlo denomínadoe .................. . 

Ipeeaeuanha •••••.••••.•.•••••.•.•• o. 

Isoladores deJtelegrapho. • .••••••..••• 

J 

JteAIJ nsioeo •••••.•••.••••. •o ... o••. 
Jaeú vasiol em retorno ............. .. 
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CI&M .. tarifa a- .. tarifa 
1. 3 la NN D a. 3 ., telplldlll 

Jangadas •••.••..••...••.•...•.•...•. 
Jardineiras ••...••.••.•.••.•...•..... 
Jaepe .............. · .. · ... · • · · ·. · · • · 
Jogos de dominó, xadrez, damas, gamlo, 

etc ••....•......•..•............... 
Junco da lndia ••••••••...•....•.•..... 
Jnnco do paiz •........•...••.••...... 

K 

Kaolim .............................. . 
Kerozeno ........................... . 
Kioskoa ••.••.•.••••..•........•....• 
Kiraek .............................. . 

L 

LI bruta •••••..••.••.............•.. 
LI manulacturada ................... . 
I..a.cre ••....•. ...•.•••......•..•••••• 
Ladrilhos de barro .•••...•.•••..••...• 
lAdrilhos de lo:1ça, marmore, etc ..••••. 
Lages apparelhadas .••.•••..•.•.....•• 
Lage"' brutas .••••••••..•.••..•••....• 
Lambreqains de madeira ou metal. ..... 
Lampeõea e lanternas com vidros ••..•. 

f:~e.s .. ~. ~~~~~~~~ ~~. ~~~~~:::::: 
Lanternas magicaa. < ••••••••••••••••• 
Lapidas para sepultaras ......•.......• 
Laranginha •.•....•.••••..•.•..••.•. 
Latlo em barra ..................... . 
La tio em obra nlo denominada •..•..•.• 
Latio velho ••..••.•••.•••••......••.. 
Legumes freecos e sêceos •••••••••.•••• 
Leite em conserva ou condensado .•.. 
Leite fresco ••..••••••.••••.••••••••• 
Lenha ..•.••.....•.•••....••...•..... 
Lentilhas. ••••..••....•...•...••..•... 
L~corea ..... : ........................ . 
L1cores naetonaes ..••.••..•.•......•• 
Limalha de ferro .................... . 
Limas de aço •...•••••.•.••....•..•••. 
Lingoas frescas, sêccaa oa salgadas ... 
Lingai9U importadas ..•••••..•.••...• 
Lingui9U nacionaes ••••.•••.•.•.••.•. 
Linhaça ............................. . 
Linho hrato ••••••..•..•.•.•••.....•. 
Li&eiras ............................ . 
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MF.RCAOORtAS Classes n tarifa tluses n tarifa 
R. :1 da l'tolrt 11 •· 3 da l.tt)lllldiu 

Livros ...••....•.....•..•....•....•.• 
Lixa ..•..•...•...•.••....•....•...•. 
Locomoveis .......................... . 
Locomotivas desarmada.s .............. . 
Lombo de porco ..•.•......•....•..... 
Lona .•...••••...••...............•.. 
Louça commum ..................... . 
Louça de barro do paiz ............... . 
Louça de p:>rcela.na .................. . 
Lousa em lagea .....••.........•..•.•• 
Legumes em conserva ................ . 
Lousas para sepultura ...........••.•. 
Lupulo .•••.••..•.•.•.•.........•...•• 
Lustros ............................. . 
Luvas •............................• · 

M 

Macacos de ferro ...••......•.....•.. 
Macarrlo e outras massas alimentícias 
Machados •••..•..................•.... 
Machinas aratorias ••.•..............•. 
Machinaa a vapor, fixas .......•.•..••.. 
Maehinas a vapor, locomoveis ...••..•. 
Machinaa destinadas ao preparo ou fa-

brico de productos agrícolas ........ . 
Machinaa de cortar cartões ..••...•..•. 
Maehinas de costura ................. . 
Maehinas de imprimir bilhetes de es-

tradas de ferro .................... . 
Machinas de tecer •......•......•..... 

. Machinas-ferramentas •.•.•....•..•..•. 
Machinas grandes não denominadas •.• 
Machinas metalluJ•gicas ou mineiras ••• 
Machinas para gabinetes de physica ou 

laboratorios de chimica .•.......•.... 
Maehinaa para o fabrico de telhas ou ti~ 

jolos •.•••....••.•.•......••...•.... 
Maehinaa pequenas não denominadas •• 
Maehinas photographicas ..........••.. 
Machinas typographicas. litographicas e 

autographieas ...................... . 
Madeira apparelhada para construcçlo 

ou obras de marcenaria e carpintaria. 
Madeira em eas~a, falquejada ou ser-

rada. ete .......................... . 
Madeira em obra. nio denominada, como 

portu, janellas. grades, caneellas, cai-
xilhos, etc ......................... . 
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2. 0 Níio conter abreviaturas, rasuras, palavras emendadas 
ou inulilisadas por meio de riscos ; 

3. 0 Indicar o nome da estação de destino, e o nome é reai
dencia (rua e numero, si for em povoado) do destinatario. 

Art. 232. E' prohibida a aceitação de qualquer telegramma 
contrario ás leis, prejudicial á segurança pttblica ou oft'ensivo 
'á moral e aos bons costumes ou aos interesses da estradà. 

E' prohibido o uso de cifras secretas. 
Art. 233. Os telegrammas apresentados como urgentes 

devem ter esta declaração, assignada pelo signatario do tele
gramma ; seríio transmittidos de preferencia aos ordinarioa e 
pagarão a taxa dupla. 

Art. 234. Os telegrammas de mais de cem palavras podem 
ser recusados ou retardados para se transmittirem outros mais 
breves, embora apresentados posteriormente. 

Art. 235. Muitos telegrammas auécessivos do mesmo ex
peditor para o mesmo ou ditferentes destinatarios, só podem 
ser aceitos, quando não houver outros telegrammas a trans
mittir. 

Art. 236. A apresentação do telcgramma é certificada por 
um boletim, entregu'3 ao expeditor, o qual deve exhibil-o em 
caso de reclamação. 

Art. 237. Nos casos ordinarios a transmis!io dos telegram
mas será f~ita segundo a ordem de sua apresentação na es
tação. 

Os telegrammas do Governo, embora apresentados posterior
mente aos dos particulares, serão sempre expedidos em pri
meiro logar. 

Art. 238. A estrada aceitará despachos para se transmitti
rem cópias por outras linhas, preferindo a linha cuja taxa fór 
mais favoravol, salvo si o expeditor tiver expressamente de
signado outra. 

·Art. 239. A estrada se reserva o direito de interromper as 
communicações telegraphicas para serviço de particulares, 
por tempo indeterminado, no caso em que o julgar conveniente, 
em vista de nrgencia no serviço da estrada ou do Governo. 

Art. 240. O communicante póde exigir da estaçio de des
tino a repetição integral do sou telegramma, pelo que pagará 
a mesma taxa deste ; si quizer simples aviso de recepçio, pagará 
i O ''/o da tnxa. 

Art. 24L O telegramma, antes de começar a transmissíio, 
póde ser retirado, restituindo-se ao communicante a taxa com 
desconto de fO 0 /o· 

A tra.nemiBSíio do telegramma póde ser interrompida a pedido 
do communicante, sem que este tenha direito i restituição 
da taxa paga. 

a minuta do telegramma, que depois de tranacripta no im· 
presao será colla.da. ao mesmo. A minuta deve conter os requi
aitos exigidos nos §§ f, 2 e 3. 
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C omagem · das pala"ras e pàgamento das taa:as 

Art. 242. Na contagem das palavras observar-s~hlo as se
gainteli regras: 

i. a Tudo o que o commanicante escrever. para ser transmit
tido, entra na contagem das palavras ; 

2. a Conta-se como uma qualquer palavra que tenha t5lettras 
ou menos : excedendo deste numero conta-ae como duas ; 

3.• Toda a palavra composta, eseripta. de modo que forme 
ama li!Ô, como tal será contada de conformidade com o disposto 
no paragrapho anterior ; 

4."' Si, porém, forem escriptas separadamente as partes de 
que ella se compõe, ou mesmo reunidas pelo traço de união, 
serlo contadas como outras tantas palavras; 

5. a Todo caracter alphabetico ou numerieo isolado, toda 
palavra ou particnla. seguida de apostropho, será contada como 
uma palavra ; 

6.• Os numeros eseriptos em algarismos contam-ae como 
tantas palavras quantas forem as serias de cinco algarismos 
que contiverem e mais uma pelo excedente; 

7. a As vir gulas, os pontos, e traços de divido, serlo 
contados como outros tantos algarismos; 

8. a Os algarismos escriptos por extenso aerio contados pelo 
numero de palavras emprega:!as para exprimil-os ; 

9.a Cada palavra sublinhada será contada como duas p8-la-
vras; · 

fO.• Os signaes de accentuação não são contados. 
Art. 243. Entra na contagem d1s palavras : 
f. 0 A direcção, a assignatura, as indieatões relativas ao 

modo de remessa do telegramma e o reconhecimento da a.ssi
gnatura; 

2. o Os pedidos de repetiç;lo para conferencia de aviso de re
cepção e as palavras- resposta paga para •.. palavras; 

3. 0 Os nomes proprios de pessoas, cidades, praças, ruas, 
etc., os títulos, sobrenomes, particulas'e qualifi.eações, se con
taria como tantas palavras quantas forem neC611sarias para ex
primil-os. 

Art. 244. Nio serão taxadas quaesquer palavras ou si
gnaes acrescentados no interess)· do serviço do telegrapho. 
Igualmente não aerlo taxadas a data, hora da apresentação 
do telegramma, nem o logar de procedeneia, senão quando 
o commanicante o inscrever na minuta e exigir a trans
missão. 

Art. 245. A taxa é de 500 réis por cada telegramma a.tõ 20 
palavras entre duas estações q_uaesquer, sej.a qual fõr a dis
tancia, addieionando-se 500 reis por cada fO palavras mais. 

A. taxa é paga na estação de partida no aeto de ser apre
sentado o telegramma. 

Art. 246. Cobrar-se-ha taxa dupla pe~os tele ---. 
francez, inglez, italiano, hespanhol ou alle ·;;--;;::::_·~. 
romanos. , ~\~ DA C,{lf. "~ .. 

I,~~. :{~ \ 

~~~ 
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Art. 247. As redacções de jornaes,' casas commerciaes e 
em prezas que fizerem despeza mensal maior de 100$ terão aba
timento de 20 "/o sobre as taxas de transmissão. 

Art. 248. O m<'smo telegramma dirigido a mais de um 
destinatario, pagará além da taxa da tarifa para um destinatario 
mais metade por cada um dos outros. O mesmo telegramma 
dirigido a mais de uma estação pagará a taxa correspondente a 
cada uma destas. 

Art. 249. O communicante póde pagar de antemão a res· 
posta do telegramma, que apresentar, fixando o numero de 
palavras, 

Neste caso a minuta do telegramma deve ter a declaração
resposta paga pam .• . palavra., -antes da assignatura do com
municante. 

Si a resposta tiver menor numero de palavras do que o 
indicado no telegramma, não se fará restituição. Si o nu
mero de palavras fór maidr, o excesso será considerado como 
um novo telegramma que deverá ser pago pela pessoa que 
apresentar a resposta. 

Art. 250. A resposta para ser transmittida deve ser apre
sentada dentro das 48 horas que se seguirem á entrega do 
telegramma primitivo ao destinatario ; a resposta apre
sentada depois de findo este prazo fica sujeita a pagamento 
de taxa, 

ENTREGA DOS TELEGRAMMAS 

SerlJiço dr< estafetas 

Art. 251. Mediante a taxa de 500 réis por kilometro que 
será cobrada na estação de partith, a estrada se encarrega de 
fazer chegar por estafetas o telcgramma, com a possível 
brevidade, ao logar a que se destinar, comtanto que este não 
diste mais de tres kilometros do qualquer estação do in
teri~r e na cidade do Rio de Janeiro esteja entre os pontos 
servidos por carris urbanos. 

Para os lagares mais distantes os telogrammas serão re
mettidos pelo Correio mediante a taxa de 100 réis. 

Art. 252. O telegramma póJe ficar na estação de destino 
até que o destinatario venha procurai-o. 

Art. 253. Para execução das disposições indicadas nos 
arts. 252 e 253, deverá o communicante fazer as respectivas 
declarações no impresso do telegramma do seguinte modo -
Pela estrada- Pelo Correio - Na estação. Em falta de taes 
declarações será o telegramma expedido pelo Correio. 

_-\rt. 254. Ao empregado da estra·la encarregado da con
ducção do telegramma ao domicilio do destinatario não é licito 
encarregar-se da resposta ou de outro telegramma a trans
mittit·, recebendo a tax:.t respectiva. 



ACTOS DO PODER EXECUTfVO 207 

Art. 255. Na ausencia. do destinatario os telegrammas serão 
entregues ás pessoas de sua família, a seus empregados, 
criados, ou hospedes, salvo si o communicante designar na 
minuta pessoa especial. Quem receber o telegramma em nome 
do destinatario deverá assignar o recibo, indicando esta 
circumstancia. 

Art. 256. Os telegrammas que tiverem de ser procurados 
na estação do destino, serão entregues só ao proprio desti
natario ou a pessoa por elle competentemente autol"izada. 

Art. 257. O pedido para que o telegramm<t expedido não 
seja enviado ao dcstinatario, deve ser feito por novo telc
gramma, sujeito à taxa que será rostiLuida, si o pe !idJ não 
chegar a tempo de ser satisfeito. 

Restituição das taxas de telegrammas 

Art. 258. O communicante tem direito à restituição da 
taxa nos seguintes casos: 

i. 0 Quando o telegramma não chegar a seu destino por 
causa devida ao serviço do telegrapho ; 

2. 0 Quando o telegramma enviado ao destina ta rio estiver al
terado a ponto de não satisfazer ao fim a que era destinado ; 

3. 0 Quando o telegramma pelo qual se tiver cobrado taxa 
addicional chegar á casa do destinatario com demora de mai~ 
de tres horas depois da recepção na estação de destino, si a 
demora provier de nogligencia ou descuido do pessoal da 
estrada. 

Segredo dos tele!frammas 

Art. 259. Os empregados da estrada são obrigados a 
guardar o maior segredo sobre os telegrammas. 

São-lhes applicaveis, pelo extravio ou abertura dos despachos 
telegraphicos e divulgação rle seu enunciado·, as leis que 
garantem o aigillo das cartas confiadas ao Correio e a sogu
nnça de seu transporte. 

Art. 260. Fica revogado o Decreto li. 6005 de 9 do Ou
tubro de i875 e expressamente entendido que além das taxas 
das tarifas approvadas pelo presente decreto a Companhia da 
estrada de ferro Leopoldina não tem direito a cobrar ne
nhuma taxa addicional a titulo de commisslio ou qualquer 
outro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de i883.
Affonso Augusto :Jf oreira Penna. 



ESTAC()ES 

PrimtirG S~eçiia 

1' Porlo NoYO •••••••. 
S. José ••••••••.••• 
Paotaoo .......... . 
Volta Grande •••••• 
S. Luiz .......... .. 
Proddencia .•.••••• 
Sanlalsabel ••••... 

SegundG S~efle 

Reeroio ••••••••••.. 
Campo Limpo .••..• 
Viata Alecn ...... 
Cataruate~ •••..... 

Ttrceíra Sutà(J 

Sinimbú .......... . 
D. Eusebia ...... .. 
Santo Autooio ••••. 
Pomba ..•.••••.•.•. 

QuartG 8«fl(J 

Dlamanlo .•••••.... 
Ubaonae ••••••••.. 
Prosldlo .......... . 
S. ueraldo ........ . 

Ril ... l 

I 

Tarifas Dara o transDorte de mercadorias e D~ Dela estrada de ferro LooDoJdina, a lllle se refere o nooreto n. 9028 desta data 
DA ESTAÇAO DE PORTO ~OVO PARA AS DEMAIS ESTAÇ ,ES E RECIPROCAMENTE 

TARIFA N. I 

l'I.UA.JII!II POI fM 
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3 
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38 
44 
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' u,-o~~, !1 111100 

• tO lt#)OtO 
5,Slll lt.IIIOO 

=jmm 68900 158460 
7/fJ6l lll,Jl60 

TARIFA N. t 

I IJIC6MIII~D41 t:M I -·· .. 1'RI~S 

DI TIAURTIS 

---
Por 

10 kilogrammas 

1'\15 
135 
100 ... 
2'JJ 

8:131 
8380 
8416 
8180 

~ ~~ 

= /P99 
ó83i 

~ 
:li 
5I 

~ 

i~ 171 
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lfJ63 
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1J.150 
8311<l 
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E 

= fi169 
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TARIFA N.l 

IIIIU.IIOII.IAI 111 OIJIAL 
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/11117 
8lU 
·/jll91 
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8t5' 
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j300 

,P3l 
113'" 
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.1'171 

m: 
8141 
{456 

i ~ 
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~ 

~~ m! 
M3'J 
6171 

= /n5j .... 
~ 
8347 
8358 

= /J$0\ 
8114 

a 
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-a $ 
.~ c .. 

1)10 
8011 = 8014 
1.)39 

1168 
{jOIIO 
,j089 
81{).; 

lltl 
~·ao 
1137 
8148 

$15$ 
1171 , ... 
810' 

. ~ i ... 
... 5I 

" c .. 

/1)05 = f~ 
80!9 

=~ """ /11)51 

m 
s 
#10! 

i ~ 
ü ~ 

~ ~ .. 

= 18350 = lf.IOO 

:; 
•• 800 

68410 

·~" 6g18Al 
685!0 

= 81300 
8J760 

TARifA N.' 

JOI..ll1 PIOI.\81 

MITAU ••acoOOOiol DllfBBilO I 
OU1'ft01 l' ALOUS 

Por 1:000,5000 

~101 

~'':8 50 

""" 18180 

j~"IIJjl 

lllf""' 
187!-10 
i,..Wi:.i 

ssm 
""'"' i.~.Ji!l 
':!,57':!0 

t58!5 
3.~18(1 
:t,~\10 
3,.):il3t.J 

TARIFA N: 5 

yiiiU:ULOi 

i ... 
:. 

3.1000 
'1100 
76400 
9.)600 

IO..'~RtiO 
t3:}800 

I:JBlOil 
17;61lll 
19410:1 
H8101 

tll/)000 ... .,.,., 
ti,~91)() 
2'J.S!Jtlll 

I 
t 

I 
li 
r.l 

f' 

= qiOO 
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1tWtO 
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H,j500 

I 

TARIFA N. 6 

J.JIJif'l:t POft CARIÇA 

= 
... 
:. 

~ 
18800 
lj50J 
ib!lOO 
3,!900 

48'100 
5,jtoll 
581'00 
68700 

7/1400 
71J701 
8hO·t0 
8.)500 

l 1 
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8!00 
8500 

181-0 
186,0 
l,~~kl 
'!5400 

= 3,15110 
4r)jiJO 

'17011 
,_ 
~= 

l i ., 11, 

!! 
BIOO ,.,. 
8:!4)5 

S110 
,!400 
64~5 
1)515 

,1!161 

I 

t~T: 
h6H 

ESTAÇÕES EXPLICAÇÕES 

Primeira Secção I Tarifa n. l. Viajantes.- Por Yiajanto e por kilomatro : t• elaue: 
até lfiO kilometros 65 réis; por kilomotro oxeodonlc 40 réis. ta elasse: 

Porto Novo. 
S. José. 
Pantano. 
Volta Grande. 
S. Lniz. 
ProYidoneia. 
Santa Isabel. 

~~ó ,~o~~~:;:~:~~ Wa~êi:J rr,~"~~~::!:~':~~o ~~~~~dk~~·~~~r!~i:t~ ~,t~~ 
lometros 5 réis; por kilomelro u.eoJoulo atli UI,' rtlis; por kilo
motro os: cedente, 3,5 réis. TariLl n. 3. More durias,- Por lO kl
logrammM o \lOf kilometro: f~ elasso : ~cnoro~ do euldado o do 
eondueçJo pen.~rota, objce\01 do grande volumo, poneo peso, b;lga
rent e eneommondas om trens midos: atli 61 kilomotrus 4,5; por 
kllomotro oxeedm110 3,5. J.1 rlast~o; ~cnoros do import~tçll:o. Alô 

Segunda St!tpiio 16!1 kilumlllrf)~ 3,5; r,or kilometro ~lllrorlonto até 1'!111 t rêi!J; por 
'kilmnet•·., oHo.loule r o I ::!O, l,!i r r' h. 34 cla~~o: pOliMOs de otporta
ção. Alr\ liO kilomotro~, 3 nl•~; por ldlniUf\tro l!lltn•lonto até f't!J, 
:!l,!S rúiR; Jror kilomotro ouorlontu ri•• 1':!0, I real. ti~ daR~c: toeidos 
do fahrieas nar.ionaes, ear!! •·ru coro, al/.i'Q•Iilo 1'111 r.arot;.o, gencros 
aJimontic10s do primolra noeossidarlo, imporl.ido,; o canfo vogotal: 
por lO kilo~ e por kilomotro, I ro:'ll, Grr cla~·HJ: "VQS, frutas, leito, 

Rl't:roio. 
Campo Lim(lO. 
Vista Alo~re. 
Cataguazes., 

Tcrctíra Stxrão lavet, animaos pequenos em e.apno1ras, ,·or<lura~. mindeu~ alinton
lieias, sal, gt:lneros alimonticiOil uaeiona.os, ferramenta& o ulensilJOI 
arrieolas o madeiras om qnanti1lado inferior a uma tonolaLia. Por 
lU kilos e por kilomotro 0,:', rCi~. i'' c:la~~r: nu<hm;ts, matcriacs de 
eonatrueçlo, maehinas em gcr:ol para c~talwlr~rirnrmlos hulustrHIO\. , 
ferro em gu,a, minorio11, (';3(1im, o~trntno~ o ohjcrtu11 de poueo valor , 
e dormentes por dnda. Por lonelal.ia. e I'Ot kiloUJclro: aló 60 kilomo- li 
tr<~s 50 reis, o por kilometro oxeedentc 40 reis. 

Sinlmbõ. 
D. Eusebia. 
Sa11l•l ArJlouio. 
l'omba. 

Quarta Secrao 

3Ut01 
Mi"!I.NI 
:l.H,)'!OO 
4UJ410ll 
~ 

8f700 5,4701 ,B66ã Diamante. nntr •s nlorcs. Por nm r.oulo olo ,.,~j~ e kilo_•!tclto: at~ 11.10 kllomo-
98401 Gf,!OO IJ716 Uhaonso, tws '!O n•u, o por kilomolro C'Xt01lonh· l:i rt'l~. 

19~J :~~;: ;~~ $~~i ~:u~~~~Jdo. PoJ
0 
;:;:~~·:lo o 1•or Ulonllltro e laxa fiu. I 

Tarifa n. 4. Joias.- Joias, fle•lta~, motaes pr<ldosos, dinhlliro e 

r Rllmal .,. ~=~~~:e ~a~~~~o~l:~·:c!~~~:i·n1ti~ig::c::;;:d; 
Leoroldina ....... ·I 101 I 6~00 I '8000 I 98900 I J$641 1'341 8!91 I .~tst I SIOl I 8050 I 46610 I ~80lã I tt8l00 I l68~00 6#'.00 'tPn a:ma Loopoldln_a·- ~~~~t.~~~:~1·:l.~lll~~;~:.:~~~:o;~ .. ~~~~: ."0A'~a~ 

I ~ llui • V 1 . 1 k1lomelro~ !00 n•u; por kalomotro exee· 'li 

~ 
"""( \.\ t \jl\ DA Vft~i'. ~ 0 ueu os dente tRO rêi~. 

lt 

Ob8ervoçêie8 • \\~,,, ... -· ltf..{.n, *"ela~so:tarros,rarrnfas,earre&as.eoutro• 

~ 
.. :v' 'T.J J Yehu·nlo~ tiO duas nu •1uatro roLias 11ara 

Mnc~oeoaut.- As more:uloriat da Ja ela8se da tarira n. 3, dospaeha(las daC~rto para ponto- ara.tados 1las O-ltaçõo~ do Campo l.impn, Catagu:u:o~. I.OOIIOlollna., Pomba, Ubaenso o S. r.oraldo, gozarão ~nlos abatimentos· 7 tran~1•orto r In gcner•JII, tilhurys o outro~ il 

de r.uri !b:Uc!'!n~011m:!~~d~~eomá:~:~!!ft!~.!~.; d!
0 ~!lo:~r~~~s1!0 d::'t~~if: ~0• ~~~::o01t::e~ ~Ós~~eeb~a;' r~~a 60

a '"llX::!'':!s 
0~~~~~~~111seguJntes: ReeroJo, CarnJ•o Limpo,. Catagnazos, LooJloldina, Po aonse o S. Goro Ido, ,._ d: 1~;~~:.?eA!1ti';~;. 1 ~i11~~n~~::R 'fSO~~Xf~~ ' 

pronnlontes de mais de _.k•lometrot dessas estaç3os. por kilomotro tneo1lí'nle t'IO réis. 

~! ;.;:~ao~•:: p~~~~~~·;j;:.• e1~t~n~~ad~~~:a~a~ii~.:::~:. ~~;~• ::'eJ:.!!s:!oij[&l:!a{:f ~~103•~11 ~~~~~~t~~~,' ee~:_~b~~:;,~~!~:8a~ ::;. sululhisiies. ! oS /. Por caho(:l e por kilmnotro. 
T•L .. UMMAS - {k telegr.ammaa entre quaosquer estações at/30 palnras, custam 500 rs. eada um. addieionando-se 500 u. por grupo de tU palavras mats. D-) DE pU ~'O fa ela~so anlm o (li •lo monlaria. All lOO ki-

~~'~"~!:!~&'tid~IJ•o:n~:l~;•bijlr.,~!la:~ P1'\ra e~~~:n:~~a d!! :::,.";.:· ~~r::~~~~ ::ef~n:: ~~~:J~0o~~1~t1~1e~~=a0~ e::t: :l:s~ee.stJ.çlo sogninto. ___ __.;;;. ~ ~~~!!~' fii n1~, 1•0r 1>11omotro oxrodonlo 
Na detormiaaçJo do proço rio trantpttr\o das tarira1 ns, t e G (la e t• elasaol arredonda-5o para tOO rs. toda a fraeçlo de 100 rs. 1 el<t.11~n· hm~. vart'u o 1'iloh,ot, Alo tOII lo· 
Todo o kllomolro onreta1l0 eonta-ae eomo d tiToSAe siri o 11oreorridr1 por i11triro, TarlfJ. n, G. Animae~ lnt'IOirn<J S. I H•ts, 1101 k1lomdro oxeedente 
To1la a dlslaneia menor de ã kilomotro'J eonta-se eomo 5 kilometros. .'!41 rh~. 

___ J1 el.t,~o: f':JIIIC'Irr•~. 1•orrns, r1'1eso nuhos 
11 lume~ smnclh nh'-, ~oltos alll WO kilo. 

Fiea entendMo quo na applieaç11"6 das tarifas hnerã rorft~ita iguat.larle, ti e sorte que 0'( f rotos 11ejam cobrados de atcôrdo tom u mMmas, quatlll'fUilr qne so}am os e~:rArlitoteA, 8 ~,1 &cndo litlto o~taheloterotn-s,. dhlineç•ioa entre mot.~os ã rt"ts; JIOI k•lon•otro exeedcuto 
eslos. • :J rN~. 



.>.CTOS DO PODER EXECUTIVO 209 

Classificação geral das mercadorias nne tiverem da ser fi'Bns
uortadas vela estrada de ferro LeoDoldina 

Por ordem alphabetica 

As mercadorias não denominadas são incluídas nas classes 
dos artigos similares. 

MERCADORIAS Class@s ~a tarifA (las,es ~~ tarifa 
n. 3 da Pedro 11 a. 3 da Lropoldiaa 

A 

Abanos de palha •.....•...•.....•.. -- -
Aba nos de pennas ...........•........ 
Absintho ...•..••.........•.•........ 
Açafrão .........•................... 
Accessorios de trilhos .•............... 
Achas de lenha ....••................ 
Acidos mineraes •••...•....•...•..... 
Aço ................•............•... 
Aduelas ........•...••........... -.- .. 
Agua .•..•.........•••....•.••..•.•.. 
Agua-raz ......•.......•........ -.... . 
Aguardente do paiz ................. - . 

1 
1 
2 
5 
7 

6 e 7 
1 
2 

6 e 7 
6 
1 
3 
2 
3 

1 
1 
2 
5 
7 

6 e 7 
1 
2 

6 e 7 
6 
1 
6 
2 
3 

Aguardente importada .....•.......... 
Aguas mineraes ou medicinaes do paiz. 
Aguas mineraes ou medicinaes impor-

tadas.............................. 2 2 
Alab<~.stro bruto ..•.• , • . . . . . . . . . . . . . . . · 5 5 
Alabastro em obra.................... 1 1 
Alambiques e pertenças. . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Alavancas de ferro................... 2 2 
Alcatifas............................. 1 1 
Alcatrão............................. 2 2 
Alcool. ..••....•..... _ . • . . . . . . . . • . . . • 2 2 
Alcool nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 

~~~I~~=~::LHLL i I 
Al~ofarizes de metal, pedra ou madeira. _ . 

2
-- -. • 

Alpts~e ..... - . - ·- · ·- ·. ·-- · · · · · · · · · · · -, \\\1 H EG~fPA C, A 
Alu~ma ......................... · · ~~\.. 

9 2 ,fJt-1.. ' 
Alvatade ..................... • ...... «) ~ 

14 
'-1>. 

FODBR IXBCI!JITO 1883- '. 11. '-f' 



ACTOS DO PODER EXECU'1'IVO 

MERCADORIAS Clapq da flrlta Cllllll da tarifa 
•· I da Pedro 11 •· I da IMptWin 

Amendoim (em grlo ou eõco) •••••..• 
Amendoim (oleo de) ..••.•••.•••..•.•. 
Amido .•••••.••••..•••......•.....•• 
Ancoras ..••••.••••••••.•.••..•...•.• 
Aneoretas vazias .•••.•.•••......•...• 
Ancoretas vazias em retorno ..•...•...•• 
Aniagem •...••.••••••...•...•....... 
Anil .•....•...•...••.........•...•... 
Animaes empalhados ou embalsamados. 
Animaes pequenGs em caixões ou ee3tos. 
Aniz .•••.••.••.••••....•..•......... 
Apparel~o? para experiencias physieas 

OU ehlm!CSS . , . , . , , , .. , , . , , , , . , , ... 
Apparelhos para gaz •••••.....•.•.••. 
Apparell.:.03 teregraphicos •...•...•... 
Ara los ..•••.••.•••••••••••.•.•...•.. 
Arados a vapor ...•.••.......•...••••• 
Arame .••..••.••.•. •·•·.··.•· ·• ••· ·• 
Araruta ...••.••.•••.••.....••...•••.. 
Araruta em raiz .•••.....•.....•.•.... 
Arbustos vivos •••••••.••....•....•... 
Archotes •.•••••.••••••••.....•..•.•... 
Arcos de ferro ou madeira .•.•.•••••• 
Ardosias •••••.•••.•...•...•.•.••...••• 
Arêa .. .......•...•................•.. 
Argi!la .•••••.•.••••...•..... ···•··•· 
Armações para guarda-sol. .......•.••• 
Armações para i~rejaa .•....•....•.... 
Armações para lojas .................. . 
Armas brancas ...................... . 
Armas de fogo ..•.•...•....•.....•.... 
Arreios ................... ·•. • • · · · · • • 
Arroz do paiz •••..••.•••..•.....•.... 
Arroz importado ................. , .. .. 
Artigos de armarinho ••...•.........•• 
Artigos de desenhG .................. . 
Artigos de escriptorio .....•.......•... 
Artigos de folha de Flandres ..•.......• 
Artigos de luxo ou phantasia ...•..••..• 
Artigog de pacotilha não denominados .•. 
Asphalto •••••••...••.•••.••.••....••• 
Assucar bruto ....................... . 
Assncar relinJdo ............. · ..•.•.••• 
Ataudes .............................. . 
Ave~~o ... · .............................. .. 
Avelãs .............................. . 
Aves domesticas em capoeira1.1 ou jaeãs. 
Avea empalhadas ou emballlà.madas ••••. 
Azeite ele aubstanciaa c1o paiz .•.•••••••••. 

6 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
3 
1 
6 
3 

2 
2 
2 

6 e 7 
6 e 7 

2 
6 
6 
5 
2 
2 

6e7 
7 
7 
2 
t 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
5 
i 
2 
7 
6 
5 
1 
5 
2 
6 
1 
3 

6 
3 
6 
2 
5 
6 
2 
3 
1 
6 
3 

2 
2 
2 

6 e 7 
6 e 7 

2 
6 
6 
5 
2 
2 

6 e 7 
7 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
7 
6 
5 
1 
5 
2 
6 
t 
s 



ACTOS DO PODER EXECUTI\0 2U. 

MERCADORIAS Claii!S 4a ~JrJra Clusu da tarira 
a. 3 da Pelro D o. 3 d& Leopoldloa 

Azeite doce ........................... . 
Azeitonas ............................ . 
Azulejos .............................. . 

B 

Bacalhau ............................. . 
Bagatollas ............................. . 
Bahús vazios •••..•.....•..•..•..•..•• 
Balaios •......•..•......•...... · ....•.• 
Balanças ••........•.•••...•......•..• 
Balões ................................ . 
Bambús .................................. . 
Bancos de ferro ............ • •.•.•....... 
Bancos de madeira .................... . 
Bancos de madeir<l (ordinaria) .........• 
Banguês .............................. . 
Banha nacional ........................ . 
Banha importada ...................... . 
Barracas desarmadas ................. . 
Barricas vazias ...................... . 
Barricas vazias em retorno .••.••.•.. 
Barrilha ...••••.•....••.•....••••..•. 
Barris vazios ........................ . 
Barris vazios em retorno .•.•........•. 
Barro ....•••...........•...•...•••.. 
Bastidores de theatro ................ . 
Batatas .••...•....•.••....••..•..••.. 
Batatas doces .•••.•.•••...•..••• , ••••. 
Be~i~as espirituosas não denominadas .• 
BetJus .............................. . 
Bengalas •..•..•..•...••.•••••..••.•• 
Berços .••.•.•.••••...•.......•..•.••. 
Bilhat·es •..•••.••...•...••..•..••..• 
Biscoutos •.•••••.••••••..•..•.•..•..• 
Bolachas ordinsrias ................. .. 
Bolsas de viagem •.••.....•••••••..••. 
Bombas •..••.•.••••.•..•..•.•.•••• .-. 
Botijas vazias •......••.••.•.••...•.•. 
Breu ••••••.••.•••••••••.••.••.••..•. 
Brinquedos ....•....••...•..••••....• 
Brochas para pintar ou caiar ...•..... 
Bronze bruto •.....•..•..•.••.•.•...•• 
Bronze em obj1ctosdearte ..•.••.....•. 
Bronze em obra não denominada ..•.•.. 
Brunidol'es de café ................... . 
Burras de ferro ..••...••.••.•••••..•.• 
Bustos ...•....•......... • •....•..... 

2 
2 
5 

5 
2 
2 
6 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
6 
5 
2 
5 
6 
5 
5 
6 
7 
1 
5 
6 
2 
6 
2 
2 
2 
::! 
6 
2 
2 

6 e 7 
5 
2 
2 
2 
1 
2 

6 e 7 
2 
1 

2 
2 
5 

s 
2 
2 
6 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
6 
5 
2 
5 
6 
5 
5 
6 
7 
i 
5 
6 
2 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 

6 e 7 
5 
2 
2 
2 
1 
2 

6 e 7 
.2 
i 
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MERCADORIAS Cla!scs da tarifa Classes da tarifa 
n. 3 da l'~dro li n. 3 da Leopoldina 

c 

Cabello .••...•...•.....•...•.••.•.... 
Cabello em obra .....•............•.. ·. 
Cabos de arame .••....•...•........... 
Cabos de canhamo, linho, etc .•...••... 
Cabos de ferramentas, vassouras, etc. 
Cacáo ..••.•.•.•.•...••..•. •·. • · •. • · · · 
Caça morta ...••.•.••...•••.••••... •· 
Cachimbos •.•....•..•..•..•.••••...•. 
CiMJ.eados ........•.•.•....•... · • · • • · • · 
Cadernaes .....•.•.....•.•......•. · · • 
Cadinhos .•.• , ... , •..•...•.....••.... 
Café em côco .•..................•.. · 
Café em grão ••.....•..........•.•..• 
Café moido, ..•••.•.••.....•....•..... 
Caoutchouc bruto •••............•..•.. 
Caoutchouc em obra não denominada •.. 
Caibros ••.•..•.•.•..•.••••........•.• 
Caixas de folha de Flandres, madeira ou 

papelão, vazias .................... . 
Cairo ••....•.•..•.•.••..•....•......• 
Caixilhos com vidros ................ .. 
Cal. ...•••..••.•••..••..•...•..•.•.. 
Calcareos .......•...•.•.•...•.....•.• 
Calçado ...•..••..••.•.•••..... ····.·· 
Caldeiras .••••.•....•.......•.....••. 
Camas de ferro ...••......•...•..... ·· 
Camas de lona ..•...•.•........••. · ..• 
Camas de madeira, ordinarias e finas ••. 
Campainhas electricas ..•....•••...••. 
Campainhas de vidro para jardim. ; ••.•• 
Camphora. •••••.••..•......••.. · ... · • • 
Canella em pó ou em casca ......•.•• 
Cangalhas •.••..•.• , •••...••.......• ·• 
Cangica .• , •..•....•. , .....• , ..• , ...• 
Canhamo bruto ••.•••••.......•......• 
Canna da India .••••.•....•.•.•.•..•.• 
Canna de assucar ..••• ,' .••••..•.•.. • . · 
Canôas ••••••....••..•.....•.....•.•. 
Canos d<~ barro .••.••...•...•...•.•.•. 
Canos de metal ..•..••...•...•.....•.. 
Cantaria ............................ . 
Capachos .•.••.••......•.....• · ... · •. · 
Capim •.•..•..•..•..••.......•..•...• 
Capoeiras vazias •• , ...••........•...•• 
Capoeiras vazias em retorno .•.•...••• 
Carborina ••...........•.•.....•.....•• 
Card11s ••.. , .••.•. , •. , •.•. , ..•......•• 
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MERC:ADORIAS Classes da tarir~ Classes d' tsrifa 
u. 3 da Pedro 11 n. 3 da Leopoldiua 

Carnaúba.em cera .....•...•....••..•. 
Carnaúba (palha) ................... .. 
Carne fresca ......................... . 
Carne fumada, salgada ou sêcca ..•... 
Caroços de algodão .................. . 
Carrinhos de mão feitos no paiz ...... . 
Carrinhos de mão importados •.......•. 
Carvão animal ...........•....•.•••..• 
Carvão de pedra .••...........••...... 
Carvão vegetal •....•...•••.......•••• 
Cascalho .....•.••••.........••..•.•. 
Casca!! de arvores para cortume e outros 

fins .....•.••.•....••..••...••...•• 
Cascas de côco ...............•......•. 
Cebolas .•...•...••...•.•....•...•... 
Cebolinho ........•..•..•...•...•.•... 
Centeio ............................. . 
Cera bruta •.....•...••.....•.•.....•. 
Cera em obra não denominada ..•••..•.. 
Cera em velas ...•••.•••...•..•.•.•.•• 
Cera em velas nacionaes .....••..••.••.• 
Ceramica (artigos communs não deno-
. minados) .......................... . 
Ceramica (artigos finos não denominados) 
Cereaes não denominados .•.......•.... 
Cerveja ••.•.•.•.•..•.•..•..•.•.....•. 
Cerveja nacional .......•...•••....••.• 
Cestos vazios ........................ . 
Cestos vazios em retorno .•.•....•...•.. 
Cevada ••••..•••.••••••...•.•.....••. 
Cavadeiras para mandioca ••.•••...•• 
Cevalinha •••.•.••••••••••••...•.•.•.. 
Chá importado ....................... . 
Chá nacional. .•.•• ; ••••....•.....•... 
Chapas de ferro ou zinco para coberta ... 
Chapas de ferro para fogão ••..•..•••• 
Chapelaria (artigos não denominados) •. 
Chapelleiras .•••••••••...........•••• 
Chapéos .............................. . 
Charruas ............................ . 
Charutos nacionaes ou estrangeiros .••• 
Chifres •.••.••.........•..•••••.••...• 
Chlorureto de calcio .................. . 
Chocolate importado ...•..••....•..•.. 
Chocolate nacional ................... . 
Chouriços importados •..••........•... 
Chouriços naciona.es ••.••.•....•..•... 
Chumbo de caça ..................... . 
Chumbo em linguados ................ . 
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Art. i63. Poderâ ser recusado o recebimento de qualquer 
mercadoria nos seguintes casos: 

i. o Si a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentrG 
dos envoltorioa, que haja probabilidade de nio chegar a nu 
destino sem perda ou avaria ; 

2. o Si, .exigindo a mercadoria, por sua natureza, um eu• 
voltorio qualquer para a .resguardar de perda ou avaria, for· 
apresentada. sem envoltor10 ; . 

s.o Si no acto do recebimento a mercadoria apresentar 
indicio de já est':\r avaria:ia. Entretanto, o expeditor poderá 
reparar oa defeitos dos volumes, e neste caso a estrada fará. a 
remessa substituindo-se por outra a nota de expediçio apra. 
sentada, si fór necessario. 

Art. i64. Emquanto os volumes não forem reparados ou 
retirados, ai o expeditor não quizer mais enviai-os, poderio 
permanecer 24 horas na estação sem responsabilidade ·por 
parte da estrada, ficando depois sujeitos á armazenagem. 

Art. i65. A estrada poderá expedir a mercadoria nas con
dições doa§§ i, 2 e 3 do art. i63, danllO o expeditor ao agente 
da estaçio uma declaração por elle assignada em que espe
cifique os defeitos verificados nos volumes e allivie a estrada 
da responsabilidade das avarias que poderem provir de taea 
defeitos. Si porém a mercadoria estiver em eshdo tal que 
nlo possa ser carregada com outras sem damnifical-as, nlo 
será aceita ainda que o expeditor se preste a fazer declara
çlo de responsabilidade. 

~otas de expediçao 

Art. i66. Os transportes effectuadoa aos preços e segundo 
as condi~ea das tarifas ns. 3, 4, 5 e 6, devem ser acompanha
doa de nota de expedição em duas vias que indiquem exacta
mente a data da apresentaçãa, o nome (1) e a residencia do 
expeditor e do destinatario, a marca, o endereço, a quantidade, 
o peso, o modo de acondicionamento e a natureza. da mercado
ria, a estaçlo de partida. e a de chegada, o frete- e os gastos 
aceeasorios pagos ou a pagar, etc. (2) 

(i) Podem ser aceitas as notas de expediçio q~e tiverem 
assignatura do expeditor impressa ou autographada. 

(2) Nas notas de expedição e nos boletins de encommendas 
de volumes a que for applicavel a disposição do art. 170 de3tas 
instrucções regulamentares, deve-se mencionar não só o nu
mero de decímetros cubicos achados pela me-dição e que deve 
servir de base para calculo do frete, mas ainda o peso real 
ve.rifiçado na balança para. que na estação de destino se possa 
pi-Qv~r que o volume chegou completo. 
ifl~ eltceptnadoa os volumes de tio grandes dimensões 

que niio possam ser collocados na balança. 
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Estas indicações servem para regular as indemnizações em 
caso de perda ou avaria. 

Art. 167. Cada nota constitue uma expedição e não póde 
mencionar senio o nome de um só destinatario. . 

Por expedição entende-se um ou mais volumes provenientes 
de um só upeditor, endereçados a um só destinatario. 

Em nenhum caso póde uma só nota de expedição compre
hender mercadorias em quantidade superior á lotação de um 
vagilo. 

Art. 168. Quando a expedição fOr deetinada a logar além 
da estrada de ferro, a nota póde de!.'ignar na loealidn,le da 
estação de destino o commissario ou conductor a quem devia 
ser entregue a mercadoria. 

Art. 169. Quando em uma expedição de dous ou mais 
volumes, uns forem segurados e outros nilo, os segurados 
devem ser incluídos em nota especial. 

Mediçao, calculo do frete e pagamento das ta:ms 

Art. :170. Quando as mercadorias forem de grande volume 
em relação ao peso, medir-se-ha tambem o volume e si este 
corresponder a mais de quatro decímetros cubieos por kilo
gramma, tomar-se-ha para peso do volume um numero de ki
logrammas igual á quarta parte do de decimetros cubicos 
achados. 

Art. :f.7:f.. Calcula-se o peso da madeira em tóros, falcas, 
vigas, couçoeiras, pranchões, taboss, multiplicando-se o com
primento em decimetros pela altura e largura em centímetros, 
dividindo-se o producto por 100 e tomando-se para o peso 
tantos kilogrammas quantos forem os decímetros eubicos assim 
achados. 

O peso dos caibros, ripas, moirões, achas de lenha, etc. 
em feixes, eal.cula-se do mesmo modo. 

Art. 172. Os dormente.~ carregados na linha pagam 400 réis 
por carga e 200 réis por descarga em dazia ; quando car
regados nas eeta~. 500 réis por carga e S.')() réis por descarga 
por 1.000 kilogrammas. Os dormentt>s de bitola estreita 
gozam do abatimento de 20 °/o até Catlguazes e 30 °/o d'ahi 
para diante. 

Art. i73. O peso do milheiro de tijolos, telhas, paralleli
pipedos e outros artigos semelhant<'s, a. granel, c:Ucula-ae na 
proporçilo do peso de 10 dos de maiores dimensões. 

O peso de uma expedição de carvão, areia, barro e ontros 
artigos semelhantes, a granel, calcula-se na razão de um 
decalitro dos artigos. 

Art. 174. A unidade de medida Jinear é dl) decimetro ; 
toda a fracçio do decimetro conta-se como um decimetro. (1) 
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Art. t75. O frete a cobrar pelos objectoa tnlnaportadoa 
pela estrada é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual 
f6r seu conteúdo. 

Art. 176. No calculo do frete e das tax.aa aceesaorias as 
fracç5es de 20 réis sio arredondadas para 20 réis. 

As fracç5es de peso alo contadas por centesimos de tone
lada ou por tO kilogrammas, e as de volume por centesimoa 
de metro cubico ou por tO decímetros eubicos. Asaim todo o 
peso comprehendido entre O e iO kilo~rammas será contado 
como tO kilogrammas: entre iO e 20 kilogrammas como 20 
kilogrammas ; do mesmo modo todo o volume enb'e O e to 
decímetros cubicoa será contado como tO decímetros cubicos, 
entre tO e 20 decimeb'os cubicos como 20 decímetros cubicos. 

Art. t77. Exceptuam-se das disposiçlies acima as mer
cadorias da 7• classe da tarifa n. 3, que serio taxadas por tone
lada, contando-se como meia tonela la qualquer fracçio 
inferior a meia tonelada, e como uma tonelada qualquer fracção 
entre meia tonelada e uma tonelada. 

Exeeptuam-se tambem os volumes de encommendaa e baga
gens de menos de cinco kilogrammas que sio taxados como si 
tiveesem cinco kilogrammas: os demais de cinco e menos de 10 
kilogrammas do taxados como si tiveasem 10 kilogrammas. 

Art. 178. A importancia do frete e das taxas accesaorias das 
expedições feitas aos preços e segundo as condi~es das tarifas 
ns. 2, 4, 5 e 6, é paga, sem cxcepçio, na estação de partida, 
no acto do despacho. Esta disposição é extensiva áa expedi
~ feitas aos preços e segundo as condições da tarifa n. 3 da 
estaçio do Campo para as do interior ou de uma destas para 
outra. As expedições, porém, de qualquer estação do interior 
para a eataçlo do Campo podem ser feitas com frete pago 
ou a pagar quando este exceder a 10$000. (i) 

Si todavia a mercadoria fôr sujeita a prompta deterioraçio 
ou de valor insigRificante, deve o frete ser pago no acto do 
despacào. 

A importancia das pa~sagens é paga quando se distribuem 
os bilhetes. 

Art. 1.79. As mercadorias de qualquer natureza, remetti
das para as estações afim de serem expedidas aos preços e 
segundo as condições da. tarifa n. 3 e cujos fretes nio forem 
pagos logo depois de registradas, ficam sujeitas á armazenagem, 
a menos que tenha. de ser pago o frete na. estação destinataria. 

M aterias nocivas ou perigosas 

Art. f.80. O transporte da dynamite, da nitro-glycerina., do 
algodlo-polvora e dos fulminatos, de nenhum modo podem 

(i) Esta disposi91G é extensiva ás expedições de gado auino 
do interior para a Córte, cujos expeditores preferirem pagar 
frete na. estaçlo do Campo. 
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ter l~r. Nio pdde tão pouco ter Jogar o transporte de polvora 
de mina ou de caça, em grande quantidade, a juizo da 
estrada. 

Exceptuam-ae os transportes de polvora e artigos bellicos por 
conta do Ministerio da Guerra e os transportes de polvora para 
a construcçifo do prolongamento da Estrada de Ferro D. Pe
dro li ou de outras estradas de ferro. 

Art. 181. A polvora, os fogos de artificio, as capsulas, as 
espoletas, o alcool, o phosphoro, o collodio, o ether, as esaencias 
e outras matarias analoga'\t llão excluídas dos trena que levl&
rem viajantes nas secções da estrada em que houver trens 
regulares de mercadorias. 

Nas secções em que não circularem trens regulares de mer
cadorias, podem ser transportados em trens mixtos. 

Art. 182. A palha, o feno, o carvão de madeira e outras 
aubstancias semelhantes, mai>~ ou menos in1lammaveis, podem 
ser transportados em trens mixtos. 

Art. 183. As substancias do art. 181 nlo podem ficar 
depositadas nas estações de partida ou chegada. 

Art. 184. As materias causticas, como acidos mineraes, al
cali-volatil, bromo, etc., as ma terias venenosas, como acidos 
araeniosos, sulphuretos de arsenico, acetato e nitrato de chum
bo, etc., e as materias mui venenosas, como alealis organicos, 
chloruretos e bromuretos de phosphoro, cyanureto de po
tassio, etc., em grande quantidade, estio sujeitas ás disposi· 
ções do art. 181. 

Art. 185. As matarias nocivas ou perigosas nlo aio admittidas 
a transporte senão nas segundas e quintas-feiras de cada 
semana. Todavia as mechas chimicas (phosphoros) que se 
acharem nas condições de envoltorio abaixo indicadas, os 
pequenos pacotes, as amostras em geral, os volumes de monos 

· de 10 kilogrammas de mercadorias desta especie, podem ser 
expedidos todos os dias • 

Art. 186. Os volumes · encerrando venenos ou substancias 
peri~sas. explosivas e infiammaveis, devem trazer no exte
rior Indicação do seu conteúdo e são suhmettidos ás condiçiles 
seguintes : 

1. • Polvora. Acondicionamento em caixas ou barris her
meticamente fechados e protegidos exteriormente por envolto· 
rio solido. 

2.• Fogos de artificio. Acondicionamento em caixas de 
taboas de um centimetro pelo menos de espessura. 

3.• Mechas chimicas (phosphoros). Acondicionamento cni
dadoso e bem apertado em caixas de taboas de um centí
metro pelo menos de espessura. 

4. • Espoletas, capsulas, carbo-azotina, cartuchos de retro
carga, estopim. pudrolitho. Acondicionamento em bocetas ou 
saecos dentro de caixas de taboas de um centímetro pelo 
menos de espessura. 

5.• Phoaphoro, bromo e suJphureto de carbono. Acondicio
Damento em vaSOB de paredes não frageis, estanques e cheios 
d'agua. 
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6.• Matarias causticas, intlammaveis e explosivas. Acon
dicionamento em vasos ou botijas de paredes não frageis e 
estanques fixados em caixas ou cestos. 

7 ... Matarias venenosas. Acondicionamento em barricas 
bem construídas e cujas aduellas estejam perfeitamente juntas. 

8.• Matarias mui venenosas. Acondicionamento em vasos 
fechados e fixados em caixas de madeira. 

Art. 187. Todas as mercadorias mencionadas nos arts. 181, 
182 o 184 devem ser expedidas sós e fazer objecto de notas de 
expcdiçlo especiaes ; não podem além disto ser eomprehen
didas em uma mesma remesS'I como mercadorias ordinarias. 

lff a terias (ctidas ou altet'il"eis 

Art. 188. O carvão animal, o sangue, os couros ver:lea 
e quaesquer outras matarias fotidas, são excluidos de trens 
que levarem viajantes. 

Exceptuam-se as secções da estrada cujo trafego não com
porta o estabelecimento de trens regulares de mercadorias, 
nas quaes secções poderão estas matarias ser transportadas em 
trens mixtos. 

Art. 189. Os resíduos de açougue, taes como tripas frescas, 
miudos, esterco, sangue, etc., as entranhas e os resíduos de 
peixes, assim como quaesquer rf'stos de animaes em estado 
fresco os ossos nio fervidos, não siio admittidos a transpot1e 
senão em barris de ferro, caixas de madeira forte arqueadas 
de ferro hermeticamente fechadas ou saccos segundo a natu
reza dos tr&nsportes. 

Art. 190. Os barris, as caixas c os saccos vazios em re
torno não sio admittidos a transporte senio depois de terem 
sido perfeitamente desinfectados pelos cuidados e á custa dos 
expeditores. 

Art. t91. O destinatario dnve retirar a mercadoria uma hora 
tlepois da recepção do aviso do chr·gada. 

Art. H12. Nio são sujeitos ãs condições acima : os ossos 
seccos ou salgados, os ossos fervidos e os couros seccos ou sal
gados, isto é, todas a• matarias primas que, sem serem abso
lutamente inodoras, não podem todavia ser incluídas entre as 
matarias, facilmente alteraveis. 

ArL. 193. Nenhuma das expedições que precedem póde ser 
aceita com acondicionamento defeituoso ou insu11lciente, antes 
que este tenha sido refeito préviamente, a contento da es
trada. 

Mercadorias achadas 

Art. 194. As mercadorias não despachadas, que forem aeh,_. 
daa ftll,s. estações, serão recolhidas ao ~cposito até serem reti
radas ou despachada)! nas horas do expediente. Exceptuam-se 
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as mercadorias sujeitas a prompta deterioraçio, a respeito das 
quaes se observará o disposto na 2" parte do art. 148 e as 
materiaa nocivas ou perigosas que serão inutiliaadas, quando 
nio puderem ser de prompto vendidas. 

Art. 195. As mercadorias depositadas ficam sujeitas a ar
mazenagem desde o dia em que tiverem sido recolhidas ao 
deposito até o dia em que forem reclamadas. 

Art. 196. Si no fim de 90 dias, a contar da data da entrada 
no deposito, nio forem reclamadas, serão vendidas em leilão, 
como as do art. 148. 

Art. 197. Exceptuam-se das disposições acima os volumes 
de que trata o art. 61 do Regulamento de 26 de Abril de 1857. 

Responsabilidade 

Art. 198. A estrada declina toda a responsabilidade por 
perda ou avari~ nos seguintes casos: 

1.o Quando provierem de caso fortuito ou força maior; 
2.o Quando não tiverem sido verifica<los á chegada da mer

cadoria e antes de aua aceitação ou retirada pelo destinatario ; 
3.o Quando as cai::l:afl ou envoltorios não apresentarem exte

riormente iJildicios de violencia, quebrado, molhado ou man
chado; 

4. 0 Qua!ldo forem ulteriores á recusa da mercadoria pelo 
destinatario, do que· se lavrará auto ; 

5. o Quando a mercadoria fôr, por sua natureza especial, sus
ceptível de soffrcr perda ou avaria total 011 parcial, como : 
comllustio expontanea, effervescencia, evaporação, vasamento, 
ferrugem, putref'acção, etc. ; 

6.0 Quando estiver coberta por declaração de respoDBabili
dade, formulada em ordem e assignada pelo expeditor. 

Estando a expedição coberta por declaração de responsa .. 
bilidade, ha presumpção, até prova em contrario, de que os 
damnos provêm do defeito ou defeitos verificados na merca
doria no acto do despacho. 

Art. 199. A estrada não responde pelos damnos resultantes 
do p~rigo que o transporte em caminho de ferro ou demora 
da viagem acarreta par.1 os animaes vivos. 

Não responde tão pouco por avarias ou morte dosanimaes, no 
caso de, sendo o carregamento feito pelos expeditores. ter sido 
excedida a lotação do vagão. 

Art. 200. Quando a mercadoria fôr acompanhada por pes~ 
soa encarregada de vigial-a, a estrada não responde pelos 
damnos res•1ltantes do perigo que a vigilancia tinha por fim 
evitar. 

Art. 20f. No que concerne a mercadorias que, por ajuste 
com o expeditor ou por assim estar estabelecido nos regula
mentos da estrad, são transportadas em vag()es abertos, a 
estrada niio responde pelos riscos inherentes a este 1ftllll& 418 
transporte. 
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Art. 202. Quando o carregamentO e o deaearregamento lllo 
feitos pelo expeditor ou destinatario, a estrada nlo responde 
pelos ritle011 reaultantee do carregamento e descarregamento 
ou do carregamento defeituoso. 

Art. 203. Quando a mercadoria fôr, por 1111a natureza, sus
ceptivel de sofl'rer, pelo facto só do transporte, influencia 
atmospherica ou qualquer outra. causa independente do aer- · 
viço da estrada de ferro, quebra em peso ou medida, a estrada 
não responde pela dift"erença em peso ou medida. 

Art. 204. Quando as mercadorias forem carregadas peJo. 
cuidados do expeditor, a estrada não responde pelo numero 
de volumes, ainda que aa notas de expediçio o indiquem. 

Art. 205. A estrada nio se responaabilisa pelos riscos pro
venientes da natureza dos objectos contidos nos volumes de 
bagagem. . 

Art. 206. A estrada responsabilisa-se pelo peso das mer
cadorias até final entrega das mesmas ao destinatario O\t seu 
preposto, para o que as fará pesar nas suas estações antes de 
e&t'regal-aa. 

Exceptuam-ae as mercadorias da 7• classe da larifa n. 3, por 
cujo peso a estrada não se responsabilisa, limitando-ae apenas 
a verificar o peso para a co\lrança do frete e impedir que a 
carga exceda a 4 1ft toneladas por eixo de vagio. 

Art. '1JJ7. A responsabilidade da estrada cesaa : 
{.o A respeito dos objectos no momento em que a entrega 

ê certificada pelo recibo, no boletim de .remessa; 
2.0 A respeito dll.s mercadorias endereçadas- na estaçlo ~ 

immediatamente após sua retirada certificada pelo recibo do 
. destinatario ou por sua remessa a domicilio, etrectuada 
fi1J o{ftcio em virtude do art. 1.41 ; 

3.0 A respeito das mercadorias destinadas a logares dis
tantes da estrada de ferro, no momento da entrega ao eor
r~ndente designado pelo expeditor ou ao eondnctor que con
tinuar o transporte. 

· Seguro e indemnizaç6o 

' 
Al-t. 208. Os expeditores e viajantes têm faculdade de de

clarar no acto do despacho o valor, segando o qual, querem 
aer indemnizados em caso de perda ou avaria de sua merea
doria, bagagem ou animaes. (1) 

Neste caso cobrar-se-ha, alem do frete e demais taxu, 1/2.~/o 
do valor declarado para as expedições das tarifas na. 3 e 5 & 
t 0/o para as da tarifa n. 2, e 2 o/o para as da tarifa n. 6. 

(i) A declaração do valor das mereadoria-. nas aotaa de 
expediflo, nenhuma significação tem delde que nlo fbr pap 
a taxa dO seguro. 
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·Art. 209. A importancia do valor declarado 18ft paga em 
caso de perda total e sómente uma. quota proporcional á ~ 
ai esta fôr apenas parcial. 

Do mesmo íuodo, em caso de avaria a indemniuçlo aen paga 
proporcionalmente á impàrtancia da avaria verificada. . 

Em nenhum eaao, a 1ndemnizaçi0 póde exceder o damno 
realmente aotrrido pelo expeditor, em consequeneia de perda 
ou avaria, e será, neste caso, reduzid& & importanc1a do 
damno. 

Art. 210. Quanto aos objectos nio seguros, a estrada nlo é 
responsavel senio até á. importancia de 5oO réis por kilogram
ma de mereadoria, e de 1$ por kilogramma de bagagem ou. 
encommenda perdida ou avariada, sem que, em nenhum e&so, 
a indemnizaçio possa ser superior ao valor da mercadoria, 
bagagem ou eneommenda perdida ou avariada. 

No caso em que uma mercadoria, etc., desencaminhada, 
fõr aeh!Uia, a estrada dará. aviao ao deatinatario, que terá, 
durante 15 dias, o direito de reclamar a entrega. deveado res
tituir os 3/4 da indemnizaçio que lhe tiver sido paga. 

A mercadoria etc., avariada :ficará pertencendo á estrada. 
Art. 2U. Quando a mercadoria formar um toJo W que a 

avaria de uma parte o deprecie ou inutilise, a indemntzaçio 
a pagar aerá calculada por arbiLramento. . 

Art. 212. As clauaulas de irresponaabilidade ou limitaçiO de 
responsabilidade estabelecidas nestas inttrucções regulamen
tares nio poderio 118r invoead:1s pela estrada si se provar culpa 
ou dolo por parLe do peaaoal da estrada ou defeito de seu ser
viço. 

Neste caao as indemnizaç5ea pagas seria regulad&l!l pelo Co
digo_ Commereial. 

A.rbitramento 

Art. 213. O &rbitramento nos caBOS em que deta ter logar 
ael'll. feito por dona arbitradores escolhidos, um pela parte e 
outro pela estrada, salvo si ambas concordarem na escolha de 
um IIÓ arbitrador. 

O arbitramento será reduzido a auto a88ignado pelos ar
bitradores, pela estrada e pela parte. 

Art. 214. Si, porém, o destinatario e a e.trada chegarem a 
aeeõrdo sobre o valor da ataria, ser! o aceõrdo reduzido a auto 
aaaignado por ambos, que terá a mesma validade que o arbi
tramento. 

Art. 215. Reeuaando-se o deatinatario ao arbitramento ami
gavel a estrada recorrerá judicialmente a um arbitramento e 
a remoçio da mercadoria para um deposito publico ou a 
venda da mesma. 

Art. 216. O auto do arbitrameato, quer amigavel quer ju
dieial, deve C01lW, além dos factOs e das eireumataneias 
geraea da avaria, as indicações seguintes: 
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:l•, a eapeeie precisa, as marcas, os numeros e o peso de 
cada um dos volumes vistoriados ; 

2•, a data e o numero do despacho e os numeros dos vagões 
em que tiverem chegado os volumes ; 

3", a presença ou ausencia de indícios externos de quebra. 
do, molhado, manchas, etc., em cada um doe volumes, com 
designaçlo exacta de sua marca c modo de acondicionamento ; 

4•, a importancia do damno resultante de cada uma das 
avarias verificadas ; 

5&, a época a que póde remontar a avaria ; suas cauaas 
apparentea ou presumidas; si ella deve ser attribuida a 
vtcio proprio da mercadoria ou a seu modo de preparação ; 
a defeito, a inaufticiencia ou a ausencia de envoltorio; em 
que consistem os vícios ou defeitos ; si em caso de molhadella 
e as mercadorias tiverem já viajado por mar, essa molha.della 
~~~~~~~~; . 

6&, a presença ou auaencia do reclamante ou de seu repre-
sentante, e, ai fõr possível, sua declaração de aceitar aa 
conclusões da vistoria. 

Art. 2:l7. Ao formular os requerimentos á autoridade ju
diciaria para obter a nomeação de peritos, se precisaria além 
dos pontos acima quaesquer outros que as circulll8tanciaa in
dicarem como devendo fazer objecto da vistoria e se pedirá que 
os peritos sejam autorizados a consignar no auto os dizeres 
e as observações das partes. 

Art. 218. A menos que os peritos sejam analphabetos ou 
impedidos por causa legitima de redigirem elles mesmos 
seus laudos, estes documentos não podem ser lavrados por em
pregados da eatraia senão excepcional e strictamente sobre 
os dados apresentados pelos peritos. 

Art. 2:l9. O consentimento do destinatario na vistoria ou 
arbitra.mento amigavel deve ser certificado por eaeripto. 

Art. 220. Todo arbitramento ou vistoria amigavel deve ser 
reduzido a auto em duplicata. 

Art. 221. A vistoria ou arbitramento deve ser feito dentro 
das 48 horas depois do descarregamento, salvo impedimento 
devidamente justificado. 

Reclamações 

Art. 222. Não serão attendidas pela estrada as reclamações 
por perda ou avaria de mercadorias : 

:l. • Que f>rem apresentadas depois de um anno, a contar 
da data do despacho ; 

2.o Que nio vierem instruidas com a nota de expedição ou 
cópia authentica da mesma, ou o boletim de bagagem ou 
encommenda o com o auto de que trata o art. 223; 

3.0 Que forem apresentadas depois de se ter passado reoibo 
das mercadorias, sem declaração de perda ou avaria ; 

4.• Quando a perda ou avaria provier de alguma das cau• 
aas mencionadas no art. 102 do Codigo Commercial. 
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Art. 2"23. Das faltas e avarias encontradas no aeto da en
trega das mercadorias ao destinatario, lavrará o agente da 
estaçio de chegada auto circumstanciado. 

Art. 2:24. As reclamações serão entregues aos agentes das 
estações, que as remetterão com os documentos e esclarecimen
tos neeessarios ao eseriptorio do trafego, onde aguardarão 
despacho. 

A entrega da reclamação ao agente será certificada por um 
recibo passado por este, si o reclamante exigir. 

Art. 2"25. A estrada restitue o frete que se verificar tor 
sido cobrado de mais do expeditor e tem o direito de haver exB• 
eutivamente deste, antes ou depois da entrega úa mercadoria, o 
que se verificar ter sido cobrado de menos no aeto do desp::t
cho. 

Art. 226. Quando, porém, o excesso de frete provier de en
gano na pesagem, não será attendida a reclamação ai o desti
natario não tiver exigido a verifica~ão do peso antes de reti
rar a mercadoria. 

Art. 2Z1. Nenhuma restituição se fará de excesso de freto 
cobrado pelo transporte de mercadorias que gozarem de aba
timento sobre os preços das tarifas, si na nota da expedição nã() 
houver, no acto do despacho, os esclarecimentos necessarios 
feitos pelo e~tor. 

Art. 228. Em caso de reclamação, as notas de expedição não 
serão reconhecidas pela estrada, si não tiverem a assignatura 
do agente da. estação de partida ou de seu delegado. 

TELEGRAPHO 

Apresentaçao e transmissiio dos telegmmmas 

Art. 229. Os telegrammas são aceitos em todas as estações 
da cstrada'de ferro. tanto nos dias uteis, como nos santificados. 

Art. 230. Os telegrammas dividem-se nas seguintes cfas.s'!s, 
que representam a ordem da transmissão: 

t.a Telegramma urgrmte em serviço da estradn. 
2.• Telegramma do Governo Geral. 
a.• Telegramma dos Governos Provinciaes. 
4.• Telegramma das autoridades. 
5.• Telegramma urgente particular. 
6. • Telegramma ordinario em serviço da estrada. 
7.• Telegramma ordinario particular. 
Art. 231. Os telegrammas devem : 
f. 0 Ser escriptos pelo proprio expeditor com tinta preta e do 

modo que possam ser lidos facilmente lettra por lottra (f); 

(1) Quando o expeditor fôr á estação deve elle mesmo Oll
crover o telegramma no impresso para este fim adoptado. 
Quando, p01•ém, o experlitor não fôr á estaçiQ~!ã·IIIFIIIRII:IM~-._ 

~\.\01 H fCA "• c44f . , , 
i~ -~ 

~ oo ~ 
,,~: 0/:PUT.\OO_? 
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