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Cülll[l:tllltia- i:aran!ia :tt>S i'ropridaric•S........ .. 60ü 
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Sociedade União llcncfiecnte das Famílias Honestas. 7:10 
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invcnçâ'J......................................... 727 

N .62í8.- Ala\JCHLT~;HA.- llccrl'ln dr 12 rlc Jnllro tk 
ifl76.-CIIJH'Ctic anlori7,aç:1o por <lnus :lllno' a .Tosó 
Ferrrin th ~'i lva Pinto par·a. ll'~plor:rl.' jazidas mi
rr<~r;r,·s no mt:nieipio d;~ Ol!ro !'rei,,, r.:apilal de 
~I in a~ . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .........• _ . 72fl 

!\. G2i:l·- A<iH:ClJLTí'IL\.- llüi~I'Pio rli' 12 rln .lnlho rk 
!9876.-ConcPde privile;;io a Migurl Manin Baglioni 
p:-~ra urna machina de sua inyenção, denominada-
'f;trbin~\ Tan~~:ted~s.............. .... . . .. . . . . . . . . 731 

,, . 1)2:}(). Mil\!CUI:fli!U.- Dr''Trto df~ :13 (]p .Jnllfn tlr; 
Hi7G.- Concrdo a í;:1ny ~~trp 1 1··a pi'ivilrgio y1ara 
f'ltlric'a!' j~ \·:·ntJpr· tl't~ Hltradnr (ra~~u;t (lt~ ~ua 
i li\ f'IH;:lo......................................... 7:1':1 

~- 62')1.-JUSTICA.-D~crelo d'~ :12 rle Julho rle :1876.
Dcclar~ a.'entrauda da eomarca dn Par:i, na Pro-
vinr.ia rio ~li na~ r~craes............................ 732 

N. 62::2.- .HISTIÇA.- ncrTcto de 12 rir~ Jullro de :18ill.
~lareanvencimentoannuai do Promotor Pnblieo tla 
comarca tlo Par:i, na Provincia de Minas IJ"rars... 7:l:l 

N. 62ií3.- JUSTIÇA.- Decreto de 12 de Julho de 1876 • .:.... 
Declara a entranria da comarca rir lt~roatiara, na 
JJovincia. do Arnazonas .•..•.. ~ ..•....... ; . . .. ... . .. ;:Ja 
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N. 62ili.- JuSTIÇA.- Decreto de U de Julho tle 1876.
l\lan:a o vencimento ~nnual do Promotor Publico 
da comarca de Itacoatiara, na Província do Ama· 

PAIOS. 

zonas............................................ 73t 
N. G25:J.- JUSTIÇA.- Decreto de 12 ue Julho de 1876.-

0rclara a entrancia da comarca de Xiririca, na 
Província de S. Paulo........................... 735. 

N. G2'i6.-JI1STIÇA.-Dccreto dt) 12 de Julho de f876.
Marca o vcnt~i111cnto aJuJual do Promotor Puhlico 
da comarea de Xiririca, na Província de S. Paulo.. 73:J 

N. G23i.- JUSTICA.- Decreto de :12 de Julho de !.876.-
Crb o lu~ar de Ajudante de Carcereiro na cadê a 
da capital da Província do Ceará................. 731S 

N. G238.- IMPEHIO.- [)cr,rclo de 19 tlc Julho dr A' "'6.
Approva o plano da obra determinada pclr ,cérelo 
n." Gl99 de 17 de l\laio do corrente annu.......... 73& 

N. 0259.- AGRICULTURA.- Decreto de 19 de Julho de 
!.876.- Concede durante 30 annos a garantia de 
juros de 7 "/o ao anno, sobre o maximo capital de 
2.t7t:762~000, ~eslinallo á ~onstrucção da Estrada 
de ferro da nlla de S. Jo~lo do Monte Negro, ao 
Porto da Boa-Esperança, U:l Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul............................ 7:!6 

N. 6260.- AGRICULTURA.- Decreto de 1.9 de Julho de 
187ti.- Proroga por mais dous annos o prazo li-· 
xado ao Yiscundc tlc Barbacena, para a organi
zaç:to da Companhia destinada a lavrar minas de 
carvão de pedra. nas margrns tio -l'assa-Dous -, 
Província de Santa Catharina... •. . . ... •.. . .. .. . •• 7t3 

N. 626L-IMPEHIO.- Decreto de 19 de Julho de !.876.
Approva o-; estatutos da Associação Benclicente 
Commercial...................................... 7i~ 

N. 62152.-IMPE!UO.- Decreto de :1.9 de Julho de 1876.
Approva os estatutos da Sociedade de Soccorros 
Mutuos- União Familiar Perfeita Amizade....... na 

N. 6263.- FAZENDA.- Decreto de 25 de Julho de !876.
Autoriza a incorporação da Sociedade anonyrna 
denominada- Seguro mutuo do commercio inter· 
media rio e approva com allerações os seus es-
tüutos.............................. . . . . . . . . . . . . . 769 

N. 626J..-1MPERIO.- 1lecrcto de 2(j de Julho de !876.
Prortlga o prazo para conw,;o t1:1s ohras do arras1-
mcnto dos morros doCaslcllu r. de Sat1lo Antonio... 7i0 

N. 6265.- AGRICULTURA.- Decreto de 2G <Ir. .lulho tle 
1876.- Concede garantia de Juro de 7 % SJbre o 
capital de 500:000,~ :í Companhia que o Dr. Antonio 
Freire de Mattos Barrctq c José Vieira Barreto 
orgn.nir.arem para o eslahelecimento de um en
genho central destinado ao fa.hrico do assncar de 
canna no município de lliachuelo, comarca de La-
rangeiras, na Província de Sergipe................ 771 

l'i. tl266.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Julho de 
!876.- Pro roga pur mais tlous a unos o prazo fixado 
a Jose Xavier Ferreira para incorporar uma Compa· 
nhia dcstinatl::L a arrçntlar prcdio~ de particularc~ 
c snblocal-ns ...........•.... ,............. . . . . . • 779 
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N-. ü2G7 .- AGIUCULTURA.- Decreto de 26 de Julho tle 
1876.- Concede a Miguel Alamier Baglione privi
legio para uma machina de sua invenção, deno-
minada Brunidor de pressão..................... 780 

N. 6268.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Julho do 
1876.- Concede privilegio a João Baptista Ma
chado, para um apparelllo de sua invcneão deno-
minado -Marcador infalli vel .•......... : . . . . . . . . 780 

N. 6~ü9.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 Julho de 187(). 
-Concede privilegio a Francisco Leopoldo Teixeira 
Leite para o systema de apparelhos de sua inven-
ção, destinados á creação de plantas de café, cacüo, 
larangeiras e outras arvores................ . . . . . . 781 

N. 5370.- AGRICULTURA.- Decreto de 26 de Julho de 
i876.-- Concede privilegio a José Augusto Kopke e 
José Ribeiro da Silva para fabricarem e venderem 
no Imperio uma machina, de sua invenção, desti-
nada a descascar arroz............................ 782 

N. ü271.- AGRICULTURA.- Decreto de 2 de Agosto de 
1876.-Declara sem e.ITeito o Decret on. 0 62H de 2t. 
de Junho de !876, que concedeu ao Bacharel Paulo , 
Ferreira Alves permissão para explorar carvão de 
pedra no município de Araranguá.... .. . • .. .. .. . • 782 

N. 6272.- FAZENOA.- Decreto de 2 de Agosto do 1876.
Reorganiza as Alfandegas e l\lesas de Rendas...... 708 

N. G:-!73.- AGRICULTURA.- Decreto de 2 de Agosto de 
1876.- Concede á Baroneza de Villa Maria, vi uva 
do Barão do mesmo titulo, autorização para ex
plorar ferro e outros motaes na Província de rtl:lto 
Grosso............................................ 863 

N. ü274.- AGRICULTURA.- Decreto de 2 de Agosto de 
1876.- Concede privilegio a Manoel de Almeida 
Cardoso para introduzir e vender no Imperio as 
macltinas tle Ilignctte, tlcstinadas ao preparo elo 
arroz................ • . . . . . . • . . . . . . . . • . . .. . . • . . . 866 

N. ü275.- FAZENDA.- Decreto de 2 de Agosto de 1876. 
-Autoriza a subdivisão até vigesimos dos bilhe-
tes elas loterias da Côrte......................... 867 

N. 627;3.-FAZENDA.- Decreto de 2 de Agosto de :1.876. 
- Approva o regulamento da Associação Braztleira 
de Seguro Mutuo-Auxilia: do Trabalho Nacio-
nal e dos Ingenuos................................ 867 

N. ü277.- AGRICULTURA.- Decreto de 2 de Agosto de 1876. 
- Crêa urna commissão para organizar o vocahula-
rio technico da engenharia....................... 879 

N. ü278.- AGlUCULTURA.- Decreto de 2 de Agosto do ·--..... 
187ü.- Approva ()rovisoriamente as novas tar· ---- )·-
e instrucçõcs n·gularnentares para o ser ·• de~~ M ,4 I( A ·.l 
transporte da Estrada de ferro da Bahi ~('~.\).~ 18'S3 l"'f 

N. 6279.-JUSTIÇA.-Decretode 9 de Ago f~W6.- -lt-

Decl~tra_ a ent~~ncia da. comarca l~lldcs, na ~· 
PrOVlllCia do I l::tUhy....... .... • ·~·...... .•. 8~" C:> j; 
PAI\TI~ li. ~ 3 ()()/.f 
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N. 6280.- JUSTIÇA.- Decreto de 9 de Agosto de :1.876.
Marca o vencirne11to annua\ do Promotor Pn-
111 i co da CIJillarca de Humildes, na Província do 
Piauhy.............. .... . .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. . .. 88& 

N. 628!.- AGRICULTUHA.- 11el'reto de !l dt' Agosto dl' 
1876.- Concede á Com pau hi:t Agrícola de Camp{ls 
gar:tntia do jmo de 7 °/0 sol1rc o capital de 
UOO:OOOJ$000, cJTcctivamcute applicados ao esta!Jcle
cimcnto de um engenho central destinado ao fa
brico de assucar de canna, na freguezia de S. Jo~o 
Uaplista, rnunicipio de S. João d:t Barra, na l'ro-
vincia do Hio de Janeiro......................... 8Wi 

N. G282.- Il\IPE!UO.- Decreto de 9 de Agosto de :1.87u.-
Approva os estatutos da Associação-Commuuidadc 
E vangel ica Allrm:i............................... F\lí 

N. 6283.- AGRICULTURA.- Decreto de 9 de Agosto de 
1876.- Concede á Companhia das Minas de Ouro o 
Cobre ao Sul do Brazil cem datas minerars de 
krras, e autoriza-a a Pstrn•lcr suas opcraçü•·s ao 
município de n. Pedrito, na Província de S. l'e1lro 
do Rio Gran•le do Sul. .. .. .. .. .. . . • .... .. .. . .. . .. 900 

N. 628L- AGRICULTUilA.- Decreto de 9 dr Agosto de 
1876.- Concede privileg-io a Jo~é Luiz Alves ri" 
Mirandella par:t fabricar. usar r nmler c·arro1;asde 
sua invenção, destinadas :to transporte de tmstes.. 901 

N. 628i'S.- AGRICULTl'llA .-Decreto de 9 de Agosto de 
1876.- Concede autorizar,:1o á Cornpar,hia Canta.
~-:allo Industria I, p:1ra rnnceionar e approva l'lllll 
Juudilicaçõrs sru~ estatutos....................... 902 

N. u286.- AGRICULTITH.\ .-Decreto de 9 de Agosto de 
:1876.- Concede a José Canil ido da Silva privilrgio 
por oito annos para fahricar o vender o apparrlltn 
tlr sua inven~ão destinado ~ prrvenir sinistros no 
trafego das ltnhas de carns urbanos............ !1013 

X. 13287.-AGHlCULTUI\A.- Decreto de O de Agosto dt1 
1876.- Pro roga o prazo marc:<do para a inwr-
poraç:io da Companhia- Hio 1lc J3neiro c l\linas.. 907 

N. ()288.- AGRICULTUI\A.- llrcrcto de 9 de A!!osln rle 
1876.- Concede privilegio a Lucirn A. Ta1·!ii•re 
para o app~rrllw d11 sn:t invl'nr:to, destin:Jdo :1 
seccar rapidamcute o caf(• ....... :....... .... . .. .. 908 

N. 6289.- AGRICULTURA.- Decreto de \J de Agosto dr 
1876.- Concede privile~io a Josf> Ribeiro da Sil\':1, 
para uma m,achina de sua invcn1;ão, destinada a 
pr11parar .~af11............... . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . . • !lOS 

N. f>290.- AGHICULTlJI\A .-I 1ecrcto de 9 de Ag-o.-;to llc 
1876.- Autoriza a Associa cão do Theatro de S. 
Carlos, e.m Campinas, a fÜnccionar, c appro1·a, 
com rnodlflca•:,1es, seus estatutos . . . . . . . . . . . . . . . . . !J l!l 

N. ü2!JI.- AGR!CULTPP.A. ·- Decreto de 9 de Agostn ilt) 
J87li.- Conc•'llt1 privilegio a D. IIC'ning•'r 11 F. 
Lumay para o prowsso de sua invenção, dcsl i nado 
a conservar m~terias animaes e Yegetaes......... (lt:; 

'í. 62!)2.- AGRICULTrllA.- Decret, de \1 de Agosto r] o 

!876.- Con•·cd" priviiPgio a Samnel Bcavcn par:t 
uma machi11a de sua invenr:1o destinada a li<'S-
pnlpar r• polir •·:1f•'•, I' h~' In :1s;; .. i!lt :t des•·a;;•':tl' :!1'1'1\Z. !111' 
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N. 6293.- AGHICULTURA.- Decreto de 9 de A~osto de 

l8i6.- Conceóle privilegio a lleiHHJUe Janot para 
um. app'lfell!o de sn~ invenção destinado abrnnir, 
polire venular cafe............. .. .. .. . . ... . . . . . . 91li 

N. 62J.\.- A<illlCULTl!RA.- Decn;to dn !l rlr Ag-osto de 
!87<i.- Concede privilcp;io a .losó Ludo 1\fonteiro 
para um processo chiruico de sua invenção, des-
tinado a tornar impcrmeavcis rJuacsquer t<~cirlos.. !H7 

N. 6295.- JUSTIÇA.- Decreto de 9 de Agosto de 1876.
Regnla o exercício dos empregados do Miuisterio 
da Justiça c expedição dos respectivos títulos.. !H8 

N. 6296.- IMPlmiO.- Decreto de 23 de Agosto de 1876.
Supprirne o lugar de Inspector de alumnos do Ins
tituto dos Surdos-1\ludos...................... .... . !li8 

N. 62!17.-AGRlCULTURA -Decreto dc23 de Agosto de i876. 
-Concede garantia do juro de 7 °/ 0 soilre o capilal 
de 700:000NOOO á companhia que os proprietarios 
da fabrica de refinação JJous !le Julho estabelecida no 
Cabrito, frcguezia de Pirajá na Província da Bahia, 
incorporarem para converter a dita fabrica em um 
engenho central.................................. 01!1 

N. 6298.- AGRICULTUHA.- Decreto de 23 de Agosto de 
!876.-Conccrle g-arantia do juro de 7 "/., sobre o 
capital de 700:00lJfiOOO á Companhia que o Barão de 
Aracajú, Francisco Correia Dantas c Francisco 
Lucino do Prado incorporarem para o estabele
cimento de um engenho central destinado ao fa
brico de assucar de canna, no munici.pio de Divina 
Pastora, na Província de Sergipe................. 928 

l'l'. 6299.- AGHICULTURA.- Decreto de 23 de Agosto de 
l87G.- Conccrlc privilegio ao Engrnhriro AgTicola 
LuizCaminhoá para a mar,liina tle sua i11Ve11~:1o 
dcsli11arla a eapinar cafesa rs .....•............. :.. 9:!6 

N. 6300.- A<aUCULTUIL\.- Decreto de 23 de Agosto de 
18i6.- Concede privilegio a lzidoro Bernardo 
Salart para o systema de sua invonçM destinado a 
facilitar o ensino rapido da leitura............... 936 

N. 6:!0!.- AGRICULTURA.- Decreto de 23 dr Agosto de 
1876.- Concerle privilegio ao Engenheiro Agrícola 
Luiz Caminhoá, para uma machiua de sua mvcn-
ção, destinada a descascar café ................. , . • 9:!7 

N. 6302.-IllfPERIO.-Dccretode 23de Agosto de 1876.
Approva os estatutos da Soci•·rlade Beneficente dos 
Artistas em S. Christovão........................ !138 

N. 630:!.- Jl.JSTIÇA. - Decreto de 23 dn Agosto de 1876.-
Hestabelece o lugar de Juiz l\lunieipal c de Orphãos 
no termo do Pará, da Província de Minas Geraes... 94~ 

N. 6304.- GUERRA.-Decreto de 12 de Setemhro de !876.
Appr·ovn o Hegnlamcnto para as Companhias de 
Aprendizes l\lilitarcs de l\linas Gcracs c de Goya~e .. · -· 
para as demais que forem creadas nas ProyirtHàs r,J,. i-1 'i ·( ~ ., 

d - l A d C • " l-o -~· \t'l\1 I • on cnao 1a rsenaes e ,ueJra ....... .,.., .. ,.~.,.1 ., 

N. 630iJ.-1USTIÇA.- Decreto de 12 de Setemb~~d~:ÍRt6. 
-Declara de prirneir~ e!ltrancia di côtn:uca de 
Ponb Grossa, na Provmcta do Par;tná._,:......... 96~{ 

( '1·· 
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N. G3)6 .- J USl'IÇA .- Dt•crcto de 12 dt) Setembro do 1876. 

-Marca o vencimento annual do Promotor Pulllicu 
da comarca uc Ponta Grossa, na Província do 
Paraná.·.......................................... 903 

N. ()307.- .JUSTIÇA.- D~crcto dn 12 de SelcmiJro de 1876. 
- Separa do termo de Paulo Alfnnso o de P;lo t!c 
Assucar, na Província das Alagõas, c cn1a neste 
o lugat· tle Juiz 1\lunici pai e tlc Orphiíos........ \Jlil, 

N. 63:!8.-.TUSTICA.- Decreto de :12 de Setembro de 1876. 
-Crêa nõ ter· mo de Trahiry, da Província do Ceará, 
o lugar de .Iuiz Municipal c de Orphãos.... ... .. . \.lOi 

N. 63D9.- .JUSTIÇA.- Decreto de :12 de Setembro de 1876. 
-Crêa o lugar de Ajudante de Carcereiro na cadb 
da capital da Província do Hio Grande do Norte... \JG:5 

N. 6310.- AGRICULTURA.- Decrclo de 12 de Setembro do 
1876.- Concede privilegio a Picrrc Koch para Ycn· 
der carnes conserYadas pot· um proecsso de sua 
invenção.......................................... OOã 

N. 63U {'1.- ~IAIUNIIA.- Dccrrto de 12 de Sctcmhro dr, 
l87ü.-l\lnJula observar a Tahclla para o ahnno de 
ajntlas de custo nos Inspceturcs c mais empreg-ados 
dns Ar:icnacs de Marinha........................ OüG 

N. 6:ll3.-.TUSTIÇA.- Llt~crdo tle :12 U<1 Sclnmhro iln :!Siü. 
-Man·a o ordenatlo annnal doi Carcereiros das ca-
dêas de varios município,; da Província do Ceará. !)68 

N. 63H.- .TUSTICA.- Decreto de :12 de Setemhro de 1876. 
-Separa: !lo termo tle Valcnça n de Jcqnirir,à na 
Prnvincia da B·1hia r, crl•a neslc o lugar de Juiz 
l\Iunici;ul e de Orph;1os.......................... lltlll 

N. 6315.- AGHICULTURA.- f)ccreto de 20 de Setembro de 
1876.- Concede á Companhia de Navegacão Paulis
ta as vantagens e regalias de paquete pa·ra o vapor 
de su:t propriedade de nome America.............. \J70 

N. G3l.G.-AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setemhro do 
1876.- Autorizn. a Companhia de seguros contra 
fogo e riscos marítimos fluviaes e terrestros-Con
fianra l'ortucnse- a funceionar na Província dn 
1\Iarânhão......................................... !li O 

N. 63!.7.- AGRICULTURA.- llccrcto de 20 de Setrmhro de 
iSíG. - Approva, con1 Jnodiricaçürs, os estatutos 
da Companhia Assurarrira tle Cnpivary e autori-
za-a p1ra fnnccionar.............................. llí:t 

N. 6318.- AGniCULTUfl.A.- Decrrtn de 20 de Setembro de 
1876.- Appro\·:~. C.•llll modillcaçües. o:-. estatutos da 
Co:npanhia- Can:~l dL' Cacimhas. c nutoriz:~-a a 
funccionar.............. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Qi~ 

N. G3:l!l.-AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
1876.- ~pprova, com moflillca\ões, o; estatutos 
da Cornpanhia-lnilustrial Ca1npista-c autoriza-a 
a funccionar...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 

l\. 6320.-AGRICULTUIIA.-Dccreto dc20 de Sctcmhro de 
:1876.- Approva com mollificações, os ••statutos da 
Companhia- 1\Iutna~~o Philantropica e Protcc
tora- c autnriza-:t a funcciouar................... \J8ü 

(•) Com u n. n 63H n;ir_1 holHt' ;u·tn al.:..rnm .. 
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:~. 6:121.- AGRICULTUH,\.- DJcretn de 20 de So tcm!Jro tl<~ 
:1876.-Auloriza a Companhia de seguros contra 
incendiús-Bcrlim Colonia-para estabelecer a[(Cil-
cias na Côrte c capital da Província de S. Paulo... 9\JS 

!(. 6322.- AGRICULTURA.- Decreto de 2ll de Setembro de 
1876.- Concede autorizacão á Companhia de segu
ros maritimos c terrestres- Perseverança- para · 
estabelecer uma agencia na praca do Hio de Ja-
neiro ............................ : ................ :UJOll 

!'L 6323.- AGRICULTURA.-Di.)crcto de 20 de Setembro do 
:1876.- Concede autorizacão á Sociedade Uanscatica / 
de SC!.(lli'OS contra fogo p;Íra estender suas operações 
a divers:1s praças do Imperio....................... iOuO 

N. 632~.-AGRICULTURA.- Decreto d~ 20 do Setembro do 
!876.- Approva, com modillca~ües, a reforma do:; 
estatutos d:t Companhia- Fi<lclidadc............. .. toOl 

N. t\325.- AGHICULTUHA.- Decreto de 20 de Sctcm!Jro dn 
!876.- Approva, com modifica coes, a reforma dos 
estatutos da Companhia Ituana".................... !009 

N. 0326.- AGHICULTURA.- Drcrdo dc20 de Setembro de 
i87G.- Proro!.(ft por um annrl o prazo marcado no 
llccrcto 11. 0 588ii de !3d<' Marro de 1875 para a exceu-
ção das ollms do tunucl do uiurro do Livramento... lOiU 

N. 0327.- JUSTIÇA.- Decreto de 2~ de Setembro de i876. 
-Declara de primeira entrancia da comarca do 
Tub:não, na Província de Santa C a tharina........ !OH 

N. C328.- JU3TIÇA.- llccrctu de 20 do Srlcuiln·o de iR7ü. 
-Marca o vencimento auuual do Prni•Jolor Puhl ir:o 
da eomarca do Tubarão, na Província de Santa C:l-
th:ll'ina............ •. • .. . . ... . .. . • . .. .. .. . • • . • . . .. i OH 

N. 6329.-JUSTIÇA.- Decreto de 211 1lc Srlcmbro do 187ti. 
-Declara de primeira eu tranda. da comarca de !'no 
de Assucar, na Provincia das Alagôas............. lOiíl 

N. 6330.- JUSTICA.- Decreto de 20 de Setembro de 1876. 
-lllarca o vcncimentoannnal du Promotor Publico 
da c0m~rca de Pão de Assucar, na Pmvincia das 
Alagô:~s........................ •• .. • • . . . . . . . . .. ... toa 

N. 633l.- JUSTICA .-Decreto de 20 de Setembro de i87ü. 
- lleel:~r;\ de primeira entrancia da comarca de S. 
Francisco, na Província do Ceará ...•.•.•.•. ; • . . . iOl:l 

1'1'. 6332.- JUSTIÇA.- Decreto de 20 de Setembro de !876. 
-~!arca u vencimento annual do Promotor PuiJlico 
o la <:iJtllarca de S. Fraucisco, na P rovincia do 
Ceara ............................................. lUfl! 

N. ü333.- JU~TIÇA.- Decreto de 2) de SctemlJro de !876. 
- Crêa no termo rle S. Francisco, na Província du 
Ccaril, o lugar de Juiz ll!unicipal e de Orphãos."... IOH 

N. 033!..- AGRICULTUHA.- Decreto de 20 rle Sctcmbr~~~ ·;·- '', 
1876.- Concede pri v ilcgio a Pedro Orsini · illll i \)), \'> 11, ''''/? ~~ 
Pereira do Lago para fabricar e vender o ~i~'b · 1 

de sua invenrão, destinado a evitar a fr ~\""·;;-O-

t~;1~~~. ~l·a·s· .i:~:~~~~~~ .. ~~~. :~r~~~•(·~· ~.~~ .. :: .~~-~ i'lií 
/ ....._ (,. .. .::)I 
I C:Q -<._l·' 
' .-?'); 
'.'. •.. nr)r, Q't- ,· 

. ~: . 



I!WICE DOS ACTOS 

l'AGS. 

N. 6335.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
i876.- Concede privilegio a Pedro Ernesto de 
Albuquerque Oliveira para fabricar e vender o ele
vador mecanico de sua invenção.................. tot5 

N. 6336.-AGRICULTURA.-Decreto de 20 de Setembro de 
t876.- Concede privilegio a José Pollonio & Eduar-
do Antonio Monteggia para fabricarem e venderem 
uma machina de sua invenção destinada a fnzer 
entalhes de madeira para mobilias e outros objectos. 1016 

N. 6337.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
t876.- Concede privilegio a William Charles Piper 
para uma machina de sua invenção, destinada a 
descascar café.................................... toHl 

N. 6338.-AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Sctemhm de 
t876.-Concede privilegio a Pedro Olive para o ap
parelho de sua invenção, destinado a contar o nu-
mero de pessoas que transitam nos vehiculos das 
linhas urbanas.................................... !.017 

N. 6339.- AGRICULTURA.-Dccrcto de 20 de Setembro de 
t876.-Concede privilegio a João Ribeiro do Silvn. 
para fabricar e vender pedra artificial, segundo um 
processo de sua invenção......................... I.Ot8 

N. 63i,O,- AGRICULTTJRA.- Decreto de 20 de Setembro de 
t876.- Proroga por tres annos o prazo mnrcado no 
Decreto n. 0 5:J69 de ü de Agosto de t873, e limita ás 
comarcas de l\laroim e Japaratuba os direitos confe-
ridos ao Senador Antonio Diniz de Siqueira e 1\lello. t0t8 

N. 63H.-AGRICULTURA .-Decreto de 20 de Setembro de 
l.876.- Altera algumas disposições do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. o õt3õ de t3 de Novembro 
de l.872....................... ..... . .. ... .. . .. .. . . t0t9 

N. 63i2.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
t876.- Approva a reforma dos estatutos da Imperial 
Companhia de navegacão a vapor e estrada de ferro 
de Petropolis c modifiéa alguns artigos dos mesmos 
estatutos.......................................... 1020 

N. 63í3.-AGRICULTURA.-Decreto dc20 de Setembro de 
1876.- Autoriza a Companhia da Estrada de ferro 
Thcresa Christina a funccionar uo Imperio........ to2t 

N. 63U.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
!876.-Autoríza a Companhia-The Amazone Tug 
and Lighterage- para abrir uma agencia na Pro-
víncia do Pará.................................... t022 

N, 6Mõ.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
t876.- Concede permissão, por dous annos, a José 
Maria Gavião Peixoto e a Pedro da Silva Pereira 
para explorar ouro, prata e outros metaes na co
marca da Faxina, Província de S. Paulo.......... :1021 

N. 63~6.- AGRICULTURA.- Decreto de 20 de Setembro de 
!876.- Approva os estatutos da Companhia Thea
tro de Santa Thereza em Nictheroy e autoriza-a 
para funccionar........ ••. .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. .. . t027 

N. 63i7.-JUSTIÇA.- Decreto de ~ de Outubro de t876. 
-Declara a entrancia das comarcas do Rio Paraná 
c Uhá, na Província de Minas Geraes.............. to33 



llO POlllm EXECUTIVO. 

N. 6348.-JUSTIÇA.- Decreto de i de Outubro de :1.876. 
~I arca o vencimento annual rios Promotores Publi· 
cos da~ comarcas do Rio Paraná c Uhá, na Pro v in-

'-')'f -·· 
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c ia de lllinas Geraes .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . :1.034 
N. 631.9.- DIPEHJO.- Decreto de 4. de Outubro de :1.876. 

- Ahre ao Ministerio do Imperio um credito extra
or!linario de 60:0008, para occorrcr, nos exercícios 
de :1.875-1876 e 187ti- :1.877, üs llespezas com a com
pra de livros necessarios pamo~ trahalhos da tJUil
lifiea~·ão, publicacão de listas e outras relativas a 
eleições ......... :........................ .. . . . . • .. :1.035 

N. 63tl0.- AGniCULTURA.- Deereto de 4 de Outubro de 
:1.876.- Prorog-a o prazo marcado na elausula :1.8." 
do Decreto n. 0 6:1.38 de 4 de lllarr;o do corrente anuo. :1.0:!6 

N. 63tH.- AGIUCULTUHA .- Dncrclo de :1.:1. de Outubro de 
1876.-Concede privilcf(io a Carlos da Fonseca Silva 
para a machina de sua invencão destinada a extra-
h ir diamantes e ouro do cascálho................. f037 

N. 6352.- AGRICULTURA.- Decreto de :1.:1. de Outubro de 
:1.876.- Concede á Companhia Assucareira de Porto 
Felir. autorizacão para funccionar e approva, eom 
modificações, séus estatutos....................... :1.038 

N. 6353.- IMPERIO.- Decreto de H de Outubro de :1.876. 
-Declara que o dia 15 !lo corrente mez, que já é de 
f(rande gala, o é lambem pelo annivcrsario natali-
cio de Sua Alteza Imperial o Principe do Grão-Pará. :1.043 

N. 6354.- AGRICULTURA.- Decreto de :1.:1. de Outubro de 
:1.876.- Concede a Antonio Augusto Nogueira da 
Gama permissão para explorar minas de carvão de 
pedra, frrro e outros metaes na sesJuaria da Capei-
linha, na Província do Rio Grande do Sul......... !.0~3 

l'í. 6355.- AGRICULTURA.- Decreto de H de Outubro de 
!.876.- Concede á Companhia do Porto Feliz garan
tia do juro de 7% sobre o capital de 300:0001~000, 
elfcctivamente applicados ao estabelecimento de 
um engenho central destinado ao fabrico de assucar 
de canna, no municipio de Porto Feliz, na Província 
de S. Paulo ............... ,....................... :1.0~7 

N'. 635G.- AGRICULTURA -Drcreto de H de Outubro de 
l.87ti.- Concetle garantia do juro de 7% ao anuo 
~ohre o capital adrlicional tlc 250:000/jOOO, :i C(Jmpa-
nllia que P. !I. Waken org-a11izar pala o Psta hrlcci
mento de um engenlw central, Llestlnado ao fabrico 
tlr assucar de canna, no município de Ceará-mirim, 
Provincia d~ Hio Grande do Norte................. to:;~ 

N. 6357.- AGRICULTURA.- Decreto de 18 tle Outubro de 
!.876.- Prorog-a o prazo fixado na 2." parte da clau
sula 4." rias annexas ao Decretou. 0 4tiO!l de 20 dó 
AlJril de :1.870....................... . .. .. .. .. .. .. :1.0116 

N. 6358.- AGRICULTURA.- Decreto de :1.8 de Outubro ~- __ ::·~··"-., 
:1.876.-- Concede permissão a Felisberto {_0"~ r)~M;' '~1 \\ 
Barcellos e Fclippe Guillot para explorar ~(ll,fS" · · '-\ 
no municipio de D. Pedrito, Provi :J.<~'\..~10 1 

Grande do Sul. ...................... f-~~...... torit> 

./~/· 
I . .:::-) 

r' ~:. 



l:illiC& IJO~ ACTo;; 

I'AtiS. 
1'\. 6339.- :\C:HICULTUHA.- Drercto tle l8 tlc Outuhro f!,~ 

l.876.·- Promg-:t o prn:) cst:IIJelecido no Decreto n. o 
tí686 d'J L" de Julho ele l.87i para cxplofal;õcs ti" 
mtnas d1J c:1rv:1o dr, p:~tlra c outros mineracs, na Ilh:t 
de S. Luiz do ~laran!t:io.......................... 1010 

N. G3GO.- \GiUCULTU!U.- Decreto de 1.8 de Outuhro de 
1876.- Approvn, com HJCJ,Jificaçõcs, a reforma do3 
cstttutos d:t Contp:t!lltia , Ar~-:us Fluminense •. • . .. 1030 

N. 636!.- AGRICULTU!L\.- D2creto de 25 de Outubro do 
!876.- Conce1lc á Companhia de carris de ferro 1le 
S. Cltristov:1'' antorizaç:1o p~.ra prolong-ar seus tri
lilus lH'I<!S rnas Bell:t th S . .Tolo e th Alegria até ao 
largu tlc Bcmlic:t.................................. lOQíl 

:!11. 6362.- IlilPEUIO.- lll'cr<~ln tlc 23 d8 Ontnhro 1!~ l.R7ü.-
Crê:l no Município da c,) r te 111ais dez cscobs pu!JI ica~ 
de instrucção primaria do L" gr:io............... lOOO 

N. 6363.- 1\IAiliNIIA.- Decreto de 3 tle Novembro de !876.
Aitera o art. t.o § 2." c o art. 2. 0 do Decreto n. o 
6.0íti de 19 de Deze1ubro de 1867................... 107/l 

N. 536~.- AGHICULTUHA.- Decreto de 8 d~ Novembro de 
!876.- Altera a clausula 4.• a que refere o Decreto 
n. o 6ll9, de 9 de Fevereiro ultimo................ 1070 

N. 6365.- ESTI\Ai'íGP.IllO~~.-D.'creto de 8 r! e Nowmbro de 
l.R7G.- Eleva a t·.ate!!Oria da Lr~ado do Brazil na 
Hepuhlk:t do Cliiln :\ d1' Envhdu'i•:xlr:wrdinario n 
Minhtro Pleaip•Jtcneiarill......................... trJ7l 

N. 63JG.-· AG:l!CULTUHA.- Dcerct'J rlc 8 de Novembro de 
1876.- Concc,Jc privilegio a Heinaldo João Gerth, 
para fahric<lr o vender na CCJrtc e Provincia elo Rio 
de Janeiro moveis de vime, preparados por um 
processo de sua invenção.......................... !.On 

N. ti3u7.-- r:STl\.\NGEIRO.S.- Decreto 1k R de Nrw,~mbro de 
1876.- ProiHUlga a rlrdaraç:io t'ntro o Brazil c a 
Bclgic,;. P.:J.ra a protcc~:1o das marcas 1lc fa!Jrica c 
COilll!lérClO........................... . . . . . . . . . . • !.072 

N. G368 .~A C: HI CULTU!L\.- Decreto de 8 de Novcnt!Jro do 
:1876.- D~!oralina rJUI} a colonia tio Mucury passe 
ao rrr,imcn COIIIlll am ás outns [10\'oaçiies do 
lluperio ............................................. !07~ 

N. 6369.- AeBICULTUHA.- Decreto de 8 de l'íovern IJro de 
!876.-Concedc privilegio a Antonio Joat[Uirn Pereira. 
de C:trvallto, para Ullla IJ!achin:tdc sua invenção, a.p
plieavel ao dcsem·olvimento tle utn:t força motriz. fOH 

N. ü37J.- AGHICULTUHA.- Drr~rdn de R de Novembro de 
!876.- Concede a Antonio Joaquim Pereira de Car
valho privilc;!ill para o no1·o systcma de construc-
l;iio de na v ius de fundo L:ltato........ . . . • • . . • . . . . • . f(l7:J 

!i. 637!.- AG!\ICULTUHA .-Decreto de 8 de Novembro ele 
!876.-Concede privilegio a Antonio Joaquim Perei
ra de Can·alltO, para o propulsor ltydraulico de sua 
invcnç:1o . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . !07:; 

N. 6372.- IMPEIUO.- Decreto de i5 !13 Novembro cl~ 1876. 
- Approva os novos cstDtutt'S c!a SociPdaclr Uni:1o c 
Hen:•fl,·cnr· :a...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {1!7!1 



llO POJlEfi EXRr.UTIVO. 

N. 11373.-- GUEfillA.- Dncrcto de !5 rlc Novrmhro de 1876. 
- Approva o nrgulamcnto par:t :1. disciplina 11 scrvi
~o interno dos corpos :trregimen lados do exercito 

PAilS. 

em rrua1·teis lixos................................. 1087 

N. 0374.- JUST!CA.- Derreto de 15 1le Nnvc11;bro dr l87ti.
Manda subsistir no anuo de 1877 a designação 
feita no Decreto n. o 6038 de '1.7 de Novembro de 1871'1 
1Jna~l~_:i ordem da substituição reciproca dos Juizes 
1 e Dtretto da Curte................................ H31S 

li. 6375.- JUSTIÇA.- Decreto de 15 de Novembro de !876. 
-Designa a ordem em rrue os Juize~ substitutos da 
Curte devenio cooperar com os Juizes de Direito e 
substituir-se reciprocamente no armo de 1877...... H31S 

N. 6376.- A111UCULTURA.- nncrelo rle 1.5 rln Novembro 
de J876.- Concede prh ilcgin a Antonio Joaquim de 
de Souza Sphros:t; para o apparelho denominado
Conforrnador- de sua invenção.................. H36 

N. 0377.- AGRICULTUHA.- Decreto de 15 de Novembro de 
1876.- Concede privilegio a Francl,lin Antonio 
Diniz c Fernando Aleixo Pinto do Souza, para fabri
carem c venderem carroças de sua invenção, desti
nadas a preparar e moer café....................... H37 

N. 0318.- IMPEHIO.- Decreto de !5 de No1·ern!Jro de !876.
Manrla cxccu ta r provisoriamente merlidas trnrlrn
tes ao melhoramento do servico sanitario em rlivcr· 
sos portos e cidades marítimas do lmpcrio......... H:i7 

.N. 6370.- IMPEIUO.- Decreto de 30 de Novembro de J876. 
- Crêa, no ~Junicipio ela Cúr~e, duas escolas nor-
maes primarias................................... tf/1.7 

N. 0380.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro de J876. 
-Declara a cntrancia das comarcas do Hio Preto f' 
!I! ar de Hcspanha, na Provinda de lllinas Geracs.... H!J2 

N. 9i8t .- JUSTICA.- Deerelo de :lO de Novembro de t876. 
- Marca· u vencimento annual dos Pr01uotores 
Publicas das comarcas do Rio Prl'!o c df) :\lar rle 
Hespanha, na Província de Minas Geraes. •. . . . . . . . . tHi'l. 

N. 6382.- JUSTIÇA.- Decreto de 30 de Novembro rle !876. 
-Separa do termo de Vigia o de Cin tra, na Provín
cia do P:trá, c crêa neste o lugar de Juiz Municipal 
e de Orphãos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f fa3 

N. 6383.- FAZENDA.-Decreto de 30 rlc Novembro rle!876. 
- Deslgn·t a ordem em rJue devem !i') I' extrahidas as 
loterias no anno de i87i........ .... . .. .. .. . . . .. .. • tHH 

~. 0:184.- JUSTICA.- Decreto ti() ;JO de Novembro de 187G. 
-Organiza as Juntas c Inspcctori~s Commereiacs c 
regul:l o exrrdcio das respectivas Juncçües ....... · H 59 

f'L 6385.- JUSTIÇA .-IJe~reto de 30 d9 N<?l~mbro ~c 1876. -----
-Regula o exerciCIO tias attnbmeocs adrnmistl" /- -· • " 
livasconferid:tsaos Juizr·s de Direito peloart ifo ~ (1 ~\ll,1f?A 
Decreto Legislativo n." 2662 de 9 rle O ~\\ "f 

N. 6386.~~i.;.:i;;l;:;:~·n~~~~i;· d~· ao·;,;,· :N~~-~- ~(~~~;,~: 4
uo 

:i; l~{.;~~~d~-~ ~~~~~-~~~n~~t:l. _dr~ -~ur~l / . .§f~~~~~~~~~~~ HOO "c:';J 
PARTio; 11. I CV""l 4. -< -, .. '"' 

\,-' uos \}~"'~~;. 



26 INlllr.E DOS AC'tO~ 

N. 6387.-AGRICULTURA.- Dacreto de 30 de Novembro de 
!.876.-Altera as clausulas 2.• c 7. • das que arompa
n h aram o Decreto n. • 6069 de 18 de Dezembro de 

P.Ans. 

1875.............................................. :1831 
N. 6388.- AGHICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro de 

:1.876.- concede privilegio a A!T01 so l!ocquirn para 
o novo systema de portas venezianas de sua inven-
ção............................................... H85 

N. 6389.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro de 
!.876.- Appront, com rnodilica<;<-les, a reforma dos 
arts. 2. 0 e 23 dos estatutos da Cotupanhia Drazil 
Industrial.................................. . . • • . it8;:; 

N. 63\JO.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 t)e Novembro de 
!.876- Concer:le privilegio a Collatino Marques de 
Souza para um apparelho, que i!JYCnlo~eom o Jirn ,

181 de conservar earnes verdes, peixe e frulas........ • 
N· 6391.- AGR!CULTURA.-lleerelo de 30 de Novembro de 

:1876.- Concede privih,gio a Bento Jose de Moura 
l\larcowles para a macltiua de sua invenção desti-
naua a beneficiar (a fé .•••••••••.••..•.•..•• , . • . • • • H87 

N. 6392.- AGRICULTUI\A -lJecrelo de 30 tlc Nonmbro de 
!.876.- Collt~cde autorizado a João Carlos l~'lckheu
ser, Augusto Ali.Jcrlo Stitrky c Miguel Hedusiuo 
l\lesa pttra explorarem jazidas <1c ouro e outros me
tacs no município de S. G1bricl, Província do Rio 
t.;rande do Sul..................................... H88 

N. 6393.- AGHlCULTUHA.-Ill'crcto de 30 de Novembro de 
!.876.- t.:oncede privilegio a Alexandre Gaudino 
para os apparelhos de um novo systema de trans-
porte de sua inven~ão...... •. • • .•.•.•.. ... . . • • . . • . H91 

N. 639~. -AGRICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1876.- A.pprova com modificações os estatutos da 
Companlna S. Carlos de Paraguassú c autoriza para 
funccionar........ ... • . •• . • • . . . . • • . .. . • . . • •• . • • . :1.192 

N. 6395.- AGI\ICULTURA.- Decreto de 30 de Novembro de 
1876.- Concede autorização a José Joaquim de Car
valho nastos para explorar jazidas de carvão de 
pedra e outros mineracs nos terrenos de sua pro
priedade, na município de Taquary, Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul • • • • . . . . . • . • . . • • . • . H9() 

N. 6:!96.-AGRICULTUHA.- Decreto dc30 de Novembro de 
1876.- Concede privilegio ao Engenheiro civil E. 
Autran para a machina de sua invenção, denomi
nada- Pcrfilographo............................. :1.202 

N. 6397.- IMPERIO.- Decreto de 30 de Novembro de !.876. 

netePJc~~~ta~s. ~~~-~~t~~~~ ~.t~. ~~~~~~~:~~- :.0.r_e_~~~. ?~ :1203 
N. 6398.- JI.JSTIÇA.- Decreto de 13 de Dezembro de :1876.

Determina que os Contínuos do Supremo Tribunal 
de Justiça sejam nomeados e demittidos pelo Presi
dente do mesmo Trii.Jun:tl......................... 1212 

N. 6399.- GUERRA.- Decreto de 13 de Dezembro de !876.
Autoriza o )Jinistro e Secretario de Estatlo dos Nego
cios da Guena a appliear ás dc:>pezas de diversas 
rulmcas a <Juanlia ,Je ;;:l8:270N6S:J, provcni~nte das 
sohr;ts V<~I·itk:Hhs ·~rnuntras \'l'rhas •lo ·~xPrcicio llc 
187tial'}76 .............. , ...................... l2H 



no POI>EII rcx:Ecu·rrvo. 

N. 6'iOO.-GUEil.RA.-Decretodcl3 tleDezcmbrodc 1876. 
-Autoriza a abertura de um credito ex:traordinario 
de I. 121:368,5:190, para occorrer ás despezas da verba 
-Quadro do Exercito- 1!0 MinL>tcrio da tiuerra, 

27 
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no cxcrddo dt) !.87.1-:18i6........................ 121.6 
N. 6401..- .JUSTIÇA.- Decreto 1lc !3 de Dezembro d<1 1876. 

- .\ utoriza o Ministro e S.~crelario de Estado dos 
Ncgocios da Justiça a transrcrir deu mas p:tra outras 
rubricas da dcsrcza do mesmo Ministcrio, no exer
cício de :187:.i·-:1876, a SO!tlliJa de cento c oitenta 
contos de réis...................... .. . . . • • • . . . . • . • 1lll7 

N. 6W2.- ESTRANGEIROS.- Decreto de 13 de Drzcmbro 
1le !.87ô.- Autoriza o ~Iinistro e Secretario de Estado 
dos Negocio3 E~lr·angciros a applicar ás drspezas das 
ver!Jas-Exlraord inarias uo nxterior- c -Ex traor
dinarias no interior- no exercido de t87:i-1876, a 
quantia de i9:2:19tj2fi8 tirada das verbas-Secretaria 
de Estado- Ajudas de custo- e- C1mmissücs de 
liruitcs- do me:;rno exerci cio.................... 1219 

N. 6i03.- FAZENOA.- Decreto de 13 de llczcmhro de i8í6. 
-Autoriza o transporte de 1!80:4onuooo das verhas 
3." to.• 17." 19." 20." 21.' c 22." para a L" 7.• 
8."!!.• :11." i2." 13.• 1.6." c :18." do art. 7. 0 da 
Lei n." 2640 de 22 de Sctemhro de 1.875, rrn vigor JJO 
exercício de 1875-1876, no Ministerio da Fazewla.. 1226 

N. 6404.- FAZF:NUA .- Decrct:J de !.3 r! e Dezembro de :1876. 
- Approva, com modificações, a reforma de algu.,. 
mas tlisposicües dos estatutos do Uanco Comrnercial 
do lHo de J.ineiro................................. 1227 

N. M'l5.- FAZENnA.- Decreto dd3 ele llczcmi.Jro de 1876. 
-Autoriza o csbhclrcirncnto, 1111sta Cúrlc, da Asso
ciaç:lo àonorninatla-EcoH~Inia Popular-c appruva, 
com modificações, os rcsp~divus cst:tt:rtus......... 12:Ji 

N. M06.-IMPP:HIO.- Decreto de !.3 do Dé•znmhro de !.876. 
- Manr!a ohs3rvar imtr·ucçtJes r~blivas ao serviço 
sanrtano................................. .. . . . • . . !24:.1 

~- 61:17.- MAlUNIIA.- Do.~rcl:l dr !3tlr Dezembro tln 1876. 
- Autoriz:t o Ministro e Secretario rLJ Estado dos 
Ncgocios da Illarinha a tranôferir 1lc umas para. ou-
tras rubricas da desp~z::t do mesmo illinisterio, JJO 
exercício de 1875-1876, a sonrma de 67:561l!)3í8.... !.2ü2 

N. 6108.-111\RINIIA.- n,•crcto d:l i3 rlc Dezembro de :1876. 
- AIJre ao 1\linislcrio d:1 ~!.uinlia o credito extraor·
dina.rio de 3. 70:1: 2!rl/)!li3, para. oecorrer ús r!t-spczas 
da.s mhricas-ll;ttalll<1o Naval-Corpo de Irnperiacs 
Marinheiros -.\rsenaes-Navios llesarm<Hios-llos
pitaes- e -Obra.s-do exercício de 1.875 a 1.876..... !.2:H 

N. 6íorl.- MA!UNIIA.- D··creto rle :13 de Dezembro de !876. 
-Autoriza. o crerJitl) snpplcmnnta.r de 2.8i6:2i2{il76, .-- ... . 
paraa.s dcspezas do :\liaistrrio da Mal in h a n;ts rub ~-f' U~ A 
cas-Força Naval- e.-: Dcspezas ex.traordm , s Q 11.\ ~:, ,, '1/?,. 
eventuaes- do exercJcJO de !875 a 1876 .• ,.-:~');~~\\ '1-üa : 

N. tiUO.- IMP~~RIO.- Decreto de 1.3 de Deze (Q...~\tffl6. 
- Approva. a altcraçrro proposta ao r~)l: o dos 
estatutos do Monte P1n (i.•ral. ....... f "<i..._........ i261i 

I.--'? 
1 ·:n ,.\'··· 

o\-'5''-\.,, 



2H IN OI CE J)OS AllTOS 

PAiiS. 
N. GIH .-littPEIUO.- Decreto de 1.3 de Dezembro tle 1.876. 

Approva os estatutos da Sociedade neneficencia 
Cearense,, ••••.•••.•••..•.••.... , .....• , •.... , . . . • 126& 

N. 6U2.- AGRICULTURA.- Decreto de ., de Dezembro de 
1.876.- Autoriza o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, para applicar á5 des
pezas das verbas-Esgoto da cidade -e- Terras 
Publicas e Colonisação- do exercício de 1875-
1.8i6, a quantia de 202:2675207, resultante das so
bras dos §§ f.", 3. 0

, 8. 0
, I. 7 e 18 do art. 8. o tia 

Lei n. o 26~0 de 22 de Setembro de !.875.. . • . . . . !275 
N. 6H3.- AGRICULTUHA.- Decreto de i& de Dezembro de 

1876.- Abre ao Ministcrio da Agricultura, Com
mcrcio e Obras Publicas um crrilito extraordi-
nario de l.7&5:9205il98, para occorrcr ás dcspezas 
com o serviço da verba- Terras Puhlic:ts e Colo
nisação- no exercício de 18J5-l876......... . . . !.~77 

N. 6H&.-AGRICULTURA.- Decreto de!.!, de Dezembro de 
1.876.- Ahre :to Ministrrio 1!:1 Agricultura, Com. 
mcrcio e Obras Publicas um credito supplcmcntar 
da quantia deL038:95lil!6ü2, para despczas das ver
has-Illuminaç;lo publica- Garantia de Juros ás 
estradas de ferro-Estrada de f<'rru D. Pedro li- c 
Telegraphos-no cxcreieio de !.875-1876 ..•.• , . .. 1.278 

N. 6.\15.-AGRICULTUHA.- Decreto de ·Jt, de 11ezcmhro de 
1876.- Abre ao l\linislerio da Agricultura, Commcr-
cio e Oliras PniJlieas um r·rcrlito cxlraordinario de 
2í6:370N015, p1ra fazer face :'1s ilespr'zas com o 
serviço da Exposirão Nacional e Internacional 1le 
Philadelphia, dur:inte os exercícios de !.87&-1875 c 
1875-1876........................................ líl80 

N. MIG.-JUSTICA.- Decreto 1lr 22 ele Dczernhro de 1876. 
-Declará a cntrancia 1Lt !:um arei\ de Nos!;a Senhora 
rios Curitibanos, na Província do Santa Calha1·ina .. 1282 

N. 6&17 .- JUSTICA .-Decreto de 22 de Dczemhro de 1876. 
-Marca o vcncimrnto annual do Promotor Puhllco 
da comarca ele Nossa Senhora dos Coritibanos, na 
Província de Santa Catharina............. •..•... 1282 

N. li418.- JUSTICA.- Llecrcto r! c 22 de Dezembro de 1876. 
- Separa"tlo termo de Piracuruca o de Pcdr.:> II, na 
Provu1cia do Piaully, c crêa neste o lugar de Juiz 
Municipal c de Orplt;tos........................... H83 

N. li'd!l.-MARINIIA.- Decreto 1lo 22 rlc Dczsmbro de 1876. 
-Amplia o prazo rio exame ou vistoria das barcas 
a vapor do commercio............................ 128~ 

N. 6ao.- AGRICULTUI\A.- Decreto de 22 r! e Dezembro de 
1876.- Autoriza a Companhia Garantia dos Proprie-
tarios a fazer seguros de vida.................... 128i 

N. 6&21.- AGniCULTURA. -Decreto de 22 de Dezembro de 
18í6.- Proroga por Sl'is mezes o prazo conçcdido a 
!\lanocl Pinto Novaes, para organizar Companhia, 
com o fim ile esla!Jclrccr um engenho central na 
frcguezia de lguapc, Provineia 1la IJahia... ... . . . . . 128:í 

:'1. 6i22.- AGHICULTI:HA.- Llr:·ercto de 2l de lleze1nloro de 
1876.- Prnrug:1 por 11111 anuo u prazo eunel'dido :w 
\'lsenn11r rir Sr•rgi1n••ri111 "n11lrn>. p.tra organizarellt 



DO POilER EXECUTIVO. 

I'Ans. 
Companhia, com o fim de estabelecer um engenho 
rentral na frcguczia do Bom Jardim, município de 
Santo ~maro, na Baltía.... ... . . .. .. .. .. .. • . . .. • . . ll!8l\ 

N. Gi23.-AGIUCULTUHA.-Drcteto de 22 de Drzcmhro de 
tH7G.- Prorog-a por um anuo o prazo <~oBccdído a 
José Pacheco Pereira e outros para organizarem uma 
Companhia, com o fim de estabelecer um engenho 
ecntral na frcguezia do Rio Fundo, municipiu de 
Sauto Amaro, na Província da Bahia .... , ..... ,... l2SG 

N. Gi2'1.- ~GRICULTUHA.- Decreto de 22 de Dezcmhro de 
tlliü.- Concede garantia do juro de 7% sobre oca
pital de 600:000~000, à Companhia que o Bacharel 
Antonio Cezar de JJerredo c o Engenheiro Fabio 
Hostilio de Moraes U.cgo organizarem para o estabe
lccintenio de um cngcnlw ceutral destinado ao 
fabrico de as~ucar de canna, á margctu do rio ~lea
rim, Provincia do Maranltão, na zona comprelten
dida entre as situações denominadas" Cantagallo "e 
"JJcl!nont. •....................... ... . • .. .. . • . . . . 1287 

N. Gí2:J.- AGHICULTUHA.-- Decreto de 22 de llczcrubro de 
t87G.- Concede garantia do juro de 7% sohrc o ca
pital de IJUinhentos contos de réis liiOO:OOOHOOO) á 
r:omnlli:t <JUe o llacltarcl José Ballltarar de Ahrcu 
Cardoso Sutlré ot·ganizar para o cstahelccimet\tO 
de um engenho central, destinado ao fahrico de as
suc~r, no município de Itaborahy, l'rovincia do 
Rio de Janeiro . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . 12\lti 

N. M2G.-IMPEHI0.- Dr1Trlo de 22 de Drzrml1ro 1!0 i87n. 
-Autoriza o Illinislro c Secretario de Estado dos 
Negocias do Impcrio a transferir de unta para outras 
rubricas da dcsprza do mesmo Minlstcno no cxl'r-
cicio de i871í-!S7G, a snmma qc ti8G: f02,71Jõ7....... 130G 

N. M27 .- AGRICULTUHA .-Decreto de 22 dl) DezcmiJro de 
1870.- Hcscinde o <~ontracto celebrado rom Cltarlcs 
William Kitlo para a inlroduccão eesta!Jc!ccimcnto 
de immigrantl's da Inglaterra: ............ ,....... !307 

N. Gi28.- 1\.GRICULTURA,.- Decreto de 22 r! c Jlczcwhro de 
!876.- Prorog-a por cinco annos o prazo do con
tracto ccjebrado com a Cornpanl1ía Hrazilci r a de 
Navegação a Vapor .................... , ... , ... ,.. pos 

N. <i~29,-AQRICULTURA.-Decretode22dc Dezembro de 
f8i6.- Autoriza a novação do contracto celebrado 
com " Conceição&: Companhia "• para o serYiÇ" da 
navegação por vapor na linha de Muntcvidéo á 
Cuyallá, na Província tlc l\lato Grosso.............. 130\l 

r·;. üí:JU.- AGRICULTUHA.- Decreto de 22 de Dczcnthro de 
1.87\i.- Concrde a Keller &: ColltJÍ. proro~aç:lo por . ...,.-~:---......_ 
wats um anno tio prazo marcado na clausula G .. '~~~. ~H A --:,, 
Decreto n." 61.21 de 1.6 de Fevereiro do c~nlç \.'i' fi li I 11 f? I{ ' 

N. G4'H :~~À0ciiúc'üLT"üiÃ :.:..:.j_~~·c·;,;t·~ • ~~·,; 22' · úÇ~C'~*-~,~', ~;u ' 
l87ü.;-J\ pprova a. reforma dos estatutos,~' Corn
f.'anlua CrJJumercw e Lavoura •... . fti...'.:'-:J··....... 1311 

c~. ui32.- AGHICULTUHA.- DJcrr.to de 22 e_f@;.cmbt·o de · · 
1876.- Approva, com motlilic;u~ücs /OS:Cjltatutos do ,;,) 
Club 1k Corri1las" ValmH'iano. ~ •.•.• ,... .. .•. •. . . . . t:il3, )·,; · 

'\'., . ., o~ ,"- . ,_ on ,, · 
'-... ...:...:,-· 
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N. !H33.- AGRICULTURA.- Decrrto de 22 uc Dezembro de 
IR7G.- Apr1rova as altoraç<1es fcit.1s nos estatutos 
da Companhia -P,llllisl:l.................. • .. • . . 1:313 

N. Gl3~.- AGHICULTUHA.- Decrdo de 22 tle Drzemhro de 
!876·- Approva a reforma tio art. 7. o dos estatutos 
da Companhia Cearense da via fcrrca de Uaturité.. i3'!J 

N. 6'135.- AGRICULTURA.- Decreto de 22 de Dezembro rle 
1876.- Appruva as alteraçürs feitas no3 Estatutos 
da Associaç;lo da Praça do Commcrcio do P.trá..... 13 ~O 

N. 6i36.- AGI\ICUL'l'URA .-D.)cretn de 22 de Dezembro tio 
!876.-Concetle permissio a D. Ann:t Maria de Smw 
Hosado para explorar jazidas de ouro 11a Província 
de S. Paulo.................................. .. .. 1322 

N. 6i37 .- AGRICULTUHA.- Decreto de 22de Dezcmhro r! c 
!876.- Proroga o prazo concedido a Christov:io 
llunini c ou lros pam a exploração de mineraes na 
Província de S. Paulo............................ 132'i 

N. 6í38.- IMPERIO.- Decreto rlc 22 de llczemhro de 1876. 
- Crêa na Escola Pulyiechnica uma aula prcpara-
toria.............. . , . . . . • . . . . • . . • . . • . . . . • • . • . • • . l.32ü 

N. G!t3!J.- FAZENBA.- llrr.rrlo t!c 2S tlc Dcr.rmliro rlc 
IS76.- Prurog-a por lll:t is "<'is IIICZCS as d ispnsi~···~s 
do Decreto susp<'ndcralu a cohran<:a rios Jir e i los de 
con·sumo do gado yaccum c lanif;CI'O irupnrta<lu no 
Imperio.......................................... l.:J~7 

N. 61eí0.- MAUINIIA.- Decrdo de 28 de Dezembro de 
IS76.-t.:rêa o Clllleg-i,, Na vai H~anJo SU[lprinlido o 
Externato rh) ~larinha... ... .. ... . .... ........ .... l.3:7 

N. 6íU.- IMPEHIO.- D:'crcto d•) 28 .re Dczcrnhro de 1876. 
Approva os estatutos <h Sucic.l:ulc Auxiliauora dus 
Artistas Alfaiates.............................. . • i3U 

N. 611112.-IMPEHID.- Decreto de 28 dn Hrzcmhro dn JS:6. 
- Approva os cstaln il's •la S:,:;ie•ladc nene!ic•)rlle 
Caixa de Soccurros Mutuos Pc<lrü li............. . t:J:;; 

N. 61 !.3.-1\IPEHIO.- Dccrctn r\e 30 tlr Or:~cmhro li<~ 1876. 
-Approva a altrTaç:w do HO!ll2 tio C! nu Uynlllastrcu 
I>ortugucz................ . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. l.3ü:l 

N. 6UL- IMPEI\IO.- D~!:rdo de 3J dP llczcrnhro •lc 1876. 
-Abre ao ~linisl••rio dos N<~godos do Irupc-rio Utll 
credito snppkuwntar 1h' 3!10:000800() [l:rra despeza~ 
rh verba- Soccorrus puiJlit:os e lllf'llwr:u:H'I:to do 
eslatlo sJnitario-no exerciciJ de 1876-1877....... lJliJ 

r\. ül.íti.- IMPii\l'l.- D'r:rclo <le 3it <lo DJ·.~nmhro tlc 1.876. 
- Elr1va a 9J:OUO~IJ:i0 o r:rcdito ext:·:wrdinario ria 
imrnrtanci:t d ~ üJ:OOJHOO'J a!.mrto pelo Decrctu u. 0 

ü31\J da 4 de Outulm.> do corrente anuo........... l.3li'> 
N. üHü.- AGHICULTURA.- Decreto de 30 de D:'zentllro de 

iS76.- Apprüva, com tuodili,~açües, os estatutos da 
Cornpanhia Indu5trial de Valcuça................. !.3ü5 

N. 6U.i.- AGniCULTURA.- Decreto dD 30 de Dezembro de 
!Si6.- Approva, C')lll mo:lificar.ües. os estatutos da 

Comp:ml1ia Co·Jp:)rativa de ·c:.nísurno de pilo, e 
autorin·a p:u,t fun~ehn11'....................... l.3i2 
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I'Ans. 

N. Gl.q8,- AGRICULTURA.- Dccr·cto de 30 de Dezembro da 
1876.- Autoriza a Compan hia-The Guardian Firo 
a nu Life Assurance a funcciorwr no lmporio....... lXR 

N. GU9.- AGHICULTUnA.- Decreto do 30 do [czcmhro ele 
1876.- Autoriza a Companhia-The Pitangui Gold 
Mining-a funccionar nu Im perio.... •. • . .. • . . . . . . !38() 

N. 6iõ0.-' AGHICULTUHA .- Decreto de 30 de Dezembro de 
!876.- Pro roga o prazo concedido ao Dr. Hodrigo 
Octavio de Oliveira Menezes e outros para a explo-
r<~ção de mineraes na Província da Bahia.......... 1381 

N. 6!15! .- AGfliCULTUHA.- Decreto de 30 de Dezembro do 
1876.- Concede privilegio a Jlligucl Alam ir Baglioni 
para usar dos melhoramentos re~Jizados na machina 
denominnda" Turbina Tangeteclas, "que inventou 
com o fim de descascar c limpar café.............. t3i:.! 

N. M~i:i!.- AGRICULTURA.- Decreto de 30 do Dezembro de 
1876.- Approva a reforma feita 110s estatutos da 
Companhia ~larmfactora de ma tcriaes para comtruc-
çõcs, com alterações.......... . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . 1382 

N. ü41>3.- AGHIClTLTUHA.- Decreto de 30 dr Dezcmhro de 
:1876.- Concede privilegio ao Dr Felippe Pereira 
Caldas para o processo de sua invenção destinado 
a conservar carues ............ ·............. .... . . 1387 

ADDITAMENTO 

Tarifas c instrur-ções reg-ulamentares da Estrada de ferro 
da Bahia ao S. Francisco a que se refere o Decrdo 
n. o 6278 de 2 de Agosto de iH7ü............ .. . . . .. 3 



ACrros DO PODER EXECUTIVO 

187'6 

DECRETO N. üODl - l>E 8 DE HNEIRO DE i876. 

Altera algumas das clausulas que acompanham o Decreto n. o 5952 
de 23 de Junho de :1875, que concedeu tiança dós juros de i "/o 
ao anno e garantia nddicional de 3 % sobre o maximo capital 
de :14.000:000~000, destinados á r.onstrucr;ão da estrada de ferro 
do Rio Verde. 

A ttimdendo ao quo Me requereu o Brigadeiro Dr. 
José Vieira Couto de Magalhães, concessionario da es-
trada dr ferro do Rio Verde, na Província de Minas 
Geracs, Hei por bem Alterar algumas das clausulas que 
acompanham o Decreto n. o 5952 de 23 de Junho de !875, 
que concedeu fiança dos juros de 4. "lo ao anno e ga
rantia addicional de 3 "lo sobre o maximo capital de 
:1.4..000:0006000, destinados á construcção do mesma es
trada; de nccdrdo com as que com este baix~a~~~· ~~~ 
nadas por Thomaz José Coelho de Alm · -
Conselho, Ministro e Secretario de Esta ~~ 

~ 
(~ 
\,; 



ACTOS LJO I'OllER 

da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em oito de Janeiro de mil oitocentos setenta c 
~eis, quinquagesimo quinto da Independencia c llo lm
perio. 

Com a rubrica de Sua .Magestadc o Impcrallor. 

Thomaz José Coelho de Aluu.ii.1a. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto a.• 609 
destn data. 

l. 

Fica entendido que, no caso !lo Governo resgatar· a 
estrada antes de expirado o prazo do privilegio de no
venta annos, nos termos llo § L • da clausula 2. • do 
Decreto n. • 5tm2 de 2:3 tlc Junho de l8i5, o pr·cço uo 
resgate não será inferior ao c:qJilal que for e!Iectiva
mente empregado na construcção tias obras. 

li. 

A distribuição dosdividenllos, excedentes de 8 •;., a 
que se refere o§ 9. • da clausula 3. ",cessará lngo que 
forem embolsados ao Estado os juros por este pagos. 

li I. 

O fundo de reser·va, de que trata a clausula 5." do re
ferido Decreto, formar-se-ha de todo o excedente dos 
dividendos de 7 até 7 '/2 "fu. Emquanlo os dividendos 
não excederem a 7 "fu, a despeza prcvenientc do fundo 
de reserva será levada á cunla do custeio da estrada, 
em ·quotas correspondentes a '/4 •;. do capital garan
tido. 

IV. 

A garantia de juros será devida a datar da entrada da.~ 
chamadas do capital em um estabelecimento bancaria, e 
livre de quaesquer impostos. 

Ao Governo fica reservado o direito de providenciar 
para que as chamadas só tenham lugar á proporção que 
se fizerem necessarias á cons.trucção das obras. 



EXECUTIVO. 3 

v. 
As clausulas 3. •c 4.• licJm dependentt~~ de acnitaçiio 

por parte da administração provincial de .Minas Geraes, 
no que é relativo á garantia de juros ele !1 %, nllançada 
reJo Estado. 

n. 
A Companhi3, r1ue se incorporar para ex.ecução da 

estrada de ferro do ltio Verde, poderá ser uaeional 011 

estrangeira; devcn,lo, neste ultimo caso, ter um rcpre
scnt:llltc no Jmperio, com os poderes ncccssarios par·a 
tratar de todas as questões que se suscitem entre a 
mesma Companhia e o Governo, on entre e~ la e os p:ir
ticulares, as rJU:ICs .wrão decidida" pelos Triban:1c-; Llo 
Brnil, 11:1 fónna da3 Leis em vi:;·or. 

Pa l:u~io LI o Hio de J:111eiro em 8 de Janeiro de 1876. 
- Thomaz /t:.se Coelho de Almeida. 

DECRETO N. ü092- n" 12 DE JANf:IRo DE f87ü. 

A pproYa o pl~uo org-anizado pela Inspcctoria Geral <las Obras 
Publicas da Curte para o(abastccilllcnlo d'bgua a capihl do 
lnqJf'rio. 

Ilci por bem, para exrcw;ão do § 7. o do art. 1." da 
Lei n." 2G39 de 22 de Setembro de 1875 e do Regula
mento que baixou com o Decreto n." Hlü4 de 27 de 
Outubro de 1855, Approvnr o plano das obras perma
nentes e provisorias, e as respect.ivas plantas org:mi
zadas pela Inspectoria Geral das Obras Publicas, para o 
serviço de abastecimento d'agua á capital do Impcrio. 

Thomaz José Coelho de Almeid1, rio .Uen Consdho, 
Ministro e Secretario ele E;t<~do do:> Neguei os d<l Agri
cullur:l, Commercio e Obras Publica~, as~im o lenha 
entctu.lido c fara executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
doze de JancirÓ de mil oitocentos setent:t c seis, qttin
quagesiwo quinto da lndependencia e do Impct . ...:'i;:.o.:-·--::::~--. 

~ ....... 
Com a rubrica de Su:l l\I:wcstade 

1'/wmaz José Coej6~~ 
~~~\9~·DA C l ~/; ~ 
meida. - ·•. · 

~p"'~\~ 
,,_ oo . ·' ~, ;\'·,_l·. 

·..::,, i• I_) E. t' 
...;::;_..:::.::~ -L-· -



AC ;·r,,; no I'(JDrn 

DECRETO N. cw:~- n~o: 12 oE JANF.tno nK t87tl. 

Concrtle a Aleixo G;ti'Y pri\'i!Pgio para fabricar c vender cann~ 
m~caniros, systrma "Solíyn com os melhoramentos d~ sna in· 
\'rnç:lo. 

Altrntlcntlo no que l\lc requereu Alcixo Gary, e de 
ronformillade com o rwreccr uo Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania c Fazentla Nacional, Hei por hem 
Conceder-lhe privilegio, por cinco annos, para fabricar 
e vender carros mr.canico::, ~ystem:1 ·Sohp, com og mc
lhora:ncnlos de sua inye11ção. 

Thomaz Jo~é Coelho de Ahneilla, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
cntcndiclo e faça executar. Palacio do Rio de Janriro 
em doze de Janeiro de mil oitocentos setenta c seis, 
quinquagcsimo quinto Lla Inllepcnrlcncia e do lmpcrio. 

Com a rubrica rlc Sua ~bgcstadc o Impcrarlor. 

Thomaz José Coel'lo 1lv Alml'ida. 

DECRETO N. 6091-DE l2 lE L\1'\EIHODE 187(). 

,\u!oriza a« Bra1.iliam lmprrial Central Bahia 1\ailway Company 
Limitetl n a funccionnr no flnperio. 

Attendendo ao que l\le requereu a <<Bt·nziliam Imperial 
Central Bahia Railw;Iy Company Limiled • : Hoi por 
bem, ue confol'midauc com o parecor rla Secção rlos Ne
g-ocios do Impcrio rio Conselho de Estado, exaratlo em 
Consulta de i3 tle Dezembro da 187:S, Conr.erler-lhe 
~ntoriznção para funccionar no Impcrio, mediante as 
condições que com este baixam, assignadas por Thomaz 
Jo;:é Coelho de Almeida, do l\len Conselho, l\linistro e 
Secretario de Estado rlos Ncgocios da Agricultura, r.om
mcrcio e Obras Pnblicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de 
Janeiro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da lndepenrlencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestaclc o Imperador. 

Thomt: ]IJsc· Coei!i:J t!e Almridrr. 



EXIi:LUll\'0. 

Clnu•ulo.s o. que ·~ ref'et•e o Decs·eto n.• 600-.S. 
destn dntn. 

I. 

A Companhia observará em todas as suas partos, que 
subsistirão indcpcndentOJnente do r1ne em contr:u·io 
prescrevem os seus esta tu LM, as concessões ou torg~das 
pelos Decretos n. o 3590 de i 7 de J ano i r o de 1855, n. o 5777 
de 28 de Outubro do 1874, modi licados [!Cio do n." 60~~ d.1 
27 do Novembro de 187~). 

11. 

A Companhia só poderú dispôr do to~a ou qualquer 
parte da estr·ad::t, na fút·ma prcscripta pelos seus esta
tutos, de conformidade com o Hcgulamcnto que baixou 
com o Decreto n. o l\130 de 26 do Abril de 181$7 

111. 

A con\·cnção c contractos, a que s ·refere o art. !0!} 
<lr.s estatutos, e qu·tes]uet· outros de i.Jcutict natureza 
ou comprehendido.; nos Der.rctos mrmcionados na clau~ 
slila 1. •, só vigornrão depois de appr·ovados pelo Go
H'l'no. 

IV. 

A Companhia terú um t·eprescntante no Impet·io com 
os poderes ueccssarios (lara tratar de todas as questões 
que se suscitarem entre a mesma Companhia e o Go
Yerno ou entre esta c os partieularcg, 

Y. 
Solicitará da Administraçiio da Província da Baltia a 

neccssaria autorização, para que possa a Companhia ter 
a sua sédc fóra do lmporio. 

VI. 

As que~lõos que se suscitarem entre o Gon~mo e a 
Companhb, ou ent1·e esta-c os particulares, serão drri
didas pelos Tribunaes brazileiro~:, na fórma (];1s leis (;m 
vie:or, sejam estesjudiciarios ou administrativos. 

Palacio do Rio de Janeiro em f2 de Ja~-
-'l'I!OIIWZlo~éCoellw di'Alwir!a. ~:-\;:_(\-t-r\.\\-\Ç{F\1i,~A-fi r~~ f. CA4~~r .. · .. . r/ \,;\1, ,., ·>9-
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Af.TOS JlO f>OilE11 

Fõlctnot•nndnnu de &,.,,.,,.,;a~;C.o da Conapanhlo 
nnonytnn da lhnpcrinl I<;sti·adn de Fct•ro Ccn• 
t,1•nl da J]::•hln (ltnpet•io do B••nzil). 

l. -O nome da C·.)rnpn.nliia 6-C1)111panllia Anonyma tla lmperi~l 
Estrada rlc Ferro C.~ntral da lhhia. 
·2.-0 cscriplorio rrgi~l.rado ria Companhia s''rá silu~lln 11:1 ln

.;lalcrra. 
3.-0s fins p~ra os quacs s~ rstahrJcrc a \.n111p111ltil s:"in: 
(i) Arlquirir, ohlcr c expl•1r:n rln:1s r·o1u:r,:;socs fcit:ts pelo Go

n~mo llllperi:tl do Hnzil, r<'spc:·.liv:llltcnl.r rlalarlas de 1.7 de .Ja
neiro de HHili (11cerclo n." :::;•.JO) r 2·~ de Ouluhro de iflií (llr,erc\o 
n." ;;iií), I] os llcncrir-io; c cunJi'.('iC:> de 11111 r·onlr:1clo cclclJrarlo 
cnlrc o \Joverno da Prol'inch da Bahia~~ llu~ Wil,;on, cnp:cnltrirn 
civil, em rlata de 2li de S •bnhro tlc 1Kí2, p:ir:1. t~tl!tstrnt·r::fio e cx
plorGção de urna estrada rlc fPJTO dn Cid:all' ria C:1ehocira á Cha
pada lJiamanli na, com u 111 r:11aa l para a Cidatk da Fci r a do Santa 
Anna, na Provinria da il1!Ji.J, nç> Jmp~rio rio Brnil, conjnncla
mcntc r~mn todos os contraclos fctlos ctn observaneia das mesrnJ~ 
conccssocs ou de qualr]nrr drllas e de todas as ronlirma~õrs e 
ntodificarõcs das dilas eonc~,,,-,c:;, on do tlilo eont•·artn, e de lo
das as ga"r:~nlias ou Decretos do Governo iiiiJlCrial tlo llrazil, qur 
tenham ~irlo ou poS,i.'lllt ser r~;pctlirlos onlan'.Hlos a r.•,;pl)ilo da c; 
di1:J;; co:H'.C'~-oc,., ou r·ontraclo, ou de rpw!IJUCr motlilicar;:lo a rcs
P ilo. 

(:l) Con;;trnir. r:nslPar r o:o;pl<•r:n· a di la p;:JI·:t<ln rlP f,'l'rn. f' lo
da3 ~s suhsc ptcnlc.i rslrarl'ts d<~ fPIT.l, oll ou I r:ts o1Jr:1s '!li<' fiii",'IIl 
:1nloriznrlas pelas rlitas P.mtec>:o;ür:; on eonlroelt>s, on pur alg-uuta 
r'oncrss:1o ou conlracto r lo Go..-erno Lnpcrial ou de algum Governo 
ProYincial do Brazil, supplcmrnt:Jrio, rm ampliando as ditas con
t•rs~;ücs ou contractos, ou au lorizando a execução de qnalqu~r 
outr,l. cstradl! ou estradas de ferro, ou ohras puhlica~, no dito Jm
prrio, c para dcscnvol ver o trafego ou que tenham conncx:1o com 
e lias. 

(:l) Constrnit·, csla!Jd:crr, cosl;·~r c explorar rrn.1rS·Jllrr rsln
rlas ou linhas de tctrrHnpho, ou opl'r;cr;•1rs rk H:tvrg-a~;lo on mi
nera~ão, ou outras Ojlerar;ücs antoriz;l!las on Pxigi•las j><'las sn
praclilas conccssües ou cuHlr.lclos, on <]nn f!Jrcm jnlga<1:1s Yan I 1-

josas ou convenkntc estaiJrlcccr on cxplor:tr <'Jil conncx:lo co:u 
as operações assim au lorizlllas ou cxigicl:ts; e em grrat faz,' r 
toclos os actos e cous1s, cuja cxccur,ão estiver rlrntro do3 limites, 
ou forem julf.(ados caleularlos par:1 drsrnvolnr as vantagens de 
alg-umas dessas conccssor:s ou ronlraclo. 

('J.) Fazer tudo cpwnlo f•'<l" nrr'.'·'·;·ll'io ou npropriarlo ao estabe
lecimento de um donticiti'> Jn·;1;~ilriro par.1 a Colnp:uthin. 

(tJ) Ce>mprar e adrtu i rir quacsr1 ucr tcrrcnns, casas, cri i fiei os, 
proprietladf'~, direito de passagem, arrendamentos, material ro
dante, navios e outras propricdaclcs, quér no Imperio do Brnzii, 
quér no Rcino-Uniilo, ou em qu~lltuer outra parte, que fr)r jul
gado util ou ~~omlueente a obter-se tptalr]UCr ilus fins da Compa
nhia. 

(li) Promover, ~olicitnr ou arl<JUirir por outra qualr[ltr'r form~. 
c lc\·ar a cl'ícito netos rle rptnlqut'r Governo, p:ll'lamrnlo ou lc~i,;
la tu r a, cont:cssües, consrn li nten l.ns, pri \'i Ic:::io·-, patentes, ln·erets 
tl'im·ention, arrendamento;;, contraclo<, couvcnções, ou proprie
dades em relação ou connexão com torlo>, ou a lgnns elos Iins da 
Companhia. 



EXECUTIVO. 7 

(7) Adquirir, ollter, disp.~r, on rmitlir para o publico, ou por 
outra fónna, ohrig-~çücs de <flWI•Jilf'r f'Siwrir, do tJuaJqurr Go
verno, lllnnicip11idatlr, on rlc IJLWiqunr com;1anllia ou cOI'[IOra
ção cujos Iins s11ja111 os 111esmos, ou semellwntcs aos ria Compa
nhia, c tomar rlinilriros por emprestittto, etnittindo ilypothccas, 
titutos de debito e rcconil<)cimento de divida rlc capit~I, cserip
turas de ohrig:1ção, ou ohriga1"õcs da Contpanhia, ~~ja ao par, 
seja com rn·ctnio ou rlcsconto, c llcrn ~ssim tomar por cmprcstimo 
llfnhriros com a garantia de chamadas ria t:ornp~uhia ainda por 
pagar, ou por outros meios, r; sobre outras garantias que a Corn
p~nltia a totlo tempo rlctrrnunar. 

(H) Fundir a Comp·mllh, com consrnlimrnto do r;uwrno Im
perial, CO!II algurnct outm Con1panltia, eorpor<H;üo, sociedade, as
soci1c<10 on entprcn qna!rp1cr IJUe tenlt<' os mcstnos J1ns, ou 
J1n:; s:,mclh~nles aos ri~ CoHtp~n!Ji:l ou alguns drllrs. 

(9) Comprar ou ~llquirir por outn fórma, explorar, conduzir 
c dirioü, seja ncgodo, seja IJLWI•JlHJr inlrrc:,sfl nos mrs!IHl~, rir 
alguní'a. corporação, cornp~nl.tia, sor:i<'tl:id<', rtnpl'•'l;a, <:ss<~t:ia<.;<lo 
Oll JlCSSOaS que trn!Jam lll'gOClllS Clllll OS lllCSIIIOS it!IS Oll ~ClllC
llWlllCS aos da Companhia ou alguns tlellcs, e adquirir, oh ler por 
mrio de compra, garantia, ou por outra fórma, aeçürs, litulos de 
dhitlas, ollrignt;ôcs, ou algum interesse n?s rendimentos ou lu
cros tlc alguma corporaçflo, em preza, assocJaç<to ou pessoa. 

(lfl) Fazer c cr-lchrar conlractos ou eonvrnP,ües a Jim de levar 
a elfriloqualtJurrdos lin5da Companl1i:1. 

(11) Arrendar, llypothrear, tt·oc:u, lrmsfrrir, garantir, vender, 
fazer ccss~o, on por quallfnrr outra r,·, r ma !r:t ta r a respl'i to, ou 
dispor de toda ou qual•ruer parte ria CIJ!llp:lnlli1, c rlc quacsqucr 
'~"nePs~(irs, de~r.~ to·;, ellnscn ti HHJII tos, Jll'i v i !0gi ns, p:llentes, {,revrts 
tl'iurentiou, conlradm;, r~OIIV<'JH:úrs, Pstradas d<~ J'<'.l't'o ou outras 
ol1r~s, acr:õrs, rlircitos, ou outros !Jclls tia Compallltia. 

(i::l) Fazer todas ou parte das cousas supra mencionadas, quér 
particularmente, quér de parceria, ou conjunctamrnle com al
g-uma outra eonqnnhi1, corporar;;to, emprcza, associação ou 
pessoa. 

(!3) Sem pr<~jnizo d:1s faculdade; g.'l'.lrs, contidas Ho ~ 7.", pas
sar hypothccas, !itnlos <111 dcliilo, como primeiro rncargo, até n 
importaneia que n:lo exceda de 7:.!:l.OOO f, vrnt·rn<lo juro que não 
exceda de srte por cento ao anno, crn lng.tr de i:~·ual i:uportaneia 
noiuinal do capital em acçõrs e sc1n prrjuizo da flcnltladr tio dar 
direitos de prefuench ao novo eapitat iS·~ fur Iwr·rssario) por 
meio rle resoluç<tn c,;pechl, dividir alguma partr do capil:ll em 
accücs enl<1n cxislcntrs, "m ar:t·ürs A c D, dando ás :~ct~õrs A um 
rlivirlellllo de prcfcrcnr~i1, true • n~o cxerda rl<' sete por crnto ao 
:~nno, sobre as acçõcs n; J1r:antlo cstaiJclrcido que a irnportancia. 
das aeçõcs D não será inferior ao t.erço das acçües A, e que pelo 
mrno~ quarenta por cento trrao Sirln p:1gos sobre as aer;.õcs n, 
nnlt•s 1la enli-;~:lo rias :H'I:üns ~ <·.orrc.,ponilPIItPs. 

Fir·:t igualmente cslahrl<)t·ido qnr, sn11t Cl!dr:rgo dn S0fl1f'lhnnle 
tlivis:lo rle accões em serie 1'" c n, fi•~arüoinlactos os ilit·ritos clr 
todo; os posstÍidorcs rio capital pri111ilivo composto rle nt,·C,es nftO 
divididos, que á ntCS!Ha dhisáo n:\o houverem prestado ;cu con
st•ntilllrnto. 

Os memhros snhs~:riptorrs lU Ing-laterra n<lo ~ozar.1o tle Ynnf.~
grns que n5o srjam i~ualmcnlc eow~cllitlas aos uJc:ulJros sn!Js
criptorcs no Jlr:tzil. 

(H) Fazer todas as demais cousJs e:tsnacs oniíijffriü;'s""ã.· ·· 
obter-se os mencionados Iins. ~----C\_"'('\-\ t vi\ [)i c 1 • -
~.-A responsabilidade dos mrmbros m.it-.:rut\ · ''1: / ~\"<· _., 

l~' 
~- Do , r,C,' 
':. S DEI'Uí,.-.'- -· 

-.-.::_-::..:::-_::.-: ~- ··--· -· 



8 ACTOS DO I'ODRII 

5.-0 capital da Companhi:l é de .E I. íiB.tiOO, divididas em 
13:125 acções de .f 20 cada uma; com a faculdade de ligar ás 
acções de qualquer capital, outro que o capital original, qualquer 
preferencia, prioridade, garantia ou privilegio, quér como inte
resse, ou por outra fórma. 

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e morad~s se acham 
abaixo subscriptos, desejamos ser constituídos em uma Compa
nhia, em cumprimento deste Memorandum de Associação, e 
concordamos respectivamente em tomarmos o numero de acções 
no capital da Companhia, designado em frente dos nossos res
pectivos nomes. 

NOl\IES, MORADAS E QUALIDADES DO> 
SUDSC!\IP'l'Ol\ES. 

Numero de accões 
ton1a1l~s por c"ada 
suhscriptor. 

Henry Turton Norton, 3:J Cornwall Gardens, 
advogado em Londres..... . . . . . . . . . . . . . . . um:1 

Francis Aylmer Lloyd, 2:1 quren's Terracc, 
N. W. caixeiro de nrgocianto ........... . 

James Willinm Lc~sk, 28 Woodstock Road, 
W., caixeiro de banl{uciro .............. . 

William Chamhcrlain, Glcnlid,l, IH'c.r Lri-
cPstcr, caixeiro de hanqurirn ............ . 

Philipp Frrdrriek Hose, H 1\oland IJanJtow;, 
advogado em Londres ................... . 

Francis Pavy, rx-capiWo uo 7tL" I"Cé~imento 
de Ilighlanrlers, Junior Unitcd Scrvicc 
Club, Charles Strect, S. W ............... . 

Philipp Frith Ncedham, !l A Great St. llc-
len's E, C, negociante .................... . _________________ ..:,_ ____ . __ 

Datado em 6 de Agosto de 1875. 

Testemunhas das assignaturas supra.-Ciaude Philipps, advo
gado, empregado dos Srs. Norton, Hosc, Norton e Brewer, 2í Co
lcrnan Strcct, E, C, advogados. 

Eu, abaixo assignado, inlr:rprcte juramentado pelo Meritis~imo 
Tribunal do Commercio desta Praça, certifico que o documento 
supra é a traducção fiel do lllcmorandum de Associação da Com
panhia Anonyma da Imperial Estrada de Ferro Central da Bahia 
no lmpcrio do Brazil. E:m fé do que passei a presente, que as
signei c sellei com o sello de que uso. 

Bahia, i8 de Se lembro tJ,~ 1875.- Alexandre Sebastião Borges de 
Bat·1·os, Interprete jurament[ldo. 
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Estatutos da Companltia Anonymil da lmpet·ial Estrada 
· de Ferro Central da B:lhiu. 

I. 

INTlmPRETAÇÃO. 

Ar·t. !. 0 Na interpretação dos presentes as palavras e expressões 
t•\rn o sc~uinte sentido a n:.lo ser excluído pelo ohjecto ou o 
contexto : 

(.~) •A Companhia• sip;nifi<;a •A Companhia Anonyrna da Im
perial Estrad:t do Ferro C·~nlral tla llalri:l: "· 

(n) ,() Hcino-Unhlo•, signilica o Heino-Unido da Grã-llretanha 
e Irlanda. 

(c) dlrazil> significa o •lmperio <lo Brazil•. 
(o) ·Os c>htutos• significam e eomprehendem •Os A c to> de 1862, 

e t8G7 rclali\'o3 a companhias,, c qualquer oulro Aelo a lodo 
tempo em vigor eonccruente a Conrpanhi:ls de <:a pilaes reunido;, 
c liUC n~cessari1menlc interessarem á Conrpanhi:l. 

(E) ·Os presente'' signiliearu, o l'omprchcndern o Jiemoranilwn 
1le AssocL1cão da Comp:mltia e estes estatutos e os regularncntm 
da Compa.Ílhia, fJUe a todo tempo eslil'crcm em vigor e for
rrwrcllt •03 cslalufo3 1h Conrp:mhi t•, de tjUe lralam o; J)ccrelm 
Jrupcriac•; c o:; eonlrado,;. 

(F) dlcsoluc:io cspechl> sig-nifka uma resolução rspcdal da 
Companhh toinatla de aceôrtlo com a scce:1o n. 0 51 do •Acto de 
18ô2, rrlativo a companldas•. • 

(G) •Capital>, ·A~eücs• <'. •Tilulm tle rlcJ;ilo•, sig-nili<':llll rc,,pnc· 
livarnente o capil:li,' as ~u:r.;<ies c 03 titulo; rk dn!Jilo da C-llltp1-
nhia a lodo tempo existentes. 

(11) ·Membros• signilica os possuidores de accõcs da Companld:t 
on os portadores de garantias tle a\'Ção respectivamente. 

(1) <t.Jaranli1s qe acç<10• signili~a {.(ar.mtias emi~tidas áccret 
de acções, ou capital da Companlua em obsel'\'ancia do A elo de 
1867, relativo a companhias, e dos pre3enles. 

(J) •llirectorcs• signillc:t os Directores da Companhi:l a lolo 
tempo em exercício, ou, sogundo fôr o caso, os llircclores reu
nidos em Conselho. 

(K) ·Conselho•, significa uma reuniilo dos Direclores, devi· 
damento convocada c constituída, ou, segundo Er o caso, os lli
reclores rcunitlo3 em Conselho. 

(L) •Conbdorcs•, •Curadores• e •Secretario• signilic:un c.<l''S 
••mprcgados da Companhia a lodo lcmpD em exercido. 

(Arl ' Assembléa ordinaria• c • Assemhléa exlraorrlinari<t , 
signillcam respectivamente uma •Assembléa geral ordinaria • 
e urna •Assembléa geral f'Xtraordinaria da Companllh tlovi
damenlc convocada c constituída, c alguma ptorugaçilo dos 
mesmos. • 

(N) • Assembléa geral• significa uma :1sscmb!éa onlinat ia ou 
uma assembléa exLI·aordinaria. 

(o) <Escriptorio• e ·Sello• significam respe.cli e·oe~--~ 
torio registrado e o sello commurn <leque . áti.OJl\.li:H{}I\I{)J r 1. 

(P) •Mez• significa um rnez (kalendarmoll ~-' ) . 1 • · -' · · 

· .. PARTE 11. ' ' 2 



lO A CTOS ll'l I'ODEn 

(u) P,tlavrns llc;ignadns sótncalc no nnmrro singular comprr· 
ltenrlPm tnmhem o numPro plur:1l. 

(n) Palanns <lcsigna<lns s<"lmrnl~ no nnmcro plural comprc
licn<lcm lntuhcm o tutmcro singular. 

(s) Palavras designadas súturnt() no gcncro masculino compre
ltcnLlctn tam!Jcm o gcncro feminino. 

11. 

CI):\STllT!(\n. 

Art. ~- 0 Os :trl i.~·l' <la f:tl10l:a ,~,]o •A•' lo rl·) i'l">~ r~l<tll\'0 a 
Cont p:mlti'1s• n:io Sl'l':lo n ppl11:a ,.,,i, :i Cn·tt p 1ll iti.t, rxt·.•p'o 'i ua ntlo 
cllrs rrprotluzidos ou contido; nrstes :trlko; oll Ps! t!.•ti-J.;; m:ts 
em lugardnr:(uellcs os que se srguem cons\il.nir.lo o:; regula tuentos 
da Companlna, sujeitos comtutlo a qHalqucr t'>)jdçi\o ou alteração 
l"gal. 

Jll. 

:'iUIOC10<.;. 

Art. 3. 0 Ü3ll!'godo; tla C'ltnpan!ti:t comprciH'U•lPr~o lo:hs o< 
Jw~rtr i os nwJtciouJdos ou i ni'l 11 ido; 110 Jf,•:uonuul/1111 do A -;··o·· i t
l';lo, r llldos os oltjt•clo' r·nsu:;cs; " kr:lo principio Jogo qu" o Con
sdlto ac•f'illl O julgue COilWJJÍCilll'; C :tillUI\ IJUC O (Ol:l] UO C:lpi· 
tal n:lo trnlta ainda sido sulist'l'ipto. 

Art. L" Os llPgodo; ser:\ o frito; prlos Dirrctorcs on !lrhaixo 
rlr sua allminislra,_::1o. c do aecúrllo ro:n o; regulatncHIO'i l(lte a 
to!lo lclll[IO o Con:;t•llto forlttnlar. sujei lo; SlliiiCillc ao c.xamc das 
:•".SPilllilt'~as g,•racs, 1'111110 lir:a dclrl'lnin1do pelo; Jll'PS•'lllrs. 

Art. :i." A adntinislra•.::l" princip:tl r SlllJCrinlendrnr.ia geral 
tlu; negneio; da C0111p:lll1Ji l Se!':"! O <'111 LOIHII'PS, OI\ t'lll ~liddiP,C\.; 
r po:lPr:í ltaYcr dculro ou for:1 do Hciuo-Uuido agcnei.1s ltOiliCa
das a toJo lrmpo prlu C 'ns:•lho. 

Art. G." Pess•Ja nrulmttw, PXrrplo o Conselho, r p~sso:~s por 
CIJP dt•Yid:tlllCII[C ;Jtl[uriz.1d:t>. flllll'f'iOII:lli'!O dPII[l'O dOi JintitCS 
da autori7.:u;:1o assim r·uniPrida, lrr:i a f:tculdadt' dn [J:ISS1r, 
aceitar ou eudo;sartJUalqucr nola plOIIlissoJ·ia, ou l••tra de cam
bio, ou outro litulo Jtcgul'iai'Pi rm n"'''"• un l'lll lugar tJ[t Co!n
panhia; c ningucm, a n:1o s:•r Pxprrss:uuPnle auloriz:tdo IH' lo 
Consrlho, c funccionanrlo HO.i limites ria autorizar:ão assim I'On
tcrilla, lera a facultind~ dr <:t•lr!Jrnr l[llai'I'trr eontritcto, impondo 
coat este facto respons1hilitln1lr á Co1npanl!ia, nem de empenhar 
por qualqurr outra f,,nna ocrrdilo da Contp[tllhia. 

Art. 7." U escriptorio s•·r·:i silu:ulo em Lo•ulrrs, 1\litldlescx, 
ou em qnalquct· outro lugar Jl[t Inglaterra, aonde a todo 
o tcmro drsignar o Consrllto. ' 

l':Jdcrá igualtnrnlr haver r-scriplorios flliacs na Bahia, ou no 
lugar, ou lugares que a to.lo lenl[:o 1lesiglllll' o Conselho, r nlli 
lta v r r :i sempre um n~cntc rc1·on hceitlo da Companhia no Brazil 
ao qual po:lrrão srr nirigiilas to la< as notirias olliriars. 
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IV. 

PllD!EJ!lOS m!PflEGADO~. 

Art. 8. 0 Os pri111riro; Dirt'elorrs r::1 Lontlr,'s srr:lo S. Ex. o Sr. 
H~I-;ío de P.'Jwdo (~Jini<lm Iuip~ri~l do llr1zil Plll Lon:lres, dr
prndcnlo da ~.ppro1·:v;:1u t!O t;oycrno Jlll[lotül ú1 llrnil), Sir 
Pllilip J\os~, Baronrl; o Sr. Jolm I!ranlcy Moorc, o Sr. Halph 
Llllflo\Y Lopes, o Sr. Mako1n A. Lnmg,_o o Conii!ICllfl~dor E. P. 
\\"il,on .luniot·; no Brazil o Sr. \'i•woudr dr l'<'rrira. ~I:Jrilllio c o 
Sr.!·;. 1'. \\'ilsO!l, 1~0!11 f:II~Hidadr tlc :lll~lllt:lllctrl'lll O SOU IIUIIIOIO 
dt'nlro do> limites prcscriplos uos prr:<,'nlrs. 

Art. \J. 0 Os Srs. Norton, Ho-;1', Norlon c Browcr scrao os pri
lilr:iros at!Yogados da Comp3.nllia. 

v. 

r..\P!T.\L. 

Art. 10. O capilal em acçücs da Companhia scr:i de -C J.lC.2.!j():), 
tli l'itlido em 7:l. i2::> ncr~õcs de .t 20 cada Ulll[l. 

Art. H. Os crrlifira'dos tlr acç:1o r do •:a pila!, os lilulos tlr 
ac(';lo. as ohrig-~rilcs 011 litnlo.; dr tlchilo, o srns rfiYidcnd"s ou 
gni'~nti:~s-c•HtJ'fJII-<, ]'Oilcr:"tn srr rir t~rs in1pol'lancias rn1 mo~da 
rOJTI'Iltr r! c qna ltptrr pn iz, rpll' o Consr 1110 j ulf:tte o rrpli \'alen tr 
rk;;s~s illl]IOI'I:!lii'Í:lS f'lllliiOf'tl~. fOITC!ltr Íllglt~Z:t. 

Arl. 12. u C·JilseiiiO JIO:Irr:"l, r111 l(ll:llqurr i•poca, r rlr lcmposem 
tempos (snjrilo 80 art. Ií) Clllillir algu111 rlo c:~pi!:~l de :~cctlrs, 
qur n:1o estiver ainrla rtnillirlo na oecasi:Jo, ás pcs,,o1s, na ·pro· 
porr,:1n, r pelo modo t[Ur o f'onsri!JO rnlf'ndrr t'Oll\-rnieuit'. 

O CtiliSI'Jllo po·l0r:i tlil"idir alguma pnrlr tio •·npit:ll tle arr•ins 
rrn ncr;ües 1'?.. e IJ::, dando :"IS nc.l:<ics A 11111 dil"id••tH!o dr prdt·
rrnei:t, qur n:1o cxerda rlc í "I o no nnno soim~ as :lt'tJJrs l!t, com 
tatllo tjllt' a imporlanr h das aer;ücs .H n:10 srja inft'rior a um 
tcn;o tia in1porlami:l d~s al'l:ücs i'.l, r que pelo 111enos !rO 0 / 0 
tcnhaJII sido pagos :·.oJtrr as acr,ücs li~ :llll.Ps tla I'JIIiss:-lo d:os 
ar·çüt'S A.. corn·spnnd•·ntc;. Fie:1 ig1w Imrntr rsta l!rlrcitlo que 
SPIIl I'Jllli:lrgo de srJJirlll:llliC tliYis:1o tlr aeçlit;s 0111 St'l'irs "-r IIJ, 
firar:1o inl:!r:los os direito; cl11 lodos Ol po-;snitlores do eapital 
prinliliYn composto rln a1:çücs n~lo dil"irli1lns, que :i mPsma 
tlil'is:1o n:1.n houverem prestado seu cunscnliJHCnto. Os IIJCill
l•ros snl•scriptorcs na In:::Ialcrra não goznr:1o rln vantag•'llS 
algum:.s, I(UC não snjam igualmente conccrlidas nos lllrnllorrs 
sultsrTipfnrcs no llr:tzil. O Consrlhn poclrr:i rn1iltir v:rl0 rlo 
c:1pitnl dl' aeçürs em conhccimclll.ns, do \·aJur IJ<JIIIÍtlat dP J: JOO, 
l':tda UJII l'I'Jli'CS!'Hlando eitwo a1~ti>rs, qnér ordin:11·i 1s, ou A on 
ll:, on parte de u111as c putr tiP on tr:1s, r1ur n:lo prHlr•rão ser 
scpnr:Hlas, sem a sancr,flo rlo Crmsrllw. 

Ar!. 1:1. ,\ Ctllll]l:tllldn, a fndn o lrmpo, pn1lrr:i, rom a 
sa11n::h1 tio 11111a rrsnttH::"JO esprl'ial. aug1nrnl:~r o t:.1pital rnlil-
tinrlo novas a1'1;õcs p:'la lli:Jlll'ÍJ':t adhnlt' :1ntoriz:1cl:~, c pn:lr'rá 
lnnlhrm com i;::n:1l smcrJ•J li;::aJ' a l:~cs ace•irs. on a :ti"Ulnas 
tli'IIas um divi!lcn•lo do ·prrfl'i-cnr:ia ou garhnlitlo, ou 1"1~1 rela-
ção a a1nhas f'Stas eousas, sohre as ncr,C>rs rln c.1pitnl I'Xislontr, 
on outros <lirl'ilos, pril"ilcgios, prioriri:Hlc ot~~ ·~ 
r,iaes rJUP forem jnl~aúos a propositn. ~·~ '1"11 rr,À ll n --- · 

//\\(\\fi'· J ~ !'1Jt4 
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ACTOS llO l'ODE:n 

Art. !..\. Todo o capital levan lado por novas acções, excepto 
se a Companhia, na crcação das mesmas acçõcs o determinar 
di!Terentemente, será considerado como parte do capital pri
mitivo, e será sujeito ás mesmas provisões a todos os respeitos, 
tanto com relação á divisão em acções A. e D, pagamento de 
chamadas, confiscação de accõcs por falta de pagamento de 
chamadas, ou por qualquer oi:tlra fórma, como se elle tivesse 
sido parte do capital primitivo. 

Art. lõ. As novas acções, salvo se uma asscmbléa geral de
cidir o contrario, serão primeiramente o!Ierccidas pelo Con
selho: 

1\lelade a, ou entre os mcmhros (ou seus representantes), 
na proporção das acções registradas em nome delles, c das 
accões representarias por garantias de acçõrs (Sharc War
raiÍts), de que estiverem en!:lo de posse. 

A outra metade restante, c lod~s as da primeira metade, 
que não tiverem sido tornarias pelas pessoas a quem foram 
o!Icrecidas, ou pelos seus respectivos representantes, poderão 
ter o destino rrue o Conselho julgar conveniente. 

Art. i6. O Conselho não será obrigado a dar outra noticia 
mais do que por meio de um aviso nos portadores de g:~ran
tias de acçõcs (Sh~re Warr:mts) inrlividualrncnte, em relação 
ao exercido das accões a ellrs coaccdirlo em virtude do ulti
mo artigo precedente; e considcr~r-se-ha a o!Ierta feita a qual
quer accionista registrado pelo simples facto de se lhe l~r 
mandado um aviso em sua Jnor~da rcg-islracla. 

Art. i7. O Conselho poderú rTrar r, Clltitlir, para os fins da 
Companhia, obrigações ou titulos de tlclJito até a importancia, 
não excedivel, de ;C 72i'.i,OOO, gar:mlida, como primeiro en
cargo, sobre a emprrzn, pelos rcndimrntes c bens da CompJnhia 
então nxislcntes ou pa1'te det!Ps; r css:1s obrigações ou tilnlos 
de debito vcncer:1o juro que n:lo excellcr:i llc 7 por ccnlo; podrntlo 
ser resgatados acima ou abaixo do par, e ser cmitlillos ou por 
outra fórma negociados nos tCI·mos c condições que o Conscllw 
determinar. Fica resolvido que uma importancia do ca pita 1 
primitivo em acções, igual á importancia dos titulos de dchilo 
assim creados e emittidos como primeiro encargo, será relida 
c não poderá s8r emitlida pelo Conselho sem a sancç:lo ele uma 
resolução especial. O Conselho poderá igualn1enlc a todo tempo 
conlrahir qualquer emprestimo ou emprcstimos, garantidos 
(sujeitos á clausula supra de não excederem de ;C 72i'.i.OOO) 
pela empreza, rendimentos, garantias e hens, por uma emissào 
posterior de obrignções ou de tilulos de debito, ou por qu~lquer 
llypotheca, encargo ou esniplnra legal, ousem tacs garantias; 
scnrlo taes emprcslimos tomados pela quan!i1, pelo preço, 
vencendo o juro, c nos termos c condições, e p~lo modo qu~ 
o Conselho entender conveniente. 

Chamadas ainda por pagar poder:lo incluir-se em qualquer 
garantia dada ou autorizada pela Companhia; e neste caso o 
Conselho poderá delegar aos portadores dessas garantias, ou a 
quacsquer pessoas, como curadores destas, os seus direitos de 
reclamar chamadas dos membros; c emquanto continuar em 
vigor a garantia, todas as chamadas feitas pelo Consrlho po
derão ser reclamadas pelos dilos portadores, ou cura rlorcs em 
nome da Companhia, de conformidade. 

Art. l.S. Todos os títulos de debito, hypothecas ou obrigações 
poderão ser passados pagaveis ao portador, e poderá haver 
rou7JOIM :~ ('llC5 li!:nrlo~ represcntanrlo o jnro ~ que tenham elle~ 
direito. c • 



EXI·:CUTI\"0. 1 ., ,, 

Arl. l\l. U Conselho poderá, a lodo tampo que elle as~im o 
jnlgnc ronveuicnte, pagar inter.:ralmcnte, e _reformar nos tcrmbs 
tJUC clle julgar conveniente, dar prcfcrenc!:~, ou outras .acçües 
p:1ra satisfazer quacsquer das hypothecas, tilulos de dcbllo, ou 
ohri::prões cuja creação houver sido autorizada. 

Art. '20. A Companhia poderá, a lodo tempo, mediante uma 
resolucfio esrecial, mo: I i 11car as condições contidas no llfemo
ramluin de Associ:lt;:1o, no sentido de rerluzir o sen rapifal: ou 
pela snhdivis:1o de suas acr~ües, ou de algumas dcllas, dividir o 
seu ca pi t:~l, ou alguma parte do mesmo, em acções de valor menor 
do que o que se acha fixado no Mernorandum de Associaç:lo; 
nca cntendirlo que na suhrlivis:Jo das acçõcs, a proporção entre 
a importancia paga e a importancia (quando haja alguma) ainda 
por pagar sobre cada acção de valor reduzido, deverá ser a mesma 
que era no caso das aççõcs existentes das quacs forem tiradas a~ 
acções de valor reduzido. 

A Jim de se cumprirem as condições do conlracto datado de 2G 
tle Setembro de t872, a que se refere o Memoran<lum de Asso
ciacão, tG.OOO accõcs, com o valor nomin~l rle .t 320.000, de 
ver:io ser o!Tereeiri:ls para serem subscriptas no llrazil. <Ir nrct.r,to 
com os arts. 2. 0 e 3. 0 do dito conlracto. 

VI. 

Art. 2t. Todas as acçües ser<io propriednde pessoal, e co1uo taos 
transmissiveis, e excepto alguma providencta em contrnrio, e 
qnando seja di!Terentemente sanccionado por urna asscmbléa 
~;rrnl, n:1o podcr:lo ser divididas. 

Art. 22. A Cornpnnhia u:io será obrigada a reconltcrcr qualrpwr 
inlcrcssc por Cllllitlndc, eventual, futuro on pardal eru aer.:io nl
guma, ou outro qualquer direito ácerca de uma accáo, a Ii;\o ser 
o direito absoluto que a ella tiver a pessm, a lo1lo "tempo regis
lrada como possuicTora da mesma, e a n:Jo ser igualmente a res
peito de parentes, tutores, curadores, mnridos, executores testa
montarias ou adrninistradorrs, ou rlepositarios de mass~ fnlli<la, 
os qnaes, crn virtude dos presentes tornar-se-h:1o Jttcruhros da 
Companhia a respeito de laes accões, c com direito a transferi l-as. 

Art. 23. A Companhia terá nina primeira e suprema garanlia, 
valiosa perante a lei e por e'luidade, em todas as acc0es de nrn de 
seus membros, contra tmfo,; os dinheiros por elle devidos à Com
p1nhia, pot· si só, ou juntamente com outra pcsson, deridos ou 
não; e rtuando mais de uma pessoa forem possuirlorc:; de uma 
acrão, a Companhia terá a mesma garantia n'l dita acr:1o a res. 
peito de todos os dinheiros que lhe forem devidos por "todos, ou 
algum dos possuidores da dita ac~:io. 

Art. 21. Essa garantia. servirá para a wnda rle !orlas ou al
gumas das r! i las acçüe.;; mrrs semelhante YPnda s,·, se poderá 
c!Tcctnar mediante uma resolnç;lo do Con;:elho, c n:lo terá lugar 
emquanto n;lo se tiver mandado por escriplo aviso ao Jttcmbro 
devedor, ou seus representantes ou rrdminislradorPs, recla
mando delle ou tlellcs o pagamento da quantia entüo derilla á 
Companhia, c sem que tcnhrrrn decorrido 2R dias depois de tal 
aviso, sem se haver ctfectunrlo o pagamento rias quantias recla-
madas; podendo o Conselho, quando assim o e onve- _ 
niet1le, em v~z_de ven~eras acções, confiscai- ~ l<_f~pfnl\,1'iflylf'l4 • 
com as prensoe~ ahatxo coutulas. R' \'\ \ n 1"~~1 . c• {J, lrf,1" 
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ACTUS [;ll l'ODEI\ 

Art. 2:;. No casu 1la dita vrn•l:l, o Con,;,•llll> [.o.lerá, p:'r nwin 
de cscriptura sob oscilo, lranslerir asa•·•:C"'s do referido n1rn1l>ru 
devedor ao comprador, e appl i"ar '' pro l.'1do I iljllido dr;:;,;a YCntla, 
drpois dr pag:~s (od:Js as dcsJJCzas '''"'""onadas rela ~l!la YC111la, 
<'111 s~lbfncr a dita diYida; r o restante. qu~ndo h:1p, :.era. r_u
trcgue au IIICIIIIJro em IJUCsl:lo, ou a seus I'X<'t::J\orcs, adn!IlllS· 
tradorcs, ou representantes. 

\"11. 

Tl\Al\"SF!lllENCIA DE ACI,ÕES. 

Art. 26. Sujeito ao cxrrcicio prla Companllh dos podcrrs eou
fl'ridos prlo •Acto de 181>7, n~laJh·n :Í'i Cuillp:tllllias", de rmitlir 
>(:traulias de arcües (Siwrc W:uranls) 10 port·1dor, r a !(11:!PSIJIWI' 
fl'g"llt;lllll'Jl(O:) d:t COIII[l\III]Ji:t pal':t esJp, Ji111, [!.S at·•.:··II'S SI'J':lo lrallS· 
fcrivcis sómentc por mrio uc documento por •'srripto, nxcculado 
p<'lo transfl'rcntc e a prssua a l(UClll citas forclll lrnnsfcrillas, c 
cOHipetcntrJIIClllC Iaw;ada 110 rrgh;lro dn transfPrcncias. 

Art. '!.7. Ningucm poder:i, sumo conscnlilucnto do Conscllio, 
qur nu dnrá ou recusará, a seu arllilrio, \ornar-soou ser Tlll'IIJilr:l 
r.·dstrado em rcl;w:1o a uma ac•;:lo, cuj~ imt;orl~ncia n:lo til·rr 
>ido paga integra l1Ítrntc. 

Art. 28. O regi'>lro <lo tramfcrcnri:t estará a car~o d·J ~·ccrc
tario dehaixo da inspcc1~ão do Con,•?llio. 

Art. 20. 1\'enhum ,nií•rwr• s0r:i rc.~istratlo com•J propriet:Hio 
•li: uma acr,:io, nem mutl1cr rasad:t algHHia, ex,.cpto Clll Yirlutk 
do., Aeto d<' lH70, 'i"'' traia do:; IPns d:Js liiUihcrcs l':lsad:Js. , 

,\rt. ao. NcnhUIJI Jl:t!'l'iilf', tutor, cur:ll]ill', ll!:lrido, CXI!i:U{Ill' 
lt·slalll-'Hfciro, ou adnJinistradordc UlllD idiota, :Jiii•Jwda, llllliill'l' 
ou fallccida posst1i1lora tlc uma acr~o. scr:i, l'.nmo tal, considera,: a 
rnem!Jro da COHip:tnhia; poró111, .fustilicando perante o Consctl.o 
seu I ifulu, poderá ser n•gistrado como possuitl.or da acç;lo, ou 
po<:crú lr,lllsferil-a a ljli:tlljUrr pessoa ua approvação do Conselho. 
O dcpo.'il:trio da fallcncia ur Ulll mcmhro 11:10 srrú como tal eon
sitlcr:ldo memhrn da Companhia; porém, justilil'ando ~eu titulo 
per:mte o Comelh<t, cllc podrr:í igna iiiiCHte !ransf~'rir a acç:io. 

Art. :11. 1\'enliuiiJa lnnsfrn•m·i t de aer::io >e poderá ellrduar 
sem o pagamento á. Con1panl1ia da quantia de dons shil!ing·s e 
Sl'is tlinheiros :l litulo de euJohuncntos de transfPrcrH'Í:t on qna l
quer outra •1nanlia suiJrc cada !ran<Jcrenci:t IJUC o Consr·lhu dP
lcr~nimr. 

Art. :n. Nill6UCI!I será rrgi-;trodo como !eJl!lo-llie sido transfe
rida uma ae•::lo, emrp~:1nto :1 e:;,~riptnra de transfcrcnei:t compc
lentcmcntc c:-.rcutada n:io til·el' sido rntrcgue ao ~crretario para 
'er guardada nosardliYos da CO!!lp:Inllia. c 'er aJn·esenlada so!1re 
I(Uat<JUcr rerplisiç:iorazoavcl, r n:1o tivc1· sido Jl:l"O o C!llolurncnto 
da transfcrencia como Jkou dito, de accfJI'(lo I'OI?I o artigo prere
dente ; c em l[ualquer caso em IJUC, na opi n i<1o do Crmsel h o, cs\f) 
artigo deixaril de ser exigi\·cl, poderá ser ellc disJmnsado. 

\'I li. 

CEIITIFICADOS DB ACÇlo. 

Art. 33. Os cartillcailos ilc acçao scr:1o sriiailos com o sello 
da Companhia, assignattos por um Uircclor, e ruhric~dos pelo 
Secretario 



EXLt:LTl\'0. 

,\ rt. :n. Todos os membros (attenta errtretanto a faculdade 
anteriormente aqui dada ao Conselho de emitlir alguma parte do 
capital de ar.çõeg, em ccrtilicados representando cinco acrões, in
scparavris sem sanerno expressa do Comel!;o) tcr;lo dir••ifo a um 
crrlilicado para todas as suas acdics, ou a diH)I',·O.i ecrlitieados, 
i;atla um para uma parte de su1s" ;w;ucs; declarando cada ccrli
IJcado o numero de acrões. 

Art. 31L Quantlo at~um cerliticado se estra:.;ar, ou pertlcr-se, 
poderá ser cllc renovado exhiiJindo-se prova, lJUe satisfaça o 
Conselho, mostrando ao mesmo que o dito ccrlilicado rstragou-so 
ou perdeu-se, o una falta de semelhante prova, iwlemnizamlo-sc 
o Conselho como elle entender conveniente ; a prova, ou a in
denmização serão lancadas nas notas dos actos do Conselho. 

Art. 36. Todos os membros primitivos teráo, mediante distri
buição, direito a um certilicado gratis por cada uma de suas 
acc;ões; Inas, em todos os outros caso,;, pagar-sc-ha á Coinpa
nhia. quando o Conselho assim o entender, 11111 slrilli11g por r·ada 
ccrlilie:ldo. 

IX. 

GARANTIAS DE ACÇÃO.-(SHAHE W.\HJL\!'ITS.) 

Art. 37. Garantias de accüo, nos lermos, con<lir-õcs e previsõM 
aqui abaixo conl idas, e eut" virtude tlci!Ps, e de ··aeeimlo t·om o> 
esta tu los, potler;io ser ewittirlas Jlela Corupanllia a resr.eilo de 
qualtjuer acç;lo iBlcgralmente paga, e css:1s garantias rlcYrr·;io 
rleclarar que o portador de lias !em direito ;is aer:Ges ou ao ca (Jilal 
nas mesmas espcdlicados. • 

Art. :IR. As g-uanlias de acç;io scr;lo Clllittirlas soh o scllo da 
Cornpanhia, assignadas por Ullt lJircclor c ruhl'icadas velo Seerc
tario. 

Art. 39. Cada garantia de arcfio conterá o nnruero rln acriies 
ou a import1ncia do capital, e· será passada nos lermos c í·ela 
fónua que o Conselho julg-ar convenienlc. 

O munero primilivarncnle posto em r.a<la accão scr;í tleclaratlo 
em todas as gnrantias de aci;;lo representando ~cçües. 

Art. .w. O portador, na Oí'.casi;1o da cmiss;io de uma garantia 
de acç;io (sujeito entretanto aos regulamentos da CompnnlJia 
rnlflo applicaveis a respeito), será considerado rHenJ!Jru da Com
panhia_ quanto ás acções ou ao capital mencionados nas ditas 
garantias de acção. 

Art. U. A Companltia,embora receba ou tenha conhecimento 
n:io será ohrigada a reconhecer qualrJuer direito leg-al ou de CtJui: 
rlade, titulo ou inler()sse de <JlialrJIICI' espedca rospr>ilodc ac.r~üc> 
ou capital representados por uma garantia de ae<:ões execplo o; 
direitos que o portador de tal g-arantia rle ac~ão tiver como 
membro da Companhia ás acções ou ao capital especilicados na 
dita garantia, e os 'I',JC f.iyer o portador de <rnalrpwr coupon ao 
pagamrnlo do <lid< rwlo e juros pagavcis a respeito. 

Art. !12. l'essoa algUHta 110derá, como portadora de uma ga
rantia de acçâo, exercer qnal<Juer dos dire1tos de um memlJro da 
Companhia, sem apresentar essa garantia de acçno, e declarar seu 
nome e sua morada (se, e quando o Conselho assim o exigir) per-
mittindo que se faça declaração do fac lo, de sua d n-
sequencia de sua apresentaçl\o. . ::----- -- J: r.~ -.... 
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1\CTO~ llü I'OIJEI\ 

X. 

r.ot•roN~ ~Oni\E GAI\ANTIA~ DE ACÇiiF.~. 

Art. ~3. rJoupons pagaveis ao portador, em numero e fórrna, r. 
pngaveis no lugar que o Conselho julgar conveniente, serão e mil· 
tidos opportunamente a respeito de g:uantias de acção, provi
denciando para o pagamento dos dividendos ou juros sobre taeF 
garantias de acção. 

Cada coupon será dis!inguido pelo numero da garantia de acçüo 
a que pertencer. 

Art. M. 8obre qualquPr dividendo ou juro que fôr declarado 
pagavel so!Jre acções ou capital especificados em qualquer ga
rantia de acção, o Conselho mandará publicar nos jornaes de 
Lonrlres, que clle en!enrler conveniente, annuncios a resp~ito. 

XL 

EMISSÃO DE I;ARANTIA5 DE ACÇÃO. 

Art. 45. O Conselho exercerá lo1los os poderes da Com)Janhia 
em relaçiio á emissiio de garantias de arção. O Conselho, entre
tanto, nüo será obrigado a cxcrrcr a faculdade de cmittir garan
tias de acção quér em geral, on em casos particulares, sem que. 
ou emquanto em sua uhsoluta dcscripção c !I e assim o não julgar 
a proposito; e essa descripção nao será susceptiYel de ser exa
minada ou suhmettiua á verificarão de Tribunal nlgum judic.iario 
on de equidadc, sob qualquer pretexto. 

Art. 413. Nenhuma garantia ele acção será emitlitln sem requi-
5ição por cscripto, assignada pela pessoa, na occasi:1o, inscripta no 
registro dos membros da Companhia, como possuidora da acção 
Oll do capital a respeito dos quaes a garantia de acção houver de 
5er cmittilla. 

Art. 47. A requisicão será feita nn fúrma, e antltenlicada pela 
maneira que o Conselho a todo tempo indic.ar, e será gnarclada no 
esl'riptorio, e os certificados onlinarios de acç:io enllio por pagar 
a resprilo das ar,~;õ~s ou doca pilal r rue oe qnizer incluir nas ga
r:mli:ts de acç~o a crnittir, srr:1o ao trtc:;mo tcrnpo cntrr.gncs ao 
Conselho pnra scrctH canccllarlos; salvo se no excrdcio do seu 
poder disc.ricionario, e wh as condições que elle julgar a pro
posito, o Conselho dispensar semelhante entrega e cancellação. 

Art. 'IR. Todo rncmhro r.~gistrado que pedir a emissão de ga
rantias de acção a respeito de qnacsrptcr acçües rlo capital, pagará 
ao Consellto, quando ~ste entender dPYcr cxigit-o, c na orcasi<io 
de fazer o pedido, o direito de sello imposto sobre as garantias tle 
acção pelo •Acto de i8ll7rclativo ás companhias,, e mais um emo
lumcLto, que não exceda ele um shilling por c.ada garantia de accão, 
segundo o Conselho a todo tempo o lixar. • 

Art. 49. l)uando o portador de uma garantia de acção a en
tregar ao Conselho a Jirn de cancellal-a, e pagar-lhe o direito 
de sello imposto para a err.iss:lo tle uma nova garantia de 
acção, e um emolumento n:lo excedendo de um shilling por cada 
garantia de acção, conforme o Conselho a lodo tempo lixar, o 
mesmo Conselho poderá, quando assim o entender, emitlir em 
favor delle uma nova garantia, ou novas garantias de acção, a 
resoelto da arl{ão ou acções, on carital especificados na garantia 
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de acção assim entregue para rer cancolladl\ ; maR om caso 
nenhum o Conselho po:Jerá emittir nova garantia de acção para 
qualquer acção ou capilal <icerca dasguaes tenha já sido emittida 
uma garantia de 3cr.ão ~em que, e ate que a garantia de a.cção, 
assim anteriormente emitlida, lhe tenha sido entregue a fim de 
ser cancellarla: 

Art. 50. Quando o portndor de qualquer garantia de acção a 
restituir, a lim de ser can~.:ell~da, e com ella depositar no escrip
torio uma decl:-.r~ção por cscriplo, e por cllc assignada, pela 
fôrma, c aulhenticada da nwneira que o Conselho a todo tempo 
determinar, pedindo para ser registrado como membro da Com
panhia a respeito das acções ou do capital espedficados na dita 
garantia, e dando ne<;sa d~el:~ra~.::lo seu nome, estado _ou. occ~pa
ção e morada, elle lera dtretlo a tJtie seu nome seJa mscrtpto 
como membro regislr:Hio da Companhia a respeito das acções ou 
do capital espeeiticados na garanli.l úe acç:l.o assim restituída. 
Fica sempre entendido que se o Conselho tiver recebido noticia 
de alguma reclamaç:1o por parte do alguem a respeito da dita ga
rantia de acção, olle potlerá, a seu arhitrio, negar-se a registrar 
a pessoa IJUtl a restituir como membro a respeito das ditas acções 
ou capital ; mas c !I c u~o será oltrigado a assim recusar-se, nem 
responsavcl perante quem quer quo seja se o não fizer. 

XII. 

CHAMADAS SO!l!lf. ACr.ÜES. 

Art. :a. A importancia pag:wel sobre as acçõcs no capital pri
mitivo deverá ser paga aos banqueiros da Companhia, ou em 
outro lugar que o Conselho de~ignar, com o deposito e as pres
tar.ões, c pelo rnotlo c na ópoca que o Com.clho determinar ; po
dcrulo o mesmo Conscl h o. se o julgar con venicn lc, fazer urna ou 
mais t~ham:HLls :mies tla emissflo das mesmas aer:ües. O Conselho 
poderá fazer ch:una<las soltre o capital emittido na Inglaterra 
pagaveis em datas tlivers:~s das que se fizerem sobre o capital 
emittido no Brazil. Pctler-se-ha conceder juros sobre o paga
mento feito sobre charuadas antes do dia marcado para o paga
mento das mes111as, senti o esses juros conforme a taxa que deter
minar o Conselho, com tanto <JUe niio exced:un de 6 "/o ao anno. 

Art. 52. O Conselho em qualquer tempo, se assim o julgar 
conveniente (ficando entendido tJUC a opção será no principio 
offerecida sem prefcrrncia a todos os membros ) poderá receber 
de qualquer dos membros, que assim o r\ueira, a importancia por 
adiantamento das ditas chamadas, e toras ou parte das quantias 
devidas sobre suas respectivas acç<ies além das sommas actnal
mente chamadas; e a importancia paga antes rlas chamadas 
vencerá um juro, determinada sua taxa pelo Conselho, com tanto 
que não exceda de 6 °/0 ao anno. 

Art. 53. O Conselho poderá tam!1em, e sem prcjuizo de qual
quer outra faculdade que lhe seja concedida pelos estatutos ou 
pelos presentes, fazer uma ou ambas as cousas seguintes: 

(i) Fazer arranjos na occasião de emittir acçõcs para uma 
di!Terença entre os portador~s dessas acçües na importancia 
das chamadas a pagar, e na epoca do pagamento dessas cha
madas. 

(2) Pagardividendo em proporção da importancia chamada 
e paga sobre cada acção, nos casos em que uma · ncia 
maior fôr chamada e paga sohre alguma,/ • "-rto\{rre:m r~_, 
:\S outras. §'. (\ \\\ EÇd\ f) A r,, f, , , , 
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Art. üí. To:las ns clHtnUHlns a re~pelto de ncçMs serão consitle· 
rndas como feitas na épo~a em •tu e p:tssarem as resoluções dr 
Conselho autorizando-as. 

Art. tit>. As pessoas que possuirem conjunctamente uma acção 
serão, tanto separadamente como conjunctamente, obrigadas ao 
pa~amento tlas respectivas chan1:1!lns. 

Art. 56. O Conselho poderá, por meio de qualquer resolução 
suhsequenle, marcar uma nova época ou lug-ar p~ra o paga
mento de uma chamada, a respeito das pesso1s 'luc Iüo tiverem 
pr~go as mesmas. 

Art. 57. To:\as as yczes que se fizer uma cl1amada a respeito 
de accões, sem ser por tlistrilnlieão, dever-se-ha dar aviso, Yinle 
c um "tlias antes, da época e do hÍg:u originariamente ou por urna 
l'()Solurão sulJsc:tuentc llesignarlus para o pagamento, quer na 
o ·ca~i:1o, qnét· tlepois de se ter fei lo a chamada, a toilos os 
mcm!Jros olrrigallos ao p~gamento da mesma chamada. 

Fica resolYido lJUC, no caso de hayer mais de uma pessoa com 
direito juntamente á mesma acção, dando-se o aviso á pri111eira 
pessoa cujo nome se acbar lançado no registro dos membros, ser :i 
r~sc aviso ron>iclerado como tendo sido dado a todos os possui
dores junloc; <la dita ncr,ão. 

Art. :;s. i': o caso de ratla de pag::menlo llunnlc sele dias depois 
<lo t[Ue tiver sido fixado pelo dito avbo para p:1ga1uen!o de qual
quer chamada, dar-se-ha, quér immcdiltnmenle, quér algum 
tempo depois, novo, ou segundo aviso a quem esther em falla, 
exigindo pagamento immcdiato; e no caso de não pagamento 
ainda durante sete dias, der:ois desse segundo aviso, a Companhia 
pOller~í (sem prejuizo dos direitos que elh tr.m de conllscar as 
acções) tlenlantlar quout estiver em falta pela importancia não 
paga, a CJU~l, salvo dccis<10 em contrario do Conselho, veneerá 
um juro n:t razão de tlez li!Jras por cento ao anuo, a contar do dia 
marcatlo no primeiro aviso para o pagamento respectivo. 

Art. ti9. Nenhum membro poderá votar ou exercer qualquer 
privile;::io como membro da Companhia, emquanto qualquer 
chamada por elle devida, quér sobre uma acção, quér sobre um 
titulo de debito, ainrla c,; tiver [!Or pagar. 

XIII . 

. ~rt. 60. O Conselho poder:í, eon~ a iiancç?ío 11a Companhia nn
hctpadamenle dada em asscndlka geral, converter quai<IUCr 
acção registrada, inle;:rali11ente ptga, c:11 c1pilal. 

Art. 6!. Lo;;otJUe qual<JnPr :1c~fio lenha sido conYcrtüla em ca
pital, os diversos possuidores desse cnJ<itnl porler:\o dalli em 
diante transferir o_; respectivo; interesses on pn·te delles lJUe ti
verem no dito l'apital, mas nunc:~ em importancia inferior a 
!\ 20 IIOillillae.;, pch llleS!ll:t [Ól'lll:l e sujci[03 aos llleSJliOS HlWU· 
lamentos, aos quaes est:\o sujeitas lJUaesctuer acções no 'ea
pi tal da Companhia para poderem ~e r transfcrillas, ou conforme 
as circumstancias o permitlirem. 

Art. 62. Os diversos possuidores de capital lerão direito a p2rti
cipar dos dividendos e lucro3 da Companhia, de accôrdo com a 
i uporlnnrh M ~<''1"- re~)leclivo'< in\ere8'lrs I' C l!i!o ~npihl, c esses 
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ild~n~s,es. eu1 pro,·u:·•Jto dH sua imporlauda, tl:u,:o au; purb· 
dtl!'e,, rc:<per,liro; 03 mesmos privilogios e vaut~:;ens para l~tde 
rem \otar nas as,.e111hléas da Contp~nhi:t. e par~ outros flns eoruo 
feri:uu sido conferido~ nur ~criirs do i;:t!al inp·nrt~wi:l no r·.~pil~l 
rlaConq,an!Jia. · • 

XI\'. 

CO!'>FISCAÇÃO DE ACÇÕES. 

Art. ô3. Quando :Jconlecer ficar uma prestaç.'io qualquér sobre 
uma acç:1o, por vagar pelo espaco de sele dias passados depois do 
2. o aviso, aqui supramcncionado, o Conse!IJO poderá, depois de 
sete dias paBsados de um terceiro a vho ~o mcmhro em falia, 
declarar essa acç:'10 conliscada em !Jcnelkio tl:t t'otupanhia. 

Art. ü~. Quando qualtJUCr pe~;soa com direito a recl:un:u uma. 
act·ão não se lhe r habilitado, de eonformidade com o.> presentes, 
pai-a ser reg;iglrat.!o como_po>s~lid_or da dita acção e deixar doze 
nlCzes depOis de ter recebido mlu11ação, r:or parte rio Comcllw, 
para ;.tsSilll se lwt.i!il::.r, o mesmo Con~ellto, quinze dia:-; depois 
de cxpiraratruelle_periollo, poJe:;i ron'i:car a dil:1 ~e~~u c:n pro
veito da Companhia. 

Art. 65. U Conselho, mcrliante ron,-crH::<o wm urn memhro da 
Companhia, potlcrá aceitar a rc•sli!uir;:lo ou a caueellação de uma 
disll'ibuição de quaesqner ar·~Gcs tJlW lhe ltonnrem sido distri
huidas, nos termos e tondit·ücs l'ccuniari:1s, ou outras, que o 
Conselho julgar convenientc"s. 

Art. Hü. As aeeües de rrualtJUPr tm•m!Jro, t!UO t.lirceta, ou indi
reclalllrntc tivei\ intentar, 1110ver ou arneacar promover alguma 
aer;:1o, demant.la ou outrq procedimento jud!cLlrio 011 de rqni· 
dalle, contra a CompaniHa, ou tontra o:; !Ju·cctores ou alg-um 
delles na sua qualidade de nirectDres, podcrúo, n:1o obstante e;;tar 
:tinda prndentes taes procetlitnento.>, e f!U~ItJUCr que seja a sua 
base ou fundamento, pot· uma resolur::lo da assemiJléa geral 
eonvo~~da sobre I'Ccommell!laeão do C"nselho ser a!Jsolu ta
mente confiscat.las em favor da ·compan!Jh ; mas em lodos os 
casos identicos a C;Jmp:mhia quatorze, t.lias depois da confiscacão, 
pagarú úquelle membro integralmente o valor que no mercado 
f i vcre:n as acçücs na época da confiscação, cujo valor, no caso r:! c 
t:Oidcstar;:1o, será fixado por arbitragem. 

Art. ü7. To lias as vezes que os dinheiros a respeito do,; quacs a 
C•)lnpan h ia tPm uma garantia sobre rruaesquer aeçües registradas, 
em virtude de ~lgum artigo dos presrntes, não forem pagosvintP 
e oito tli:ls t.lepüis rruc se tiver mandado aviso por cscrip!o, ao 
membro devedor, ou s~us representantes ou allminislradores, 
pedindo a ello ou a elles pagamento tia iiH!IOI'lamia ti~'Yida á 
Courpanhia, o Conselho poller:i em qualr1uer ten1po depois, ou em
tJUanlo taes dinheiros, ou parte dclles am:la eslhcrcm por pagar, 
conlisr,ar as d ilas ae'}ües, credilawlo-lhe5 o valor que, na oe('a
siiio, tiverem no uwrcallo as acr;ües couliscatlas por couta desses 
dinheiros, c pa~ar:l ao reforido membro t(Ualtruer exeesso do dito 
valor :~li~:n do3 dilo3 dinheiros. Fica entendido qne o Conscl!w 
n<lo eonlise:JI\i mais acrücs do que as f[Ue forem necessarias l'ara 
o pagantento dos dilo3 Ílinheiros. O valo!' do mercado, no caso 
til~ contestação, será llxatlo por ariJitra.gem. 

Art. 68. A restituiçüo ou confiscação de UIU, __ .• _ ~ '·· 
a ex!incr,~o, ua o:;~;:.si;io rh rPsti tuit'.;1o o -~\f~n.a:1o. (h. · ··~ • . C\,\flliJ~ m n,. ··. I ~0'-l -. . . ,j 'V.tf> 
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to•loR o~ jnrm, rrdamaeõc~ c cxigcndn~ r0ntra a Companhia 
a respeito 1la ace;-,o, ou tlc to, lo c IJUalittWr tltrCtto casual, como 
acima lica dito, i tlila :w•;:lo, Pxxepto uniramente aquelles 
direitos 11ue pelos presentes se acha111 expressamente resalvados. 

Art. ü!l. A Gonliscnção do un1a aeção ser:i sujeita, e sem pre· 
.iuizo, a todas as rcclama•.;ücs e exi~cndas da Companhia por 
conta de cham::ttlas atrazadas, qunmlo as haja, e dos juros sobre 
tncs atrazos, e a todas as outras rrclamac,õcs e exigencias !la Com
panhia contra possui1lor da ac1;:1o, ou do direito acima dito, 
quando clla foi conliscatla, c bom· :1ssim no ri irPito 1la Companhia 
do llcmanua\-o a respci lo; mas a comp,nl1i 1 n~o demandará sem 
tjUC na época c pelo modo que o Consnlho cn tender razo1Vel, tenha 
lixauo o valor do mrrcado p:n·a a dita a1'1::\o, seja por meio de 
\'C!llla ou de nrhitrag-cm como acinta liwn tlilo, e se o dito valot· 
ilo merendo for menor do ljllC a ilnporlnnd:l de sna reclamação, 
cntüo a dcma111l:t versará sónHmlc sohrc o s1ldo Iüo s.1lisfeito. 

Art. 70. A eon!isenr,ão de qualqt~er ac1 .. ::to poderá, a qualquer 
tOlltpo, dentro de doze mozes depots da confiscação dll; f!~esma 
ter sido dcclaratla, ser pcn1oatla pelo Conselho a seu arbilr10 me
diante pa~arncnto, por parto da pessoa em falta, de todas as quan
tias que c lia dever á Companhia, c bem assim de lorlas as des
pezas occnsionatlas pelo não pagan11•nto Lias ditas quantias, e d:t 
multa qnc o Consrlho achar razo1vcl; mas esse perdão não po
derá ser rodllnailo como nm li irrito. 

Art. 71. A conlist:a1::Io tlc uma aer,:lo, excepto por causa de n:lo 
papmonto de unn prcstar,:lo ;;o!Jrr Pila, n:lo prejudicará o di
reito a qualrplOI' tliYidcn1lo, ou diYidcndos por·contaj:í. declarado. 
No caso tia dita fall:t de p1gaJHrnto a •·onfist·aç:lo romprchcnderá 
todos os dividendos ainda n:lo pagos, os di \itlcnclos por conta c 
o~ juros devitlos ou que vcnh:un a ser tlevitlos a respeito. 

Art. 72. As vendas e outras dispo;;ir:fics ~I'Cr<:a do acções renun
ciadas on Cllllfiscada.s, po1lrr:1o ser [r• i Ia-; pelo CLmselho nas 6pocas 
e soh a;; cnJHlit;t.r,; quo Pile jul~ar a pro;>nsit. •. 

Art. 7:1. Um t·ci'lilicado pon· cseripto soil o sollo da Companhia, 
p.;r um t],Js Diroctor~s, c r•thricado pelo ~ccretario, declarando 
que uma acção foi compctcntcmenle renunciada ou conuscada, 
em ohservancia dos presentes, e mostranLlo a época em que ella 
foi restituída ou conliscadn, servir:í em favor de qualquer pes
sol. que posteriormente pedir par.< ser possuidora da acção ou di
reito actma ditos, de prova concludente Iins factos assim certifi
cados ; e menção 1h concessão de lo1los os eerti lica1los dessa es
pccic deverá ser feita nas minutas 1los actos do Conselho. 

Art. 7.1,. As acções renunciadas ;i Companhia ou confiscadas 
em seu beneficio, poderão, a arllitrio tio Conselho, ser vendidas 
ou dispostas por ellr,, on mesJJto ahsnlnt:unrnte extinctas, con
formo cllcjul:::ar 111ai:; Y~Ill:liO>) ;t C01upanhia e emquanto não 
forem vendidas ou dispo3t:ts, oll.\S scr:to registradas em nome d:t 
Companhi~, ou de alguma pcssna ou pessoas nomeadas pelo Con
selho, e de sua eonl1anç:t, com todos os dividendos, vantagens e 
juros a ellas inherenles, c formarão parte do activo da Com
panhi:~. 

XV. 

MDlnnOS REG1STRAD03 E REGISTROS. 

Art. n;. O ref::istro 1los membros estará a cargo do Secretario 
soh a inspccç;Io do Consc u,o. 

Art. 76. Tor\os os membros regislrallos de tempos em tempos 
declararão ao Secretario o luqar de sua morada n::~ Inglaterra. :t 
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lim de ser registrado com o lug-ar de suas rcsirlendas; e o lug-at· 
assim de tempos em tempos re.:::istrado será para os Jins dos esta
lutos e dos presentes, consider·ado corno o lugar de suas residen
cias. Se algum membro deixar de dar o lugar de sua morada na 
Inglaterra, elle nfio terá direi to a rrceber a viso de r[ualrjuer as
sembléa geral, ou de outros actos da Companhia, e nem as as
sembléas ou outros netos ficar~ o sem valnr. em razão de não ter 
clle recebido tal aviso como arima fica dito. 

Art. 77. O Secretario <!Pixará entre dez horas r la manhã e o meio 
dia examinar o registro dos memhros, ou outro registro qual
quer, conforme está detl'rtllina!lo nos estatutos, devendo qual
quer membro ou outra pessoa, antes de rxaminar algum regis
tro, assignar o seu nome em um livro existente para esse lim; 
outrosim, o Srcretario, antrs da reunião de qualquer asscmbléa 
ordinaria, franqueará a todo membro que tiver de assistir á mes
ma assembléa, urna inspecção daqurlles livros de contas da Com
panhia, na occasião e com as restricções que o Conselho deter
minar; elle não poderá consrntir em qualquer outra inspeer'.ão 
das notas, livros ou papeis sem autorização cxprc3sa do Cün
selho. 

XVI. 

Art. 78. O numero dos llircr~lorcs (salvo rpw1r1uer altcral)ào 
feita em assembléa geral) uão será menor de seis, c não cxcerlerá 
de doze. 

Art. 79. A qualifir.ar,ão em ac\;Clrs para um Direc!or será 
arhar-se rllc registrado eotllo possuidor, pcl11 111cnos, rtn 2ti acr.ües 
da Companhia. · 

Art. !lO. Os IJiredorcs ~crão rcsponsaveis súmcnte pelos actos 
por elles mesmos praticados, ou em que ellcs tiverem inter
vindo. 

Art. IH. Os Dircclorrs, excepluanrlo-se os membros primitivos 
c aquelles que forem recornmrndados pelo C mselho para elric:lo, 
ou nomeados pelo Conselho para l>rr,'nchcr uma vaga casna t;de
verão ter estado de posse de seu numero de accõe; rrnalillcantcs 
pelo menos durante seis wezes. • 

Art. 82. Na assemhlóa ordinari:t do anno de :!8iil, e em toclas 
as assembléas ordinarias suiJseqnentes, um terco dos Directures 
ou o numero menor delles o mais approximallo: retirar-se-lla r! o 
exerdcio do seu cargo, e a assemhlea os rrclr.w'rá, se eslivrr''lll 
qualificados, ou elegerá membros qualilir.;arlos para os sub
stituir. 

Art. 83. A \·obçiío para a retirada dos primeiro< llirrctorrs 
será determinaria por convcn~:lo entre rlle~, rm Cons·~llto reu
nido antes do fim do wez de llrzrmilro de :!H7:l; on wt faltn (:c 
convencão, os llirrdores que tiverem rle rolirar-sr sorito es~ollli
dos por·escrulinio. 

Art. 8í. Quando app1reccr al~uma qncsl:lo a rl'sprito ri~ rrU
rada por meio de Yotaf;ITo de algum Dircclor, clla será decidida 
pelo Conselho. 

Art. 85. Os Dirrclorrs se tiYcrem de retirar-se, f:cnllo f]tJalifi
cados poderão s0r aprrscutaf!o~ pnra rcrlcir.:fiO. 

Art. 86. Um meu1llro rjue n;lo fúr um !Jirector em rrlinrl~ n;to 
podcrü, salvo se fúr l'f'f'OilllllCIHiado pelo Conselho p~n a cleie;io. 
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~,..r qualillca<lo para 11<'1 cll'ilo lliredor, ~~ n:~u lhcr tf,•darado ~.o 
~;ccrclario, on dt'ixad<lllo es,·.riplori">. pl'!u lttf'II<JS I[U:ll<H'Z" dia~. 
JH'Il1 mais dr dous mczcs ~111lrs do dia da l'!rit::'ll>. ~ Yiso por t'S· 
criplo c por cllc nssignadn, tio seu desejo de ser elci!o J:in'clor. 

Art. Si. Todas as vrzes que a asscrnbl(•a ordinaria t!cquali[Urr 
a uno tlrixar de eleger um llircctor em lugar r~c outro t[llc liY"I' 
de retirar-se, este considerar-se-lia como tendo sido rcclrito. 

Art. 811. (.!ualqucr Dircctor perderá o seu eargo, qttamlo deixar 
de possuir o seu numero de acções rJUalilleanlcs. se fizer !Janca
rota, suspender seus pagamentos, fizer composiçfto com seus no
dores, for reconhechlo alicrtado, ou (salvo se o Conselho resolver 
differcntemente) crssar tlurantc seis mozes comecutivos de com
p:lrc~cr aos Conselhos. 

Art. SH. Qualquer Dircc!or, quér individualmente, qu(•r como 
IIIClllhro de umn. sociedade, companhia ou_corpora~.ão, po1!erá 
não obstante rrgulamcnlos legacs, ou d·~ rr~twlade em contrario, 
ser intercss:tdo em qualquer oprr~ção, rmprrza, ou ne·~oeio em
prchendido ou auxiliado pela Companhia, on em que 'a Compa
nhia, estiver interessada, com t:mto que a n~tureza c extensão 
rlcssc interesse seja communicado ao Conselho; e poderá ser um 
1los advogados ou engcnheit·os da Companhh ; c poderá ser 
nomeado para qualqncr carg-o dchaixo da rlirrcç:1o do Conselho, 
com ou sem rcmuncrar:1o a lgnma. 

Art. \10. ,~enltum Dlrrctor perderá a. su~ IJt!alitlcaçao para 
puder ser !Jtrec!or, pelo facto de ser assun mtcrcssado, crnpro
gado on nomcarlo ; porém rlle n:io Yotará em ohjectos relativos a 
l,ualrruer operação, cmprczn. ou negocio em que estiver interrg
Rarlo, qu(•r inrlivirlnalmrn!C', qni·r eomo mciubro de alguma ro
dcdade, ou como Dirrctor, ou empregado de alguma rompanhh 
ou corporaç:1o. 

Art. !ll. To_rlo Jlirccto~ porlcr;i, em qnaitJUCr tempo, n~erli~nle 
uma declaracao por e.,rl'lpto, c por cllc assignada, rlepositada no 
cscriptorio, nome:tr um outro llirrc lo r para representa 1-o, r vo
tar por clle em tortas ou nlgunw. rias l'C'Ulliücs do Conselho; po
rlrndo, a todo tnmpo revogar, ou reno\·ar rssa nomear,:io. 

Art. 92. Todo llireclor potlrrá, rom a approvaç:1o rio C•mselho, 
mediante escripto por clle nssignarlo, rlcpul'i t~t!u no csr1 iplorio, 
liOIJiear qualquer outra pcsso:1 para rcpresl'nlal-o, c votar porellc 
em todas as reuniões do Conselho, durante a sna all!'Cncia dn Lon
tlr('~, c poderá a todo tempo revogar, c _com igual approvaç;io, re
novar essa nomeação; c as pe,;,ms assnn nomeadas depositar~o 
nas mãos rio ~ecrctario nma rlrtlaraç,1o tle sua morada aonde po
derão sr.r mandados quarsqnrr ~ visos. 

Art. !l:l. l'm Dircctor porlrr;\, a qnnlr[nrr tempo, avisar por 
rscripto ao Conselho rio SI'H ri<'SI'jo de rrsignar o cargo, e se fôr 
aceita sna rcsiguaç:in, pnr parir dn C11n>ri!Jo. mas não ante2, u 
~cu cnrgo será vago. 

Art. \l'L Qualquer vaga easna I do r.lfgo r! e llircctor poderá ser 
preenchida pelo Conselho, nomcanrlo cllc nm membro qualifi
cado, que, a todos os respritos substituirá ao s8u predecessor. 
ns Dircclorr·s que conlinunrcnt em exrrcido poderão funceionar, 
11:10 obstante quarsqucr va[-ia, ou vagas no Conselho. 

Art. 95. A remuncrnçtio do Consrlho será de 4l 1.600 por~ nno. 
rcp~rtidas ('ntre os Dirrc!ores nas proporções que o Cnn~PII•n a 
torlo tempo determinar. 



X\11. 

Art. 96. Os Conselhos se rcuuir:lo quando os Dircctores o en
tenderem conveniente. !\las nenhuma reuni<lo do Consrll!o po
derá ler lugar fóra da Inglaterra, sem o consentimento de uma 
reunião 1lo Conselho na lngL1 trrra. 

Art. 97. Um Conselho cxlr:wrdimrio potlrrá em qualquer 
tempo ser convocado por um dos llirectores, com tanto •1ue dou8 
dias antes sejam avisados os outros llircetorcs. 

Art. 98. O quorum para funcciomr um Conselho será de dous 
Dirrctorcs pcssoalmrnte presentes. 

Art. !l\l. O Conselho, de tempos ern trwpos, elr~erá um Presi
dente, r, S() assim o jnlgnr convrnirnte lllll supplrnlc do Presi
drnlc p.ua scnir duraHtO UJII annn, ou por IJU:d•Jttrr pcriouo 
menor. 

Art. iOO. Todas as vezes que trrnlo o Presidente como o seu 
supplcnle csliycrem ausentrs do Conselho, nomear-se-ha um 
supplrnlc intrrino, S"!Hio rs~;a non1ra1;Jo !Pil:l pl'lo Conselho. 

Art. Hll. Os ::elos do Cousrllw ser:io rrgnl:11!os coJJi"Ol'llln de
terminal cu1 as ortlens em Yigor do Conselho. e a l11tlos ns outros 
rcspcil<-s, pelo Juo<io rJUC julgarem co:trcnir'ule os llircetures pre
sentes. 

Art. i02. Todas as rjucsí0es que ~pp:1rc;·erern em um Comelllo 
serão rcwlyi,Jns ror maiuri t de Yoto.; dos Dircctorcs pcsso<ll· 
mente presentes; tendo um ;-oto cnila liin~etor. 

Art. :1.03. l\"o caso d,) igtuldad•) de voto.; 0111 um Conselho, :t 
pessoa que servir de Presidente ler<í um segundo voto, ou voto 
de desempate. 

Art. fOL Os Dirrctorcs em í'ons~Iho poderão nomear e remo
ver commissiies tiradas do seu proprio numero, conforme julga
rem a prOJ>Osito; po:lon<lo iguallnruto tlclcrrninnr o IJUOI'UUI, as 
oi.Jrigaçües e o procedimento das utcsllws CIJ!lllllissücs. 

Art. iO:J. Todas as commi:>süPs gunrrhr:1o nc!~:··, !lo s~n procedi· 
mcnlo e a todo tempo aprcsentnr:1o ~o Conselho rclatorios ares
peito. 

Art. !06. Aclas do proccdiliJCnto tle cada Conselho, e do com
parecimento dos Jlirct:iorcs ::o·; mesmos Conselhos respectiva
mente serão In.nradas com n. pussi\'1'1 brevidade, depois do dito 
comparecimctltÓ, em um li no a c:trgo do ~ecretn.rio para esso 
fim, e assignadas pelo Presidente do Conselho a que cllas so refe
rirem, ou daquelle "Il1 IJUe forem lidas. 

Art. !07. Totln.s r:;las minutas depois de assim Ianç[ldas c nssi
gnadn.s, na ausrnci:t de prova de CITO nas mesmas, sr'r;io conside
radas como um arehivo correclo, e um acto original. 

Art. i08. O Conselho poderá ser adhdo á vontade dos Dlrocto· 
re.s para a época e o lugar que cllcs determinarem. 

X\111. 

PODEHES E üllHIGAÇÜF.~ DO CONSELHO. 

Art. !09. O Conselho cclehrn.rá e scllará com o sello da Compa· 
rllia a convenção e contractos com o Sr. Hugll Wilson, de que 
trata o documento a estes annexo; c n convenção e contracto• 
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depois de executados serão annexos e Incorporados aos presen
tes· e o Consrlho terá a facultlnllc do exercer todas as opçôes e 
arbltrios conferidos nos mesmos á Compa11hia e a todo tempo mo
dillc~r ou alterar os HICSHJOS. 

Art. HO. o Conselho, á Hscalisação das assembléas !(eraes (mas 
não até de annullarqualqucr acto praticndo pelo Conselho antes da 
resolução de uma assombléa geral) diri!(irá e administrará todos 
os negocios e trabalhos da Companhia, e exercerá todos os pode
res, autorizações e dirccções da C<?mp~nhia, e obl~rá t_?das atlucl
Ias concessões, favores cactos le"Iiilallvos e autonzaçocs da parte 
de ttualqucr Governo ou autorillaLlc, c far:i 1o<los os demais actos 
e cousas que fot·cm ncces;;arios p.1ra levar a ell'rilo os IIPI(ncios 
da Companhia no Heino· Unillo, ou em outra qualquer parte ; ex
cepto unicamente aquelles que, pelos estatutos e pelos presentes, 
determinou-se expressamente que seriam exercidos por assem
bléas gcracs. 

Art. IH. O Conselho, sujeito ás condic;õcs aqui contidas, no
meará o Secretario, os banqueiros, os a<lYo~ados e ou lros empre
gados, nos termos e com as condiçõ.cs que cllc julgnr convenien
tes, e em que concordar ; e potlera a todo o tempo renovar ou 
demittir qualquer dcllcs e temporarüuncntc ou por outra fórma 
nomear outros em seu Iu~ar, c bem assim fixar as garantias 
(quando hajam al~urnas) que deverão ser exigidas delles para o 
fiel cumprimento dos seus deveres, segundo o Conselho julgar 
eonvenicn te. 

Art. ll2. O Conselho pot!erá nomear c renovar conHnissõcs Jo
eaes em qualquer paiz ou praça, <"OIIl[Josta de Directores, mC'm
bros, ou não, da Companhia, ronfonuc o In esmo Conselho julgar 
a proposito. 

Art. l.l3. O Conselho po<lerá <lctermimr c rrgular o quorum, 
os deveres, procedimentos c a relllUUera<.;:'io das commissões con
stituídas ou nomeadas em virtud" tio ultimo artigo; e todas 
essas com missões cstar~1o a todos o:; respdtos, sujeitas á liscalisa
ção 1\o Conselho. 

Art. Hl!.. O Conselho po<lcrá a to<lo tempo, nomear al~uma 
pessoa ou pessoas para agente on rrprcs"nlante da Companhia 
em qualquer paiz, ou praça, c po:lcr;l no;11•~ar todos os serventes 
e empregados neeessarios para <h nc~o<:iqs fia Comp~nhia, nos ter
mos e com a remunera1;.1o que o Con;,e!ho jnlg:1r <·.onvcnicntc; e 
poderá a todo tempo rc:uo·.-cr cs;;·L l"~';s:J.l, e nomc~r outra em 
seu lugar. 

Art. U5. O Conselho po~lcrá C!n lodo tempo delegar a alguma 
dessas commissOcs locaes, ou al;.:uru dos a;.:cntes, representantes, 
serventes ou emprega<los da Corupanl.ti~l, l•Jllos ou alguns llos po
deres, c autorizações !lu [:onselho. 

Art. Hü. O Cousellru p.1Jnr:i :rjust:1r. acrihr c pagar todas as 
despezas. feitas com a_fu!·ma~rio n or.:~::niza~::ío da Companhia, c 
bem ass1m com a enussao e pass:II(ulll de aer~õcs ou títulos de 
debito, que elle reeonhecer ulois. · , 

Art. U7. O Consc\ho poderá rxeree1· os poderes mencionados no 
•Acto del864, relativo ~os sclto,; de Cn<npanhias•, cujos poderes 
fica pelos prt>sentcs exrn·csrl<JI<ICIIl<) :wloriz:1:la a usar. 

Art. H8. O Scerctario scl!ar;i. <'Oill a ;rutorizacão de um Con
selho, e em prcsenr.a <lc nm llircdor, pelo mcno; torlus os <low
mentos que fúr preciso sctlar; e esses documentos scr:lo assi
gnados pelo rlito Director, e rulnicaLios pelo Secretario. 

O sello, quando usado fora do 1•aiz, ctu Yirtuúe das proYi
sõcs do ·A~lo rlc JSIH relali1·o aoi srllos de Companhias• srr:i 
{lllsto pela autori.lndl', r ctn prr,<'n•~a da peosoa, on pessoa~ 'llil'" 
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o Conselho determinar; e os documentos assim scllados SCI'ãl\ 
a~5ignados pelas pessoas que o Conselho tamilen• !lesi~nar. 

Art. H9. U Conselho poderá usar dos poderes que tem a Com
panliia de contrahir empreslimo.>. 

Art. !:lO. Todas as letras de cambio, ou notas promissorias 
serão aceitas, sacadas ou endossadas por dons Di redores rom
pctculemeutc autorizados pelo Comelho, c rubrir:adas prlo Secre
tario, ou serão sacauas, aceitas ou cn!lossauas para a Companhi~ 
ou em nome dclla, por duas ou mais pessoas (uma uas quaes ue
vrrá ser um Dircctor) funccionando em Yirtudc de prowrar;ão 
especial eoltecdida soh o scllo da Companhia, em ohscrvaucia· uc 
uma resolução do Conselho. 

Art. !:!I. Todas as contas do Conselho, depois de examinatlas e 
approvatlas em uma assemhléa ~eral, sen1o concludentes, ex
cepto quando se descobrir nellas algum erro dentro de dons me
zes depois de approvarlas. 

Art. !22. Os erros rrlle se desr,ohrirem dentro l)aiJIICIIe perio1lo 
deverão ser corrigiuos iuwicdialalllenle, c lindo atJUcllc prazo, 
as ditas contas serão t'oncludentes. 

Art. !23. Os Directores ser<ío indcmnizados de todas as des
pezas de viagem, e outras <JUC ellcs lizerem por causa dos nego
dos da Companhia. 

Art. l.::l'L o Conselho poderá todas as vezes que elle tiver de 
pagar alguma quantia de dinheiro, por qualquer eouta, eulregar 
á Companhia, corporação, autoridade on pessoa que a ella li ver 
direito, mediante convenção, ou arranjo com tal Companhia, 
corporação, autoridade ou pessoa, acções desta Cowpauhia pagas 
qnér integral, quér pareialmente, em vez de fazer o pagamento 
com dinheiro; e po<lerá emitlir e registrar essas acç<1es de cone. 
formidade; e bem assim poderá distribuir ae<;úrs da Companhia 
parcial ou integralmente pagas para salisfa<~üo ou red ucção do 
qualquer reclaruaç<1o sobre esta Companhia é seus compromissos 
ou ue qualquer Companhia cujos encargos e compromissos podem 
ser tornados por esta Companhia ; e o dinheiro eretlitado como 
pago sohre essas acções respcetivamenle, será toJna<lo, Clll vez de 
pagan~ento em dinheiro na importand.t do 1ucsuw, c co1110 tal 
considerado. 

Art. :125. Com a sanccão de uma assernbléa extraordinaria, e 
sujeita aos direitos do Góverno Imperial do llrazil, em virtude 
das concessões e do contracto memionatlos nos presentes, o Con
selho potlerá empregar alguma parte dos dinheiros da Companllia 
na compra ou acqursição dos uegodos ou !Jeus de qualquer outra 
Companhia ou corporaç:lo, ou de alguma sociedade, ou pessoa, 
ou de alguma parte delles, e celebrar, fazer e cffectuar cn1 nor11c 
da Co!npanhia, qualquer escriptura, contracto ou convenç<1o a 
resperto. 

Art. !2~. Nenhuma compra, venda ou convenç<lo a lflle lil·er 
dado o consentimento da Companhia em uma asscmiJii•:t geral 
porlerá ser embargada ou obstada, a pretexto de wlo e,;lar tlenlro, 
ou tle ser opposta aos o!Jjectos e fins ua Companhia, ou sob qual
quer outro pretexto que seja. 

XIX. 

IHI\Er.TOI\ AD)!l:'\lSTJL\DOll· 

Art. !27. O Conselho, se assim o julg~.t· co1nenten:c, podera 
nomear l~lll ou mais ~os Directorcs, ~nl;lo em cxcrl'il·io, para 
H'I'CIII Du·ector ou Drreclorcs aulllllll:<lradnres ria C•Jlllp~nlri.l, 

- I'ARTE 11. 
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quér por nm lermo determinado, quór sem lirnitar o tempo l'm 
quo clle ou cllcs li verem de exercer acpwlle carr,o; c po:lerá a 
loclo tempo remover ou tlcrnitlir algum llirel'tor adrninislrador 
do fCU cargo, e nomear outro par·a su!Js!ilnir ao rJUC ou aos que 
assim forem dispensados. 

Art. 1.28. Um Dircctor adminislraclor, c:nquanlo continuar 
no exercício desse cargo, não eslará sujeito a re!irar-sc por vo
lacão ou turma; c não se fará de !I e mcnr:1o na occ·asi:1o de dclcr
mfnar-se a turma de retiratla ; estará, ltÔrém, sujeito, ctunnto á 
resignação e remoção, ás me:;nras disrosiçües que os ou iros lli
rectorcs da Companhia; c quando r:or qualquer motivo clle 
cessar de ser llireclor, cllc ddxará iJISO (acto e immccliatamcnle 
de exercer o cargo de l'ircdor ~dlldnis!ratlor. 

Art. 120. No caso de al~urn:-t ng-a no ('ar.~o lle Di redor admi
nislrador, o r:onselllo [!odcrá pr~CI!I'.iH~r o !':trgo, non1cando algum 
outro c!os lliredore:>, ou exlin~nir esse rargo, tomo c;rtender 
mel !ror. 

Art. :!30. A remuncrar.fio tlc um Dircrlor aclministrador será 
opportunamentc fixada riclo Conselho, e poderá ter lugar 110r 
meio ele um ~ala rio, on de un1a co:nrnissão, ou de participado 
nos !urros, ou por t[U:rlctucr on ror lo•las essas maneiras, e s'rá 
concedida ein addi!:unrn!o, e in•lepcndenlemente de SU'\ rena!
ner~e:1o f'OIIIO lliree!or, c ,;cr;l rorddcrada eomo ['arte ll:~s llcs
pczas do custeio da Co1npanlria. 

Art. l.:Jl. O t:onscllro potlerá em qualquer tempo confiar c con
ferir a um Dircctor a1lministrarlor em exercido aquelles dos po· 
deres tjue tem de C\CITCr o IIH'SIIIO CoBsclilo e que se acham 
aein1a IIICal'ionados, r·onrorn1c clle cnlcn·!cr con,~cnicntc; e po· 
<ll'rà conlerir e"·CS poclcrc3 para o t<'illf'O. c para ferem exercidos 
so!1rc oo o!,.ir"los e r•ara os t'ns, c 11os tl'rmoo c condi'.:ues, c com 
as rcslriec:<,cs que cllc a"!:ar a pro;,o,;ilo; c po,Jerá, onlrosim, 
conrrrir esses potleres qu(T :·ollatcr:diiii'Hlc, eow lodos ou algun3 
c: o;,; po:lerrs elo Comcllro :w IIICSJIIO rt~spcilo, lf\lt<r 0111 sua suhsli
tui<::io, po,Jcnclo ao mc:-;1110 tempo rc\·ogar, retirar, alterar, ou 
modificar todos ou algtms dos ditos poderes. 

Art. l.:J2. Um JJiredor administrador não terá nem exercerá 
poclcres maiores, ou mais antplos do CJlie a'ruelles que, em vir· 
tude das disposi~ues destes estatutos, couberem ao Conselho, e 
no exercido dcs:.cs podetcs, cllo estará sujeito a todas as mesmas 
condirücs c restricçücs a cpw estaria sujeito o Conselho crn iden
ticas êircumstancias. 

XX. 

COXTADOllES. 

Art. !.33. Dons Conta.uores, nüo sendo necessario que sej.·1 m 
memlJros da Companhia, serão nomeados pela assemi.Jléa ordi
naria cada anno para servirem no a uno sc~Pintc, c ate crue tenha 
lugar a pritncira ~so;cmiJI0a ortlinaria o3 Conlatlores ser:1o no
mca,Jos pelo Conselho. 

Art. l.:ll. A remuneração do3 Contadores será fixada pela as
selní:!éa, c cllcs examinarão as contas da Companhia, de accurdo 
co:n os estatuto;; e os prcsenll's. 

Art. 1:1;;. Yin!c c um di~s pelo me no" antes do dia marcado 
p~ra cada nsscmlJlc~a Ol\linaria, o Conselho entregará aos Con
tador!'s :rs cont1s annuae5 c o bal~ncetc demonstrativo, para 
serem aoresontarlas á aõse!ll'·l•'a, e os Cont?.dores rcccberào c 
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t•xaBlill1r:w as Jus.;tu;1~, c vcrillcar~o l"'swalmente as garantias 
da Companl!i'l. 

Art. I.:Jü. llcnlro rle rlc.z rlhs depois do I'C·~e!Jimcnto tias eon[;J~ 
c do lmlanccte, os Contadores on as approvar:1o, ou, quando n:io 
as julç:ucm no c~so de serem approvatl'ls, elles farão um rclatorio 
especial a respeito, e entregarão ao Cons<Jlllo suas conbs c ba
Jan~etc c.o:n um rclatorio declarando o result1do de seu exame 
e das garantias. 

Art. 1.37. Sete dias jus lo> antcsdc cad:t as;eml:léa ordinarh, 
uma cópia impressa das contas e do balancete cxami;tados c do 
relatorio dos C01lt1dorcs sorá enviada pelo Correio, on por outro 
morto, pelo Conselho a todos os mcm1Jro3 da Companhia em sun. 
resillenda rc;(istrada. 

Art. 1.38. Em cada assem!Jléa orr1inaria o rchtorio dos Con
tadores será Iitlo á assemiJ!óa ro:u o rola torio rlo Conselho. 

Art. !39. Nenhuma aprcchc:lo do fun:lo de reserva ou de qual
quer outro emprego de dinhÓiro3 será feita pelo Conselho, em
quanto essa apreciação não li\~er sirlo examinada pelos Conta
dores e relata1a. por cllcs a fim de ser eoncda. 

x:·:I. 

Dlll.ECTOUES, DEP03\Tâfi!03 E E:UPllEOADO~. 

Arl. HO. Quantlo o Con,clho o jnlgn.r com·cnicnto ha\·er:i 
tantos o qunnto3 Depositarias para qualrJU€r !los fins da Compa
nhia quo o Conselho determinar, os quaes serão nomeados e re
movidos pelo mesmo Conselho, c terão a remuneração, poderes o 
indemnizações, e descmpenhar;io as ohrigaçõcs c estarão sujeitos 
aos regulamentos lfUC o Conselho dctermmar. 

Art. IH. Os Dircr~lorcs, Commissarios, o i':crrclario c onfro:; 
rmprc~n!los scr:io indcumiza!los pnla Companhia de lodos os pre
juízos e despezas por ellcs soiTridos no dcsempenl1o de snas ollri
gacões ou a respeito tlcllas, menos clarrucllas lli'C>\cnicntcs tle sua 
ucgligcncia ou r.ulpa. 

Art. H2. O Conselho poderá pagar a um agente, n..Jyogaclo ou 
empre~arlo da Companhia, J!Or HICio rlc llo:·t·cnla.~crn ou outra 
eornmissão, calculada sobre o total ou parte do:; lucros da Com
panhia, ou sobre transarrõcs csreciacs. 

Art. H3. Nenhum Dit~ee!or, Commissario ou empregado scr:í 
responsavel por outro Director, Commissario ou empregado, ou 
por ter participarlo a algum recebimento ou outro aclo r];:) con
formidade, ou por qualrruer prejuízo ou tlespcza ~o!Irido peln. 
Companhia ou flOr qualquer ontra pessoa, pro\·enicnte de aeto·; 
ou procedimentos da Co111panhia, sal\·o se esses prejnizo.; ou tles
peza forem occasionaclos por sua ne~li;;encia ou culpa, 

Ar L. i a. As contas de quailJUCI' CO!iJJnis::ario 011 C!ll r·rrgndo 
poder~io ser ajust~rlas c approYatlas o a dcsappro1 atlas no lodo. 
ou e111 parte pelo Conselho. 

Art. Hii. U IJirrc!or, Commissario, ou outro f[ilfl.l•plcr empre
gado que llzer hancaro!a, ou entrar pulJJieamcntc em composiç:lo 
com os seus credores, perderá por isso a sua lflialilicação para poder 
funccionar como tali e cessará de ser empregado da Companhia. 

Art. Ht3. Fica eu cndido que, cmquanto a sua perda de qua
lifiCa\iiO não tiYer sido lançada nas minutas do Conselho, os acto~ 
que ellc tiver praticado durante o seu cxcrdeio terão o mesmo 
valor que teriam se fossem praticados por urn empregado quali
ficn.rlo. 
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XXII. 

ASSEl!DLIÍA3 GEUAES· 

Art. U7. Uma asscmhléa geral extraordinarla lerá Ing~r 0111 
Londres dentro de qun lro u1ezes depois de estarem registrados o 
1\Iemorandum e os estatutos da Companhia. 

Art. H8. Haverá annualmente uma asscntlllt1a ordinaria em 
Londres, ou Middlesex no lugar, na hora e no dia em cada anno 
que o conselho a todo tempo designar. 

Art. H9. Uma assemhli•a extraonlinaria porlerá em qunhj11er 
tempo ser convor·ada pelo Conselho por seu proprio aecôn o, e 
será convocada pelo Conselho tod:1s as vezes que fôr entreg-ue ao 
Secretario, ou no cscriplorio para o Consell:o, um pedido de 
membros da Companhia eujo numero não seja inferior a 20, e 
possuindo juntamente n::o menos de uma lcrt:a parte do capital; 
rleclarando os peticionarios claramente o o!Jjedo Lia assemlJiiJa, 
e sendo a retruisição por elles assi~uada. 

Art. 150. (.)uando o Conselho deixar, durante I t dias depois 
de lhe ter sido entregue a rertuisicfio, de t·onvo•·ar a ~ssernhU·a 
de accôrdo com ella, os peticionarlos poderão convocar a asselll· 
!Jléa. 

Art. !;)!. Totlas as asscn1hléas geraes extraortlinarias se reu
nir;1o em Londres ou AlidLllcsex em lugar con\·enicnte designado 
pelo Conselho. 

Art. lii:il. Cinco memhros presentes r:cssoalmente formar:1o 
um quorum sulliciente para U111a asscmlll<'•a geral para todos 
os fins, menos para a proro~a~:1o da assr111 lllt'·a para o que tms 
memhros presentes llesso.liiJil:ule foruJarao lllll l!Uorum sulli
ciente. 

Art. 153. Nenhum ne~ol'io poderá ser tratado em IJUalquer 
assemhléa geral sem que o quorum preciso para o negocio esteja 
presente quando se começar a tratar dellc; e a declaração de um 
dividendo recommentlado pelo Conselho n:'io se fará sem ter de
corrido pelo menos u; minutos depois da hora tnareatla para a ;1s· 
sembléa. 

Art. I::>L Se denlro tle uma I tora, depois da que tiver sido 
marcada para a :tssemhléa quér orkinal, tJUér proro:.:aLia, nüo 
houver quorum para se poder tratar de algum negocio; a assem
!Jiéa será dissolvida. 

Art. u;;;, O Presioenle ron1 o consentimento da asscmhléa, po
derá adiar qualquer ~sseuJIJlt'•a geral de urna iJpoca para outra, e 
de um IU):(ar para outro, e nenhum ncg-,ll'io vodcr-se-ha frala,r 
em •1ualquer asscmllléapcral adiada, a nõio ser aquelle tJUe til cr 
lica< o sem coneluir-se ua asscnthléa em •1110 lel'e lugar o atlia
mentu, e que poderia ler si<lo tratado n~tJllella assemlllt':a,. 

Art. i5ü. Ninguer11, corno portador tle unta garantia tle accõcs. 
terá direito a assistir, votar, ou exerecr qualtt'ner dos direitos de 
membro, em qualquer assemhléa geral da Companhia, ou as
signar qualquer rettuisição para nma assembléa geral, ou con
vo~;al-a sem l]Ue tres dias pelo menos antes tlo que fl>r design.1tlo 
para a assernhléa no primeiro taso, on SCJII que antes tlc entreg-ar 
a acl(uisição no es..:riplorio nos outros casos, cllc tenha deposi
tado a dita garantia de acçnes no rscriplorio, ou crn outro lugar, 
ou em um dos outros lugares que o consellio a todo tempo 
desiguar, juntamente com uma declar·acão por escripto rle seu 
uome e morada, e sem que a gar,mtià tlc acrões l'ernJat!f"':t 
assi:udeposifal!a ate que a assemhlf>a geral tenha' tido lugar. · 
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Os nomes de mais de uma pessoa, como possuidores juntamente 
de uma garantia de accões, não serào at~ei los. 

Art. 1t)7. A' pessoa· que assim depositar uma garantia de 
acções será entregue um certilicarlo declarando seu nome e mo
rada, e o nu1uero·de accões, ou a import:meia de carilal inclui<! os 
na garantia de ac~ürs por rlla depositada, cujo cerlilicarlo lhe 
dará direito a asststir c votar na assemblt\a geral pela mesma 
fúrma. que se fosse um HWillhro, a respeito das acçties ou capital 
especificados naquellc certificado. (.luantlo fôr entregue o rlilo 
certilicadt•, a garantia de acçües a re.;pcito rla qual elle tiver 
sido tl:ttlo ll1e será reslilnida. 

Art. 15H. O Conselho convocando qualquer assemblóa geral, 
e os membros rrue convoearem tJualquer assembléa extraonli
naria dar:1o respectivamente pelo HJenm sele dias, e não mais de 
15 dias, nolida da assem!Jiéa: mas ror algum membro não ter 
recclJirlo noticia alguma, seja por n:1o ler morada re~istrada na 
Inglaterra, ou JlOr qualquer outro molho, nãoJicarão mvalidados 
os aclos de qualquer assemiJl(•a geral. 

Art. 15!!. No lugar para onde fúr atlia1la qualquer assembléa 
~era! por mais de sete dias, o Conselho dará pelo menos durante 
IJuatro dias noticia ria assemhléa atliatla. 

Art. 1\ill. A noticia convocando uma assemhléa geral será 
contada sem o dia em que se rlcr a no !ida, mas inclusive o dia 
da asscmhléa. 

Art. 16!. As noticias para conyor:lç:1o de asscmbléas geraes 
ou tratando do seu adiaiJJCnto scr:1o dadas por circulares aos 
mcmhros, tleelarando a ép.:Jca c o lugar da asse1u!Jiéa, e o Con
seiiJO ou mem!Jros,conyoea.nrlo uma asscJu!Jlt'a geral, dar;! o igual
mente noticia por aviso, se lJonycr alli garantias de acções exis
lcnlcs. 

Art. IG2. Nenhum ncgor:io potler:i ser lralatlo em gualquer as
sembléa exlraordinaria além datJuelle que tiver stdo especill
caclo na noticia de convocação. Em qualquer caso em que, em 
virturle dos presentes, houver de se dar noticia de qualquer ne
goeio a tratar-se em uma assemhll'a geral, a circular e o aviso, 
11uando os haja, deverão parlicularisar o ne~odo. 

XXIII. 

PODEUES DAS A~Si':?.IDLÉAS GEUAES. 

Art. 163. A Companhia poderá, com a sanccão de uma assem
biCa extraordinaria e sujeita a quaesquer condições impostas 
pela asscmbléa, a todo tempo, exercer l(ll:tlrpwr dos poderes 
!"Onfcridos pelo • Acto de f8ü7, relativo a Corupanhias • sobre 
Companhias anonymas por acçücs. 

,\rt. 16'í. Qualquer assembléa geral, quando tiver sido dada a 
noticia a respeito, poderá por meio de urna resolução passada 
por tres quartos dos votos dados pessoalmente, ou por procu
racüo, remover qualquer Director ou Contador, por causa da 
má conducta, ncl-(ligcneia ou incapaeitlade, c poderá com uma 
simples maioria preencher qualitucr vaga nos cargos de Di
rector ou de Contador, e fixar a remuneração dos Contadores. 

Art. 165. Qualquer assembléa ordinaria, sem que tenha ha
vido noticia a respeito, poderá eleger Directores e Contadores, 
e bem assim receber e reJeitar no lodo ou em parte, ou adoptar 
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'~ confirittar a~ conta~. !Jalanr·etr!l r relator:o~ do Come\lto c 
tlo.; Coai:lilore~ rr.;prdha:t:<~n!P. P po:IPr:'t, sujri!a ~s dispo'>i· 
1;üc~ dtJ' fll'CSC!l(CS, UC::idir ÚCCI"<":L de aiglllll:l l'P•"Olllllll\Jltlat;.:íO 
do Cmbc!!w go:n·c <[U:tlqucr divirleuâo. 

Art. Hili. Quando qllal<Jtter ns:;P•nl>ii•a ,l;rral lto:tvcr resol
vido ácr•rt:a tlc U!ll an~~utcnto tlc t:api :tl, as ::ssrntl•h-:<s, qnal-
1[11Pr oatra :tssc •nb!b geral, pollr.r:ío, sujeitas :is di:;t;osit.:C:r• 
do art. t:), üelertninar até que extensão votler{t ser ellccluado 
com a emis~:1o de novas ae<:<1rs, e as condiçücs sob as quaes o 
eapilal será assim augtuentado, Item ''OI!! O a üpot'a, mo: lo r• 
teru1os nos 'luaes as no\·as acç.·Jes ser;io ctnillitlas, c ljUC pro
Hiio, t[Uando I :aja a\g:tm, 1lc I[UC gozar,ío as acçücs. 

:\rl. i~"•i. l.,lual,ttJer a~sc:uhll'a r~cral, tlclcrn:inanllo as con
rlir·i·cs soh as rJ1t:tes scrüo cn1i tlit!as as no1·as acr:ucs co:uo um .'i 
1·.1:!'-':;c, o·t t:Oii\O t!ivcr,as rl:t:-;sr:-;, J'Odcrá Jiç·ar \ts novas acr·üc> 
de lo.las as r·lasses, ou algun:a das elassc:; 'lualtpicr prhi
Ic;.;io espcdal rm rcla1.:üo á rlivitlcwlo de prclcrrncia, pran
titlo, lixo, lluduantc, rc1uivcl, ou onlro, os juros, ou por outra 
frinna, on tfHUCSIJUCr comliçücs, ou rc;;tric~ücs CSjleciacs. 

;, rl. ll":S. ~e depois de Ui na asscmbléa geral ter resolvido a 
cnJis':"IO de novas at"l:c:cs, to,las a> novas ac.~iícs n:1o forem 
eltiillida; de ac•~(,I·úo cn::t es,:a rc:mltu;:in, qual:tuer assc:nldt.,a 
geral ro·lcr:l dcleJ'IItinar <iliC a:; novas a•·1;iJCS ainda ror L'iltillir 
dci:i.otu ti c ser Clllillidas c SCJ:tlll r·an:·I'!Iatlas, o:t 1 o:lcr:i. tlc\Pr· 
minar alguHJa alterat;:io nas rondiçücs c;n que as uovns ar-t:i:c' 
ainda H'! o otnittidas o pos~ant !'1'1", oa uo..: privilc~io; ou rcstrit;
çüe; inlicrca!l~:l {ts nn\·a~:. af·:.:j-:f'-~ a!n·la n:·Hl t'!tlitlida:-;. 

Art. !li'.l. l';cuhumas r<';!lltH:<·''·' para "ail'!ttll.'llio do capitaL 
nem rc.;otnç:io alguma alfodando a c;nis.;:lo tlc tJUae ;qnn II<Was 
ac~ües J:oJorüo ser tontadas scn1 pré v ia rec:o:JJlilCndac:Io do Con
selho. 

Art. 170. A Companhia po ler,i, a to lo tempo, em asscmltléas 
geraes, e:n virtude de rc.,oltll::\o eSjiCt'.iaL allemr c tomar no
Yas rlisposiçücs, em lugar. ou e'll addilauJCnlo a t]\Jae:'IJHCr 
regulamentos da Companttia, r[lll'r coutitlos no:> JlfCscnlcs, 
IJUér n·io. 

Art. 171. A autorização das assem!Jléas gerac3 rlarla a lodo 
tempo, peta rcdoln~fw especial para po.!Pr alterar, e tomar 
noY~ts <lis:,osi•:ües eut lugar, ou cut adriil:uncn!o a quac,; plCr 
dm regulnutcnlos da Co:upan!tia, cslcutlcr-se-lta até autorizar 
toda e qualtJUCr nllcrar;ão, soja de '[IIC cspcl"ic fúr, dos prr.
scnlt)s, C\.<:cpluawlo-sc stil!lcnle o< re:;ul:ill:cnlos tl:t Cou1panhia 
que os cstalulo sc.n vi;~'Or conr·crucntcs :i l'olll['anhias de ti:tpilal 
rcuuit!o, tt:1o \ICI"'Ili:tcm f(Ue scj·1.1:1 allcra::o.s pela Compaultia, 
rujos re~ulantcntm;c\•·cplnado-; li•·ar.io a<:,im consi:lcradoscomo 
u.; regulamento:; fundaittcnlacs n in::llt•r:n !'i:; tla Co:tlpanllia. 

Art. ~7:2. QualtJUCr re,solnr;:\o t•or cs:ripto tJlle o:; estalulo.s 
n~o ex1g-i_rcm que seja lo1uada por uma maneira particular, 
tJUando hYer sttlo rceomrncndarlo pelo Conselho, e depois de 
oC ter dado noticia delta a to1lo:; O-' lllCilllJros de confonuidadc 
eom as suas morarias rc~islratlas, !cn,lo Sido a mesma reso
luç[o a\lo;Jta1la ou sanecionafla _por cscripto ]leio menos por 
I rcs qmnlos dos meJttln·o,, ter a o mesmo valor e será tflo 
~"fedi v a com0 uma resohtç~o de Ulll.'l nssemhléa gera!. 
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XXI\'. 

!'llOGEDI:\11\;";TOJ NA~; ASSE:IIBLJ~AS GI>a.U;.,. 

Art.. 173. Em to1las as nsscmlJ!<··as ç:cracs o Prcslt!en~c, on 
em sua auscnria o supplcnlr. do Prc:'identc, rJnanilo haja al
gum, on na anst~nt·ia deste la:nllcm, Ulll llirc-clor eleito pelos 
Jlirr.dorcs presentes, ou na an~'encia de todos m liircclore> 
um IIIPillhro eleito pelos mctHhros prc:<cn!es, tomará a cadeira. 

Art. l7L Em t[li:drptcr assemhléa onlin:nia, em que tenham 
rrwtcsqucr Dircclorcs rlc relirar-se do car~o, estes perJJiane
ecr:lo em cxciTii'Ío ai(\ a dhsolw;Jo da as~·rlJulJléa em que elles 
tiYerem de rei ira r-;;c do r a r:.: o. 

Art. t.7:i. o pri:<teiro ncgo!"io de lfHe se tralar:i em qu:~lrrucr 
assemllléa geral, depois de se achar 01:enpada a radc-im. 'er:i a 
leitura das actas da ultima asselUIJJ,··a geral ; e ~c as al'!as 
não apparccerem na assen1hléa para serem assign:Hias, de ac
cônlo COill os estatutos ou os prcscn(0s, ctl;;s, {r,n:io sido acltada<; 
ou friJas coJ-rretatllrn!n, ser:1o a:;signadas 1·elo l'n~,;ilfPnlc 1la as
~UI!J!tl(·a n:u que forCHJ lidas. 

Art. 1/li. Sujeila a exislf•JI:·ia <lc uma inscrip~;lo dt' volos, 
<'O!IIO abaixo se acha JIIClldonaLio, 'Juai'Jt!er qucstlo lfUe liYer 
de ser decidida por ntna asse!li!Jka geral, salyo 'e já es!iYer 
resolvida sem discordanci:l, e no caso de n:1o ser diflerente
mcn!e rn:-:;ulada pelo.; eslatnio,;, scrit deciditla por simples maio
ria do-; IIICI!I!JruS [lt"lJSCII(US pessolf!IIC'Il(tJ, C IJI!I~ se_j:tl!l t!e :u;d<ri]O 
rollt os l!l·cscnles, <Jllalilicados para pouer volar por meio de 
signal de mãos. 

Art. 177. Em qualquer assrmiJiéa geral (salvo se fôr exi
gLh immediatamcnte a verificaç:lo dos votos qualquer rcsn
l\!I:;To, depois de ter o Presidente da ass~Jnhlt~a declarado o 
n':mllado da vow~:1o pnr signal dp, m:los, sendo oss1 exi!-(eueia 
feita pelo menos fhJf dons tnemlJros, e nnles da dissu!JH::·t,, ou 
adiamento da assemllléa, por meio de rcquisieão escripl:t e 
assignada por membros possuidores jun lamente" pelo menos de 
mil acções, e entregue ao Presidente ou ~o S0erctario), urna 
declaração feita pelo Jlrcsidentr, de que a rc:;:~I:Jr:1o pnsson, c 
uma nota para isso lançnda nas ar. tas dos aelo3 d:'t assemhléa, 
serão provas sufiicicntes do f:~clo assim tlcelando, SPlll IJUC 
!11ja Jlrova do numero ou propon;:lo dog Yoto~ tladus pro ou 
ron tra a rcsc1! ução. 

Art. !78. Quando tor oxigilla uma inscriP'.:<Io de Yolos, scr:i 
clla tomada pela maneira, no lugar, seja immcdiatamcntc-, 
s~ja na época dentro de sele dias depois, conforme determinar 
o !'residente da assembléa; c a rcsoluç:lo tomada em vista 
do resultado da dih inscrip~ão do votos scr:i consideq.da a 
rP;solução da assemhlécl geral, em que a inseripç:1o foi exi
gida. 

Art. !7\l. Em todas as questões que tiverem de ser decididas 
pur Yotnção inscripta, cana membro pr,'scnte prsso:lhl~..U 
por procuraçao, e com direito a Yolnr alli, t~r-vo1o por-·--~-. 
cnda uma das ac~õrs flllC r' li I' po~!'ll it· / .. -ç \'/ rJ IH ( ,1 ';,: ~ . 

/ 
',ç:, "' /) 
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Art. ISO. uuawlo mais de uma prssoa forem possuidoras con
junetamentc de uma arç:lo, a pessoa cujo nome estiver ins
eripto em primeiro lugar no registro de membros como uma 
das possuidoras. daquclla acção, c ucnhUHJa outra, terá direi to 
a votar a respeito. 

Art. 181. Todas as vezes que algum parente, tutor, curador, 
marido, rxccutor tcst.amcntario ou administrador de qualqut'r 
mrnor, alienado, idiota, mulher ou membro fallecido, quizcr 
votar a respeito da acção do membro incapacitado ou fallecido. 
elle poderá ncar sendo membro da Companhia, conforme se 
acha prescripto nos presentes a respeito da dita acção, e votar 
de conformitladc. 

Art. 182. llm membro prcscn te pessoalmente em asscmbléa 
geral poderá deixar de votar em qual1111er questão, mas por 
esse fado uno será considerado como ausente da assembléa, 
nem a sua presrnça annullará qualquer procuração por elle 
dada competentemente, excepto em relação a qualquer quest<Lo 
em que elle votar t:essoalmcntc. 

Art. 183. Um membro com direito a votar poderá em qual
r[ner tempo nomear qualquer outro membro como seu pro
·~ur~dor para votar em seu lu~ar. 

Art. 18~. To•los inslrumrntos de procuração serão feitos por 
cseriplo, c conforme a formula. seguinte, ou conforme ap]lro
xirnadamentc o pcrmittircm as circnmstancias, e serão assig
nados pela pessoa que der a procuração. e depositados no es
criptono pelo menos quarenta e oito horas antes do tempo mar
cado para ter lugar a assembléa geral em que terão de servir: 

• Eu (A n). membro tia Companhia anonyma da impe
rial cslrada de ferro CPnlral da Bahia, pela presente 
nuneio (DC), ou em sua auseneia (E F), ambos membros da 
companhia, para funccionarnm como meus procuradores 
na asscmbléa geral da Companhia, que deve ter lugar no 
dia de de 1.8 •• e em •Iualltuer adiamento da mesma. 

Em testemunho do que assignei a presente hoje de 
de 1.8 .• 

(Assignado) 

Art. lRiJ. A pessoa que occupar a cadeira em uma assem
hléa geral terá, em todos os casos de igualdade de votos em 
uqta votaçno inscripta, ou qualquer outra, um voto nddicional 
ou voto de desempate. 

XXYI. 

ACTOS DE ASSE~IBLÉAS GERAES. 

Art. 186. Toda nota lançaria no livro de actas de assembléas 
gcracs, sendo feita e assignada de aceôrdo com os estatutos ou os 
presentes, será, não havendo prova em contrario considerada 
como_ documento válido, cacto original da Companhia de con
fornlldade; e em todo o caso a responsabilidade de provar algum 
erro no dito documento recahirá sobro a pessoa que nzer qual
qurr objceçiio a Si'll lançmnrnto no livro. 
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X\ I 11. 

fU!'iDO DE !lESE !I V A. 

Art. !87. O Conselho poderá a todo tempo (sujeito aos di
reitos do Governo Imperial e em vir·tudc dos dccrrlos, conces
sões e contractos de que trata os presrntrs, c em additamrnto 
üs disposições das ditas concrssões para reserva especial de fun
dos) reservar ou põr de parte, tirada dos dinheiros da Comp:t
nhia, as quantias que em sua opini;lo forPm ncccssarias ou 
conwnientrs para serem. á discricüo do Conselho, :lp[Jiicaclas ern 
igualar diyidendos, ou paÍ'a tornar ju·ovidcncias, contra J•rejuizos, 
ou para nons obras, constrncr,.ões, material rodante, rnateriaes, 
rnachinas c outros bens sujeitos á depreciação ou á consumpção 
e estrago, ou para satisfazer a rcclamacões sobre obngações ria 
Companhia, ou para serem empregadas como fundo de amor
tização para plfgamenlo.-; rlc tilulos de debito, hypothrca, obri
gações, ou embaraços da Companhia, ou para quuesr1uer outros 
Iins da Companhia. 

XXVIII. 

E~Pl\EGO DE Dl:\'JIEIHOS. 

Art. l88. Todas as quantias levadas ao fundo de reserva, e 
todos os dinheiros da Companhia 11ue não forem immediatamcnte 
applicavcis a. IJU~Iquer ragamento que tenha de fazer a Corupa
nhia. podcn1o ser depositados em mão de qualquer Governo ou 
Estado, seja real, seja pessoal, ou com outras garantias ou em
prego (menos em compra de acções da Companhia) conforme o 
Conselho a totlo o tempo o jul:,r:u a proposito. 

Arl. :!89. Em qualquer caso rm que o Conselho entender con
veniente os empregos de dinheiros poderão ter lugar. 

XXIX. 

DIVIDENDOS. 

Art. 1.90. Os lucros liquidos da Companhia serão em cada anno 
a quantia assim declarada pelo Conselho depois de deduzidas as 
quantias que elle .iulgar necessario levar ao funrlo rle resrrva, e 
essrs lucros liquidos serão sujeitos aos direitos do Governo lrnpe
ri~l em virtude das concessões e cnn !ractos a IJUC se rl'frJrrm os 
presentes, e as condi\;ôes respectivas serão pagas eon1o dividendo 
sobre as rJuanti:ts a totlo tempo pagas sohre o capital em accões tla 
Compa nllia, e de accôrdo com a prioridade (quando haja aigurna) 
das diversas porçôesdcsse capital, ou se procedrrá. diversamente 
conforme fôr determinado pela assernbl{Ja geral da Companhia. 

Art. 191. Não se poderá. declarar dividendo maior do que tiver 
sido recornmeudado pelo Conselho. 

Art. 192. O Conselho poderá declarar um dividendo provisorio 
a respeito de algun:.a parte de um anuo, quando c•ru sua opiniüo 
os lucros da Companhia o permittirem. 

- PAI\TE I!.· 



,\CTOS no l'(JJH:n 

Art. Hl:l. To,Jog os 1liv i•lcntlo~, i 11\lllrd ia b mrn to depois 1Íc 
lerem si•lo declarados, scr:\o pa~os ás l'"''o:1s I'OIIl dirPilo a cllcs, 
pela maneira qLw a lo1lo [t'lllJlO 1lr,lernlinar o Consl'lilll; c 
quando houver mais tlc uma lli'Ssoa rc~istr:1tla como possuidor:t 
de uma accão, o pagamrnto feito :í pessoa cujo nome estiver lan
r.ado em primriro lugnr no rrgislro de membros será sufllcienle. 
• Art. HH. Quanllo al~um membro estiver tlcventlo :í Colnpa
nhia, todos os dividendos a rlle pagavds, ou Ullla parte sulli
rirnte pOL!erão ser applicados pela Companhia rn_1 satisfação da 
divida. 

Art. i9:J. Todos os dividendos sobre quali]uer acção registrada, 
ser:1o pagaveis sómcnte :í prsso:t rr~istrada r:omo possui1lom da 
acção no dia em que tiver passado a resolução declarando taes 
dividendos, ou ao rcprrsentantc legal dcss:\ pessoa. 

Art. Hlü. Os di vhlcn•.lo., po1· pa~pr nunca vencerão juros contra 
a (;ompanilia. 

XXX. 

NOTICIAS. 

Art. 197. ToJas as notieias que, em virtude do5 presentes, ou 
<los estatutos, têm de ser dadas aos rnembros, serão transmi ttitlas 
enYiando cartas aos mPmiJros rl'gbtrailos, <lc accôrdo com suas 
moradas constantes do registro de me rubro:; ; e no caso rle aind:t 
se acharem por pagar quacsritJCr garantias de acçues na occasião 
de se dar a noticia, sera a noticia dada por·mrio de nm aviso pelo 
menos em uma tias gazetas puhlicadasCill Londres. Tollas as cartas 
c avisos (quando os haja) enviados on transmittidos em obscr
vancia deste artigo, serão assignados pelo Secretario, ou trarão 
o seu nome impresso no fim ou assigm1lo3 com o nome impresso 
no Jlm de outra pesso1. que o Conselho nomear em seu lugar, ex
cepto no caso de uma assernbléa convocada por membros, de 
accôr1lo com os presentrs; c neste caso serão assignadas pelos 
!JlCmhros que tiverem feito a convoc:u,;ão, ou trarão seus nomes 
1111\)!'eSSOS 110 fim. 

Art. Hl8. As noticias acima mcnciona,Jas pollcr<1o ser lla1las aos 
membros registrados quér pess01lrncnte, ou enviando-as pelo 
Coneio em cartas fraiHJUeadas dirigidas aos mesmos membros 
em suas moradas registr·a•las. 

Art. 19!l. Qnat•Jncr nolida assim nwr1tla1la pelo Correio e diri
ghla á moraria constante do rc.~islro ilc membros a •Juali[UCl' 
memhro registrado snrá consillera,la co1no lendo-lhe sido entre
gue pelo seryiço onlinario do Correio, e para provar que a carta 
foi ·~ompctentemente dirigida e posta no Con·,,io. Qualquer no
tida aos portadores de garautias de acçõcs, eonsitlerar-sc-ha r: o mo 
t·mdo-lhes sido entregue no dia em que um aviso a rE'speito ti \-c r 
npparecido nas gazetas determinadas nos presentes artigos. 

Art. 21KI. Todas as noticias p1ra os membros regislrndo; serão 
em relação n qual'lncr ncç:1o n •JliC tiver direito mais de uma 
pc~~oa, ser;lo dadas :í•(nella lbs ditas pessoas que estivc1· men
cionado em nl'imeiro ln~ar no rc~istro, o uma Hotir,ia assim datla. 
ser;i Instante para todos os possuillores de ta I acç:1o. 

Art. 201. Todo executor testamenteiro, adn,ini ;trador, parente, 
tutor, CUI".ltlor ou syndico de fatlcncia. tle qualquer finado ou 
menor, alienado, idiota, ou membro registrado fali ido, c o ma-
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t•ido de quaiqurr mnllier rns1da registrada eomo nwmhroc toda 
tpwlqurr 0nlra prssu t trndo, ou rcl'larn:mdo qn:rlq11cr di· 
rrilo de UJUitladc, ou outro nas :tC(-Oes de qualquer ruemhro 
registrado, será a!Jsolutarrwnte oinig-ado por qu:l!quer assilll 
rladc come, arirna lica dito, dirigido a ultima rnorad:t re
gistrada de tal membro, emliora a Companlri:l possa ter tido por 
qualquer fórma nolicia da rnodc, III<'IIOI'idarle, alien:11::1o, id io
lisrllc, liallenrota, ou c,asanrento do tal llll~!ll!Jro regislr,:du. ou 
<ii'SSC dirl'itu de erJuidadH, ou outro. 

XXXI. 

JllSSOLUf::Í.O DA cmiPANHIA. 

Art. 202. A dissolu~:io da Cornp:whi:t porlcr:i srr determinada 
para qualquer lim tJUC seja, e qn(~r srja o ohjedo a ailwluta dis
soluç:1ú da Co!llpanhia, ou a rcconslituir;ão ou modificação da 
Companhia, ou fundir a Comp:tnhia co11r qualquer outm Corn
pantli:l, ou qualquer outro olJjecto; e nu caso rle qual•tuer re
eollslituiç:1n, 1110dilicação ou ren11i:1o a outra Cnrr,pauhia, ser:l 
licito no Conselho, ou aos liqnitladorcs rcee!Jer· acr;ües em 
qualquer ou Ira Companhia e11l:io constitui da, ou que teriha de se 
!'Oilslituir posterioru,erJ!e, em p:q.(:trr1ento dos 11egodos e bens 
desta Companltia, ou tle parte rlellcs, e distribuir :rs mesrna~; 
accoes entre os membros desta Co11rpanbi:t em troca de suas 
:Jci':c-es nesta Compa!Jhia; e os n;cru!Jros desta Companlli:t s:•r:1u 
ohí·igarlos a aceitar assim em troca as acçües de outra Curnpa
nhi1, ou o prorlucto lirruido da venda rlc suas aqües. 

Art. 2ü:l. A dissoluç:io da Conrpanhh terá lur::ar todas as veze.s 
(jl!C se acha rlderruinatlo, ou providenciado pelos esl:~tulus, r' de 
acctli'IJo com os termos c conrlicõe~; assim rleterrriÍil'Hlas. 

Art. 201. Salvo se urna asserÚhléa geral detL:rHliuar dilferen
tenlente, o Consr,!IIO liquidará o~ negocios da Companhia con
forJue o me;srno Consellrojulgar n.ais r:onvenierrte. 

Art. 20:;. Fica entendido que nenhuma dissoluç:lo absoluta, a 
não ser uma litJUidação pelos Tri!Junacs em virtude dos esta
tutos, terá Iugnr se, da asserniJiéa geral em que fôr confirmada a 
resolncão p:tra d issolnç:io, ou antes rlella, lJ uaesrltHlr dos memllr•Js 
1lzcrmú um contracto ohriQ:atorio e suflidente para a compra i,ro 
par. ou nos terrr,os qne forem convencionados, das acções de 
todos os mem!Jrús, ((IHJ quizerem retirar-se ria Companhia, e pro
videneiarem sutndentcrnente para a intlemnizacão contr::. os 
compromissos d:t Companhia. • 

NC.MES, MOEtAD.\'; E QUALIDADES DE SUDSCitll'TOHI'S. 

llnnry Tul'lon Norton, 33, Comwall Uanlens, advog:ulu, e111 
Londres. 

Fr:~nc's Aylmer Lloyd, 2.J, Queen's Tcrrace, N. W. JllcrciJanl's 
Clerk. 

James William Leaclc, 28, Woodstock Uo:uJ, W. nalu•r's 
Clerlc. 

Wiliam Charnberlain, elenfield, near Leicestcr, r:atn·r's 
Clel'lí. 
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PbilipFrcdcrik Rose, 6, l\o!a!Jd Ganlcns, em Lonllrc5, advo
gado. 

Francis Pavy, Iate Captain, 74.th lligh!andcrs, Junior Unilcll 
5ervice C!ub, Cllarles Strcet, S. w. 

Philip FrithNeedham, 9, Great St. Helen's E. c. merchanl. 

Datados em 6 de Agosto de 1875. 

Testemunha das assignaturas supra- (Assign1do) Claude Phi
lips, advogado. Empregado dos Srs. Norton Rose, Norlon e Brewcr, 
advogados, 21),, Coleman Slrcet, E. C. 

Eu abaixo assignado, interprete juramentado pelo 1\leritis
simo Tribunal do Commcrcio desh Praca, certifico que o do
cumento supm Q uma traducção fiel dos c"statutos da Companhia 
anonyma da Imperial Estrada de Ferro Centt·al da Bahia. 

Em fé do que passei a presente, que assigne.i e sellei com o 
sello de que uso.- Bahia, l8 de Setembt'O de 1875.- Alexandre 
Sebastião B<JI'ges de Bano~, interprete jurament~.do. 

OECHI~TO N. 6091) -DE 12 DE JANEII\ll DE 1S71i. 

Concede a Eduardo Baptista Roquette Franc9 privilegio p.!r:: 
uma1 machina de brunir e separar' eafé. 

Attentlendo ao que Me requereu Eduanlo Baptista 
Roquette Franco, c de conformidaue com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio, por oito 
annos, para fabricar e vender uma madlina de sua in
venção, destinada a brunir c scp:~rar o café. 

Thomaz José Coelho Je Almeida, do l\Icu Conselho, 
1\linislro e Secretario de Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça exccutat·. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Janeiro de mil oitocentos selenta c seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

1'/tomaz Jose· Corlho de Almeida 
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DECRETO N. 609(3- DE i2 DE J.\NEIRO DE 1876. 

Autoriza a funccionar no Imperio a Companhia -Thc Alagôas. 
Brazilian Central fiailway Company Limitcd. 

Attendendo ao qur, l\le requereu a - Thc Alagôas 
Drazilian Central R3ilway Company Lirnited, -Hei por 
bem, de conformidade com o parecer da Secção dos 
Negocios do l111pr.rio do Conselho de Estado,. exarado 
em Consulta de i3 de Dezembro do anno proxtrno pas
sado, Conceder-lho autorização para funccionar no 
Imperio, mediante as condições que com este baixam, 
n~si~nndas por Thomaz José Coelho de Almeida, do 
~leu Conselho, l\linistro c Secretario de Estado dos 
Negor.ios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio do Janeiro em doze de Janeiro de mil oitocentos 
setenta c sois, quinquagesimo quinto da lndependencia 
c do Imperio. 

C')m a rubrica de Sua 1\lagesla!.le o Imperador. 

Thomaz Jo.5é Coelho de Almeida. 

Cluusulal!l a que se ref"e1·e o Deca•cto u." 6096 
de~ta datn. 

I. 

A Companhia (Jbservará em todas as suas partes, que 
subsistirão independentemente do quo em contrat·ío 
prescrevem os seus estatutos, r~ concessão outorgada 
pelo Decreto n." 5672 de i7 de Junho de 1874, e modi
ficada pelo de n." 60í3 de 27 de Novembro de 187!). 

H. 
A Companhia só poderá dispM de toda ou qualquet· 

parte da estrada, na fórma prescripla pelos seus esta
tutos, de conformidade com o Regulamento que baixou 
rom o Decreto n. • 1930 de 26 de Abril de 18!17. 

III. 

A convenção c conttaelos, a que se refere o art. !09 
dos estatutos, e quacs,juer outros de identica natureza, 
ou comprehendidos nos decretos mencionados na clausula 
t.•. só vigot·ar~o dr.pois de approvados nelo Govl'rno. 
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IV. 

A Companhia terã um representante no lmperio, com 
os poLleres neccssarios para t1·atar de todas as questões 
que ~e suscitarem entre a mesma Companhia e o Go
verno, ou entre esta e os particulares. 

v. 
As questões que se suscitarem entre o Governo c a 

Companhia ou entre esta e os parlicubres, ser;lo dc
cirlidns pelos Trillunaes llrazileiros, na fúrma das leis 
em vigor; sejam estes judiciarios ou aLiminislralivos. 

Jlalacio do Rio de Janeiro em 12 de Janeiro de l87G. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 

l\IPmorandun~ de Associoçii.0 da Con-.pnnhla 
Anony~o da I~perial Estt•adu de Ferro Cen
~ral das Alagõas (I~perio do Brazil). 

1.- O nome da Colllpanhia é-Companhia Anonyma da Impc· 
rial Estrada de Ferro 1;cntral das Alagúas. 

2.-- ü cscriptorio registrado da ColllpaultL\ será situado ua 
Inglaterra. 

3.- Os Iins para os quae3 se estalJeleec <\Companhia s;To: 
(I.) Adr[U ir ir, obter e explorar um contracto datar! o de HS lle ~o

vem!Jro de 1.870, entre o GoYerno da Província tbs Alagoas e Jlugh 
Wilson, Engenheiro civil, para a construcç:to e explorar;:to tle 
uma estrada de ferro, da ctdade de Maceió á villa da ltnperatriz, 
na Provincia de Alagôas, e um Decreto do Governo Imperial do 
Brazil, clatado de 1.7 de Junho de I.KI:í, n." 5ü72, concedendo cer
tos outros privilegias em relaç:lo á cnnstrurç:lo ria tli la cstracla de 
ferro, e um cnntracto da lado de 23 lk .Junho de !Híl, entre o Go
verno da dit:l. Provineia e o dito llugh \Yilson, p~ra a n~vegaç:1o 
das lagúas margeamlo a dita cslL1da e um llen·do cio di lo (;o
verno ImpPrial llat:ulo de 3 de .Junho tle 1H7:i, concedendo certos 
outros priúlrgios em rela~:lo á nave~ac;;lo das ditas lagôas, C<'H· 
junctamente com torlos os e:.ntraclus ft•itos crn observanda clas 
mesnws concessücs onde t[LW lrpwr de lias e de todas as conlirma
cües e modificaçücs das ditas conces,;ücs, ou do dito contracto, c 
iic todas as garanti:\s ou Decretos do!Jovet·nolrnperial, lltJe tenltam 
sido, ou possam ser cxpctli!los ou lavrados a respeito da ditas 
concessões ou contracto, ou de !ltHtl!JUer wodilicaçáo a res
peito. 

(2) Construir, costear e explorar a dita cstmda de ft•rro, e torlas 
as su!Jsequentes estradas de ferro, ou 011lras olJras a organizar e 
continuar a navegação das ditas lagúas que forem autorizadas 
pelas ditas concessões ou contraetos, ou por alguma conccss:\o ou 
contracto elo üoverno Irnprrial, ou de algum üovcrno Provincial 
do Brazil, supplemcntario, ou an1plianrlo as tlitas concessões ou 
conlractos, ou autorizando a execuç:to de qualquer outra estrada 
ou estradas de ferro, ou obras puhlicas no clilo lrnperio, e para 
desenvolver o trafego, ou que tenham coHncxao com cllas. 
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(:J) Construir, '3>lah•.']I)CPr, r,ostear ~ '!Xplorar 'JUa~~f(U~r ~s!n" 
das ou linhas de lcil'grapllo, ou opnrar·ücs de THtvcgar;ao ou mwa
raq;lo, ou outras 0Jl'!t'o1t:õcs autorhadas JU ~xigidas pelas st~pl·a
ditas r.oncl)ssõcs ou contraclos, ou q u~ forem jul~atlas vantaJosas 
nu ·~onveniente <Jstabelccet· tJU ':lXploro~r ollll conncxão co111 as 
operações assim autorizadas ou ;•xigidas; ~o em geral fazer lodos 
os actos e eousas. euja t!Xe~nç:1o estiver dentro dos limites, ou 
forem julgados calt'ulados para desenvolver as vantagens de al
gulllas dessas eomcssL:cs ou conlraeto. 

1 \.) Fazer tudo tJII:tll to ft'H' nccessario ou apropriado ao estahc
l.,rinwulo de !1111 doutil'ilio l1razilciro para a Companhia. 

(:>) Compr.tr, alliJllirir tjuar'StiUPr terrenos. casas, ctlilil'ios, pro
pricda:IPS, dirt ito llc passagetu, anendauJCulos, tnalcrial roda nlc, 
uavius c outras lH'O[Jriellatle:;, 11uér nolu1perio du IJrazil, quér no 
Heino-Unido, ou cut qualquer outra parte r1ue fõr jull;(allo ulil 
uu r.on!lnGcnle a o!Jtrr-se quailincr dos Iins da Conqlanllla. 

(ü) Pronlorcr, solit:ibr on adquirir por outra r1uai•J1ter fúnna, 
ulltcr e levar a cllciloados de qualq110l" Coremo, parl:w1rnto ou 
legislatura, conressües, comenlinlcnlos, privilcgios, pail'nlt•s, 
vl'rrcls rl'11n·cntion, arrendautcntos, contraclos, eonYCIH:•~,,,.; nu 
propricuatlcs, em rcla•·~o ou connexao cotu todos, ou alguus <ius 
Iins da Companhia. • 

(7) Adtluirir, o!Jler, disp:ir, ou cmil!ir para o pu!Jliro, on por 
outra forma, o!JI•igações de qualrtnrr especie, de q ualtp;cr Co
vcrno, l\lunicipal ida1le, ou de q ualq ucr r~ompa nltia ou corpora<;f1o, 
cujos litn sejam os mesmos, ou semelhantes aos da Comp:1nliia, e 
to11Wr dinheiros por cmprestimo, emittindo hypotl!eeas, titnlos 
de de!Jilo e reconhecimento de divida de capital, eseripturas de 
ohrigaç~lo, on ohrigaçües da Companhia, seja ao par, seja co1H 
premio ou llcsconlo, c !Jem assim tomar por emprcslimo dinhei
ros com a garantia de chamadas da Companhia ainda por pagar, 
ou por outros meios, e sobre outras garantias uue a Companhia 
a todo tempo determinar. -

(8) Fundir a Comrnnliia, com consentimento do Governo Im
perial, com alguma outra CoHipanhia, corporaç:1o, soeicdadc, 
associa<:üo ou cmprcza qual<JUer, <JUC tenha os mesmos Iins, ou 
Iins semelhantes aos da Companhia ou alguns tlelles. 

(9) Cotuprar ou adquirir por outra fürllla, exrlorar, conduzir 
e dirigir, seja negociO, seja qualquer interesse nos mesmos, de 
alguHJa r;orporação, compa.nhia, sociedade, empreza, associ:Jr.ão 
ou pessoas que tenham negocios com os mesmos Iins, ou scnic
lhantes aos da Companhia ou alguns delles, e adquirir, ohter 
por meio de compra, garantia, ou por outra fórma, acçües, titu
los de dividas, obrigações, ou algum interesse nos rendimentos 
ou lucros de alguma corporação, em preza, associação ou pessoa. 

( fO) Fazer e celebrar contra c tos ou convenções, a Jlm de levar a 
eJicilo qualquer dos Jlns da Companhia. 

(tJ) Arrendar, hypothecar, trocar, transferir, garantir, nm
der, fazer cess:io, ou, por qualquer outra fórma tratar a rcspdlo, 
ou dispOr de toda ou qualquer parte tla Companhia, e de quacs
quer concessões, decretos, consentimentos, privil<'gios, valentes, 
úrevets d'invention, eontractos, convent:;ücs, estrada,; tlc ft)t'l'u ou 
outras obras, aeçües, dirl'itos ou outros !Jens da Colllpallllia. 

(U) Fazer lo<las ou parte llas cousas supra mPneionarJas, qut'•r 
particulat'Lllüllle, qut1r de parceria, uu conjunctauwnle com ;il
gunl<t outra companhia, corporação, e111preza, assuciaç~to <llt 
pt•ssua. 

(J:l) Sem prcjuizo das iaculchHit'S gcraes, contidas no§ 7. o, pas 
sar hypothecas, titulos ae ae!Jilo, como primeiro encaqp, ai~ a 
llll[lurtaueia que nãu excella de 218.750 t:, vencnh.tu juro quen~lo 

~ ... ~t.C~ n~. C.4M4n ', 
// \. \~l 'I;' 

.'· --~'' 
{ 0.) 

! ·, 

-; 



40 ACTOf; llO f•OflEI\ 

exceda de sele por cento ao anno, em lngar de igual importancia 
nominal do <'apitai em arçõ0s, c srm prejnizo da faculdade de dar 
direitos de prcfercncia ao novo rapilal, se fúr nccrssario, por 
meio de resoluçilo esrccial, dividir alguma parte do capital em 
acções cntüo existenlrs, ~m acções .11 e D, dando ás acçõcs A um 
dividendo de prefercnc1a, que não exceda de sete por cento ao 
anno, sobre as acções D; Hcando estabelecido que a importancia 
das accões n não será inferior ao terço das acções A, e que pelo 
menos·quarenta por cento terão sido pagos sobre as acções o, an
tes da emissão das accões A correspondentes. 

Fica igualmente es{abrlecitlo que, sem emhargo de semelhante 
divisão tle acções em serie A e D, tirarão intactos os direitos de 
todos o~ possuidores do capital primitivo composto de acçües n;io 
tlividiuas, que á mesma divisf\o n;\o houverem prestado seu con
sentimento. 

Os mcmhros subscriptores na Inglaterra não gozarão de vanta
gens que não sejam igualmente r:oneelli1las aos membros suh
scriplores no Brazil, 

(U) Fazer todas as demais cousas c~suacs ou conducentes a 
obter-se os mencionados fins. 

4.-A responsahilidarle dos membros é limitada. 
5.-Ucapit~l da Companhia é de t: 4:~S.750, divididas em 2l.!l:l7 

accões de ;t: 20 cada uma; com a faculdade de ligar ás accücs de 
qu'alquer capital, outro que o capital original, qualquer o prcfc
rencia, prioridade, garantia ou privilegio, quér como intcrrssc 
ou por outra fôrma. 

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e moradas se acham 
nhaixo suhscriptos, rlesej:unos sr,r Ponstitui1los em uma Com]J:J
nhia, em cumprim11nto ilesle j][,m.onwtlllln dr, Associaç;IO, r, con
cordamos respectivamente em tomarmos 0 lllllllCro 1lc n1~r.ücs 110 
capital da Companhia, designado em frente dos nossos re'spei~li
vos nomes. 

NOMES, MORADAS E QUAI,JDADES DOS 
SUBSCIHPTOi\CS. 

-----------
llenry Turlon Nor!on, 33 Çornwall Ganle'l, 

Numero de acçõcs 
tom:abs por cada 
suhscriplor. 

advogado em Londres .... ,................ ut;,a 
Francis Ayh_ne~ Lloytl, 23 _queen's Terrncr, 

N. \V., ca1xetro de negocwnle . ., ........ . 
William Chnmhcrlain, Glcnficld, noar Lci-

cester, caixeiro de banqueiro ....... ., ... . 
James William Lcnsk, 28 Woorlslo3k noa1l. 

W, caixeiro de banqueiro ................ : 
Phillpp Frederick Rose, ü Holand (;nnlens, 

advogado em l,ondres .......•.... , ....... . 
Francis Pavy, ex-capitão do 74. 0 rcgimrnto 

de llighlanders, Junior Unitcd Service 
Club, Charles Street, S. W ............... . 

Philipp Frith Necdham, 9 A Great St. Jlelen's 
E, C, negociantl) ......................... . ______________ _;__ __________ _ 
Datado em 6 de Agosto de l.S'iiJ. 
Testemunhas das assignaluras supra-Cirwdc Philipps, adYo· 

gado, empregado dos Srs. Norton. P0rC', Norton e Urewtlf, 21. Co
l~man ~trPet. E. r.. advogacto>. 



EXECUTIVO. 

Eu ~~·~ixo ns,;i~nallo, Alexandre SelJasWio Horges de Barro~, 
lnlerprcle juramentado pelo Me ri I issimo Tribunal do Comnwrdo 
desta praça, certifico que o documento supra é uma traducç;lo Jlel 
do Memorandum de Associaç;1o da Companllia anonyma da Im
perial Estrada de Ferro Central das Alagoas. 

Em fé do que passei a presente, que assignei e sellci com? sello 
de que uso. 

Bahia, 21 de Setembro de 18i5.-A/exandre SebasWio Borqes de 
Barros, interprete juramentado. 

Estatutos da Companhia bonyma da imperial Eslrada 
de Ferro Central das 1\lagoas. 

I. 

J:\IPOJ\TAÇÃO. 

Árl. l. 0 Na interprclaç;To dos presentes as palavras c cxprrs
sõcs seguintes tt~m o seguinte scnlirlo, a não ser excluirlo pelo 
ohjecto ou contexto: 

(A) ' A Companhia • signillca a • C.nnpanhia Anonyma da Im
prri:ll Estrada de Ferro Cnnl.ral dns Alagt1ns. • 

(H) 'O Reino-Unido• signilka 'o Heino-Unitlo th Gran-Hrrla
n lw. c Irlanda •. 

(C) ' Brazil • significa o • Imprrio do Brazil. • 
(D) • Os estatutos • signillcam c cornprel1endcm •os Actos de 

18G2 e UlGi, rclalivos a Comp~nhias • e 1111~ I([UCr onlro neto, a 
todo t~Ill[l'1 em vigor, concrrnrntr a C unp:1nhias de cnpilacs rcn
nitlns, e que nccrssariamcnl.c interessarem á Companhia. 

(E) • Os presentes • signiHcam e comprchendcm o l'rlemm·andum 
de Associação da Companhia, e estes estatutos e os Regulnmento
fla Comp:mhia, que a lodo tempo estiverem em vigor, c formas 
rem • os estatutos da Companhia •, de que tratam os Decretos 
Imperiaes e os contraclos. 

(F) 'Hesolução e;;prcinl • signillca «uma resolução especial tl:t 
t.omp1nhia tomada de accôrdo com a secção n.• 51 do Acto de 
1862, relativo a Companhias. • 

(G) • _Capibtl •, • Acçücs • e • Títulos de ~ehito •, signillcam 
respechv~mente o capital, as acçõcs e os htulos de debito da 
Companhta, a todo tempo exislentes. " 

(11) • Membros • signillca os possuidorc;; de ~cçiies da Compa
nhia, ou os portadorrs de garantias de acc;1o respectivamente. 

(I) • Garantias de acção • signillca gar:mlias cmittidas ácerca 
de acções ou capital da Companhia, em obscrvancia do • Acto de 
!867 relativo a Companhias • e dos presentes. 

(J) • Directores • signillca os Dir0ctores da Companhia, a todo 
tempo em Pxercicio, ou, segundo fôr o caso, os Directores reu
nido;; em Conselho. 

(K) • Conselho • significa uma reunião dos Dircctores devida
mente convocada e constiluida, ou, segundo fôr o r,aso, os Di· 
rectores reunidos em Conselho. 

(L) • ContadorAs •, • Cl!l<Hiores; <' , Secralario' signifkam 
"'1m: Ciil(lfCg~rlo~ rl~ Cl1lll(llílhi l, ~ (ol•l·' \~>tlljiO 1'1\l CXI'll'iO. 

- J>.\HTl·~ li. 
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(M) • Asscmhlé:t onlinari:t • c • Asscmlilé:t extrnortlinari:t • 
significam rrspcdiYnmrnlr UllHt assclllhlt\a g-rral 0rdi11nria, e 
uma assc1111ll(~a g-rr:tl extraordinnria da Comp:lllilia deYitlamentc 
conYocatla c c0nstiluida, c al;.puna prorng:1ç:1o tios tnrSIIIOS. 

(N) , Assrmhléa Gemi 'signiliea utu:t :tso<ctnblé:t onlinaria, ou 
uma assrutblea extraorclinaria. 

(O) • Escriptorio • e • sello • si~nificam rcspecliYamenle o eS· 
criptorio regtstrado e o sello comJnum de tJUe usar a Companhia. 

(P) • l\Iez • significa um mez (calen.hr montlJ). 
(Q) Palavras designadas sómrnte nu nuu1ero singular, com

prelientlem lambem o numero plural. 
(H/ Palayras designadas sónJellle no numero plural compro

hel1l em lambem o numero sin;;ular. 
(S) Palavras designadas sómcnte no genero masculino, com

prehendem tamhem o genero feminino. 

11. 

t~tl)l:o;TlTL'ItJ~O. 

Art. 2. o Os artigos da tal!ella i~. do • Acl•1 de i8ü2 relaliyo ú 
Companliias • n:io ser:io applic~Yeis ~ Companhia, excrplo tlllflll
do ellcs reprotluzidos ou contidos ne~lcs artigos ou estatutos; 
mas em lugar d~quelles os que w seguem conslituirão os re
gulamentos da Companhia, sujei tos com tudo a qualquer rejei~,ão 
t>u aiteraçiio legal. 

111. 

NEGOCIOS. 

Art. 3. o Os negocias da Companhia comprehcnder:to todos os 
n~gocios mencionados ou incluidos no llfemorandwn de Asso
cincão, e todos os ohjectos casua10s; e terão principio logo tf\IC 
o Conselho assim o julgue cmncnicntc; e ainda que o total 
do capital não lenha ain.la sido su!Jsr:riplo. 

Art. ~.o Os negocios serão fcilo~ pelos Directorcs on dehaix:1 
de sua :ttlminislra\;~O, e ui' acclirdo com os re;.:nlamcnlos lfU<' a 
to:lo tentpo o Conselho formular, snjrito Stimente ao exame rla~ 
asseml1léas geraes, como fica determinado pelos presentes. 

Art. r>. o A at\ n1inistrn~.flo principal e snpcrintrndcncia gera 1 
dos negocios da CCJmpanhia scrüo rnt Lnnrlre<. ou em Middlcscx; 
c poderá haYer dentro ou füra do 1\cino-Vnido agencias no
meadas a todo tempo pelo Conselho. 

Art. 6. 0 Pessoa nenhuu1a, excepto o Conselho, c pessoas por 
elle devidamente autorizadas, funeeion111tlo tlcntro dos limites 
da autorização assim. conferi<la, terá a faculdade de passar, 
aceitar ou endossar qual<tner nota promissoria, ou letra d3 
cambio, ou outro titulo ncgociavcl em nome, ou em lugar 
tia Companhia ; c ningucm, a n;lo ser expressamente a utori
zado pelo Conselho, e funecionnnrlo nos lilltilcs tia :tu toriw~:lo 
assim conferida, terá a faculdade de celelimr qualquer r:ôn
tracto, impondo com este facto responsabilidade á Colllpanl!ia, 
nem de empenhar por qualquer outra fórm:t o crCl\ilo da Com-
panhia. · 
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Art. 7. 0 O cscriptorio regi~tr:Hio será silnndo ern l.onclrc:;, 
Midtllesex, ou em qu:lltjucr outro lugar na Inglaterra, aonde 
a tmlo tempo o de.,ignar o Conselho. 

Poderá igualmente haver cserip!crlos flliaes na Bahia, ou 
no lugar, ou. lugares quo a todo !em\JO rlrsignar o Conselho, 
e alli haverá sempre um agente recon !Ccido da Cornpanhi:l no 
llrazil, ao qual poderão ser dirigidas todas as nolic ias olliciaos. 

IV. 

PIIUIEII\OS EMPREGADOS. 

Art. s.o Os primeiros Direclores em Londres scr:io S. Ex. o 
Sr. l!ariio do Penedo (Ministro Imperial <In Brnil Clll Londres, 
<lepcnrlcn!o da approvar;ao do (;overno lr11pcrial do Braúl), 
Sir l'hilip Hose, Haronet; o Sr . .Ioim Hr:ullr\y Moorc. o Sr. 
Halph Ludlow Lopes, o Sr. Maleorn A. Laing, c o Corrwrer11iadur 
1'. F. J!redham; no Hrazil o lllm. Sr. lllanoel Joar1uir11 da 
Silva Lc:io () o 111m. Sr. W i! liam Wucherer, com f:~~u ldarl() 
de augmcntarem u seu numero dentro dos liruiles prescrijJ!os 
nos presentes. 

Art. 9. 0 Os Srs. Norton, nosc, Norton e Brcwer serão o,; 
primeiros Advogados da Companhia. 

v. 

CAPITAL. 

Art. 10. O capital em acções da Companhia será de.!: 438.7:i0, 
tlivirlidoem 21.937 acçõr.s de jO 20 ca!l:~ uma. 

Art. H. Os CPrtificados de acç:lo e de capital, 03 h lu los ele 
aceão, as obrigacões ou titulas de debito, e seus dividendos 
ou· garantias-r:ohpons, poderão ser de taes imporlancias em 
rnoetla eorrente de qualquer paiz, rtne o Conselho julgue o 
erjui r alente tlessas importancias em moeda corrente ingleza. 

Art. !2. O Conselho podera, em quahjuer cpoca, e de lernpos 
em lempos (sujeito ao art. :1.7) emittir algum do capital de 
acçües, que não estiver ainda emittido na occasi:lo, ás 11e,;soas, 
na proporção, e pelo modo que o Conselho entender convc· 
nicntc. 

O Conselho pode•·a divirlir alguin:\ parte do capital de ac
ções em acçües A e D, dando ;is acções A uur dividen,ln ele 
preferencia, que nao excctla de 7 "lo ao anno, su!Jrf' as acr;.ões 
D, com tanto que a ii!IPOrtancia; das acr,õcs D, n:io seja infe
rior a um !orço da unportanCia das acções A, e <lUll pelo 
menos !~O 0

/ 0 tenham sido pagos sobre as acções Dantes da 
emiss:io das acc,ões A correspondente,. Fica igu:~lmentc esta
belecido que sem embargo de seu1elhante divis:io de acções 
em series ~'- c D, lic:~r:·,o inlaclos os direitos rio todos os pos· 
suidores do capital priruitivo corrrposto de :~cçõrs n;to tlivitlitlas, 
lllJe á mesma divisão não houverem prestado seu consenti
mento. Os membros subseriptores na Ingl;~tcrra não goz:~rão 
de V'ntagens algumas, que nao sejam iguallllcnte concedidas 
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aos memJ,ros su!Jscrip~ore; n•) nrazil. O Come i h o pc:tlerá cmillir 
parte do capital de ac~iíes em conhecirnen!os rio '~ator no
minal de X iOO cada 11111 representando emco acçues, quer 
ordinarias, ou A ou n, ou parl~ de umas e parte de outras, 
qur n:lo poderão ser separadas, sem a sanc~~o !lo Conselho. 

Art. 13. A Companhia a to:lo tempo, poiler:i, com asanccão 
de 11111:1 resolução especial, augmcntar o capital cmittirlo, eníil
lindo nc,vas acções pela maneira adiante autorizada, e poderá 
tam!Jem com igual sancção ligar a taes acçücs1 ou a algumas 
dcllas um dividendo de prefcrencia ou garantido, ou em rc
lacão a ambas estas r,ousas, sohre as acçücs do capital exis
tente, ou outros direitos, privilrgios, prioridade on vanta
gens cspcciaes, que forem julgatlos a propo;;ito. 

Art. H. Todo capital lt:Yantatlo por novas ac~ürs, excepto se a 
f'ompanhia, na crcaç<to das mcsn1as a•~çürs o determinar clif
fercntcmcnte, scr:i considrraclo romo parte do capital primitiYo, 
e será sujei lo ás mesmas provisücs a lorlos o., respeitos, tanto 
com rclacilo á divisão em acções A c n, pagamento de cha
maclas, cónfiscação de acçües por. falta de p:cgament.o de clJa
maclas, on por •tnalquer outra forma, como se clle tivesse si1lo 
parte elo eapital prinlilivo. 

Art. W. As noyas ar:ç<íes, salvo se um.1 asscmhl(•a geral 
tlrcidir o contrario, scr:'\o prinlciramcnlc offcrccirlas pelo Con
srlho: 
Metade~. ou entre os rncmhros (on seus representantes), na 

proporç[ío elas arçõcs rr~isttacl.as em no1~1c rl?llcs, e_ das ac
r.·-.es rcrresrntadas por I'.'H'c~nttas rlr acçocs (Sllar() \\arranls), 
<:e qnc rslivcr•'Tn enl:io de po;;se. 

A outra 111rladr rrstantr, <' lo•las a.s <la primeira mf'ladc, <]1<!1 
1110 livrrrm siclo tomarias prlas pri<C'O:H a f]llPill foram oifrrrd
das, on pelos seus rrsprclivos rcprc.srntanl<·s, porlrrão ler o cle,;
[1110 que o Consl'lllo jnl;~11r ronvrnienlc. 

Art. lfi. o Conselho n~o sf1rá o!Jrigarlo a dar outra notiri:1 
mais do que por meio de um aYiso aos portaclorcs de garantias 
de acçiíes (Share Warrants) indiYi<iualrnentc, em relação ao 
exercício das opções a eltp,s conceiliilo em Yirtude do ultimo 
artirro precedente; e consitlcrar-se-ha a oO'crla. feita a qualqum· 
accionisla registrado pelo simples far.to dr :<e lhe t0r mandado 
um aviso em sna morada registraria. 

Art. 17. O Conselho poderá crr'~r e cmillir, param IJn~ ela 
Companhia, obrigações ou ti tu los de dehiio até a importancia, 
nf10 cxcerlivel, de .t 2HU:li0, garantida, como primeiro rncargo, 
sobre· a em preza, pelos renclimr.nlos c bens da Companhia ent:to 
existentes on parte dcllcs; e essas ohrigaçües ou títulos de 
dehilo venrcr:to juro que não !lXCCllerão 7 %, podendo ser res
gatados acima ou abaixo <lo p~r, c srr rmilticlos ou po1· outr~ 
fórma negociados nos termo-; c con<liçücs f!llC o Conselho flp,
terminar- Fiea resolvido qnc uma imporl~ncia do capital pri
mitivo em acçiírs, igual á imporlancia ecos litulos c dchitos 
assim crc1dos c cmillidos como primeiw encargo, será rethh 
e n:lo poderá ser emittida pelo Conselho sem a sancç1to rle um:>. 
resoluçãO especial. O Conselho poderá igualmente a todo tempo 
con1rahir qualquer emprcstimo ou cmprestimos, garantidos (SII
jeitos á clausula supra de não rxrcderem de X 21!1.:170) pp,la 
em preza, rendimrntos, t;arant iJs e hens. por uma emiss:1o pos
terior de obrigações ou de li lu los de debito, ou por qualquer 
hypotlleca, encargo ou esrriptura legal, ou sem taes garantias; 
sendo taes emprestimos tomados pela quanth, pelo prero, ven
I'Pndo o juro, r nos termos e ron•li•:tin<, ~I"' lo p1fl'lo !]'Ué o C:oll
:::--~lht~ r.nft'.11·i·' 1• ronvr-11h'·1~C'. 
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Cllatuatlas ainda por pagar podcrüo ineluir-se em IJ.Ual:Ju~r 
garantia dada ou autorizada peta Companhia; e n~stc caso J 
Conselho poderá delegai' aos portadores dessaJ garantias, Ju 
a quaesquer pessoas, como curadores destas, o> seus direitos 
de reclamar chamadas dos memhros; e emquant.:J continua: 
em vigor a garantia, totlas as cltamatlas feitas rtelo Conselho 
poderão ser reclama lias pc!o.-; ditos portadure.;, ou curadores em 
notne tia Companhia, de coufonnitlade. 

Art. 18. Todos os títulos ~c tlci.Jito, hyroth~ra> ou .>hrigaçõcs 
pot!erC1o ser passados pagaYeis ao portador,·~ podera l1aver ~on
pons a elles ligados representando o juro a que tenham clles di
reito. 

Art. Hl. o Cousclho poderá, a todo bmpuqu~ cJJ,~ a>sim o jul
gue connniente pagar inteflralmente ·c reformar II.JS terl!los que 
elle julgar conveniente, dar prcferen~ia, ou outras acções para 
satisfazer quacsquer da> hypothe~a3. titulu3 do JebJ[o, uu o!Jri
gacões cuja crearão hourer sido autorizada. 

Árt. 20. A Cori1p~nhia pude)r:i, a todo L'!ll[ltl, mc,Jiante uu'a 
resolu~ão especial, moJiticar a:; condi~.ü~s ,'ontitlas no !lfemoran
lll(m de Assoeia~ão, 110 s~ntiJu Je reduzir o seu capitrtl ; ou pela 
subdivisão t!e suas acções, ou de algumas dcllas, dividir ü seu 
eapiLtl, ou algu111:1 parte do mcsu1o, ~m ae<;üc . .; de valor menor 
do que o que se a~ha lixado no Mcmorandum tle Assüci:tção; fic:.t 
entendido que n~ su!Jdivisão tias acções, a propor~ão <'ntre a im
portancia paga e a importaneia (quando haja alguma) ainda por 
pagar sobre cada acção de valor reduzido, deverá ser a mesma que 
era no coso das ~cções c•xbtcn tes das quaes f ore rn t irarlas :1s acções 
d1· ralor rednztttu. 

n . 
• \t:<.:ÚES. 

Art. 21. Todas as acçües ser:io propricrlade pessoal, e como taes 
transmis::iYCis, e exc~pto alguma JH·oritlcntia em contrario, e 
qu~ndo seja dHrerentemente sau;·cionadu por urna assem!Jiéa 
geral, uão poder:1o >tlr divididas. 

Art. 22. A Companllia JJ:lo ser:i ollrig-alla a recon!Jecer qual
quer interesse por equídade, e\·entual, futuro ou parcial em 
acetio alguma, vu <JUiro qualquer rlireito ücerca de uura acr .. üo, a 
HãÍ• ;,e r <l direito ahsolu to que a ella ti ver a pesso1, a todo tempo 
ncgistrad:l .~omo possuidor;t da mesma, e a não ser igualmente 
a respeito JtJ parentes, tu!orcs, curadores, maridos, .lxecutorcs 
t.;shlwentarios ou administradores, ou depositarios tle massa f:! l
lida, os tlll:tes em virtude dos prescnle3, (t)J"Uar-se-!Jão mern!Jro:.; 
ola c:ornpaithia a res;1eito de taes ar~ões, c ro1:1 direito a trans
ft:ti l·as. 

Art. ~n. A Companhia terli uma pritllcir,l c suprema gamulia, 
valiosa perante a lei e por equidadc, em todas as ar~r:ües de um 
tltl seus membros, contra todos os dinheiros por cite de\'irlos á 
Companhia, por si só, ou juntamente com outra pesso.1, devitlos 
úu Ido; e quando mais de uma pessoa forem possuidores de um~, 
:tct,'ào, a Comp1nhia tet·á a mcstna garaulh na tlita acl'ão ares
I'eitu tle todos us dinheiros r1tte lhe forem devidos por' todos ou 
algUill dos possuidores rta dita acç:io. 

Art. 24.. Essa g·arantia servirá para a venda c garantia de to
elas ou alguma das ditas acções ; mas semelhante venda só se 
putlerá elfectuar mediante uma resolução do Conselho, e não 
lerá lu:;ar em r1u~nto não su tiwr 111~!1 ~~'~O por ~o':ri;>to :~riou 
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ao memhro devedor, ou seus rcprr,cnlantes ou arlmlnistradoJ'cs, 
Jcr-lamaiHlo dellc ou delles o pagatucnto da quantia ent.fio devida 
á Companhi~, e sem rjuc tenllamdceorrülo vinte r oito dias depois 
de tal aviso, sem se 1aver ellectu;:1lo o pagamento dasqu~ntias 
r 'tl:11nadas; 1 odcndo o Conselho, quando assim o entender eon
vcuiclitc, em vez de vender as ac~ücs, couliscal-as, dt~ confonui
d~de tom ~s previsões ahaixo conlithts. 

Art. 2:;, No caso da dita venda, o Conselho poderá, ror meio 
llf- csc1·iptura soh o sello, transferir as accües do referido mem
bru devedor ao cowprador, e applicar o producto liquido de:;sa 
ver.da, depois de pagas todas as despezas occasionadas pela dita 
vehda, em satisfazer a Llil:t divida; e o restante quantlo haja, 
será enlre:zuo ao mcm!JIO e:n questão, ou a set1s execnlore,;, ad
ministradores ou representantes. 

\IL 

Tl\A:'>SFERENCIA DE ACÇÜES. 

Art. 20. Sujeito ao exercício 11ela Companhia dos poclerl's con
lerillos pelo • 1\cto de 1867 relativo á Companhias • de emitlir 
garantias de acções (Sbare Warrantsj ao portador, e a quaesquer 
re:rulamentús da Companhia para este fim, as acções serão trans
feríveis sómertte por meio tle documento por escflpto executado 
pelo transfercntb !l :, pessoa a quem ellas forem transferidas, e 
competentemente laiiçado nu re~istro de transfereneias. 

Art. 27. Ningucm podbrá, sem o ronsentintentu do Conselho, 
que ou dará uu rt:cu_sará, a seu ar~1itrio., to,rnar-se ou, ser !ncm!Jro 
regislradu Cih rel~çau a uma ac~ao, cup unpurtauew nao tiver 
sidv paga intcgralmeTtte. 

Art. 28. O rbgistro de transferencia estará a cargo do Secre
tario dehaixc.. da inspeccão do Conselho. 

Art. 29. Nenhutn mimor será registrado como proprietario 
de uma acção, nerr, mulher casada alguma, excepto em virtude 
do • Acto de 1870, que trata dos bens das mult:eres casadas. • 

Art. 30. Nenhum parente, tutor, cttrador, mal"irlo, executor 
Legtamenteiro, ou administrador de mu:, idiota, alienada, mu
lher ou fallecida tJOSSUirlora rle uma acç.ão, sera, como tal, GOHsi
der~rlo memlJro da r.ompanhia; porém, juslilicallCIO [Jeraute o 
Conselho seu ti tu lo, pr.rlcrá ser re~:islrarlo como possuidor da 
aceno, ou podera transferil-a a qu~iquer 1 essc..a da ap(Jrovaçà<l do 
CoÍlselhc.. O depc..sitariu da fallenci:t de unt men,bro não será 
como tal considerado membro da Ct,mpanhh; [H•rénk justifi
cando seu titulo perante c.. Cunselllu, elle putlel'á i~ttalmenlr; 
transferir a accãu. 

Art. 3t. Nenlmm<i tran~terencia ae accao se i'oderá eflectu<tr 
sem o pagamento á Companhia da quantia ·de tlous sllillings tl seb 
rlinheiros a titulo de emolumentos de transfereneia ou qualqurr 
outra quantia sobre cada transferenci« qu~; u Luuselho deter· 
minar. 

Art. 3z. Ninguem será registrarlo como teJHio-iht< birlo traitS·· 
ferilla uma acção, emquanto a escriptura rle translerenci:t. com
petentemente executada nao tiver sírio entregue ao ~etrctar·it, 
para ser gL•ard:.rla llúS archivos da Companhia, e ser apresentado 
sobre qualquer requisi~ão razoa\'el e não tiver sirlo pago o en,otu
mento da transfere11cia como litou o i to, de accôrdo C!Jill c.. artign 
precedenlb; e en, qualqlter case.. ent tJUe, 11a opinião do f:onsellto, 
este artigo deix:tria (lé ser exigi\ e!, pmh~rá ser ello digpeHsatlo. 
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nu. 

CERTIFICADOS DE ACÇÃO. 

Art. 33. Os certificados de acção serão sellados com o sello da 
Companhia, assignados por um Director, e rubricados pelo Sccre· 
tario. 

Art. 3~. Todos os membros (attenta entretanto a faculda!le an
teriormente aqui dada ao Conselho de cmittir alguma parte do 
capital de acções, em certificados representando cinco ac1;õcs, 
inseparareis sem sanccão expressa do Consellw) terão direito a 
um certificado para todas as snas accões, ou a diversos certifi
cados, cada um para uma parte de suas acções; declarando cada 
certilicado o numero de accões. 

Art. 3::1. Quando algum ·certificado se estrag-ar, 0\1 prrder-sc 
poderá ser elle renovado exhibindo-'e pro r a, IJUC sali,;raça o Con
selho, mostrando ao mesmo 11t1e o dito certilicado estragou-se ou 
perdeu-se, ou na falta de semelhante prova, indemnizando-se o 
Conselho rorno clle entcn1ler conveniente: a prova ou a inderu
uizarão scrüo lancadas nas notas dos actos do Conselho. 

Ar'L 36. Todos os membros primitivo.; terão, mediante distri
buição, direito a um certificado gratis por cada uma de suas 
acções; mas, em todos os outros casos, pagar-se-h a á Companhia, 
.JUando o Conselho assim o entender, um shilting por cada cer
tific~do. 

IX. 

GARA;';TIAS DE: ACÇÃO-(SHAllE WARllAXTS). 

Art. 37. Garantias de accão, nos termos, con!liçõcs e previsões 
aqui abaixo contidas, e en1 virtude delles, e de accôrdo com os 
eslatulos, poderão ser ernittidas pela Companhia a respeito de 
qualquer acc;1o integralmente paga, e essas garantiãs deverão 
declarar que· o portador de lias tem direito ás acçõcs ou ao capital 
nas mesmas cspecilicados. 

Art. 38. As garantias de acção serão cmittidas sob o scllo da 
Companhia, assigrudas por um Dircctor e rubricadas pelo Secre
tario. 

Art. 39. Cada garantia de accão conterá o numero de accões 
ou a importancia do capital, e será .ra;sada nos termos e jJela 
fúr·1na que o Conselho julgar convenrcntc. 

O n11rur)ro prirnil ivamente posto em ca<la acção se !'à declarado 
cru todas as garantias de accão repreocnlando acçõcs. 

Art. ~o. O portador, na oécasião da emissão de uma garantia de 
acção (sujeito entretanto aos regulamentos da Companhia então 
applicaveis a rc~pcito), será considerado membro da Companhia 
quanto à~ acções ou ao capital mencionados nas ditas garan lias 
de acção. 

Art. ~1. A Companhia, ernho1'a receba ou tenha conhecimento, 
não será obrigada a reconhecer qualquer direito legal ou de equi
dade, titulo ou interesse de qualquer especie a respeito de :1:~~ 
JU capital representados por uma garantia d~e acções ~os 
direitos que o portador de tal garantia de acc:~ · ~~\J}f?l~~ 
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membro da Companltia ás acr.õcs ou ao capital especificaLlos na 
dita garanlia, e os que li ver o"portador de qualquer coupon ao pa
gamento do di\"idendo e juro; pagavcis a réspeilo. 

Art. 42. Pessoa alguma poderá. como portadora de uma gar·an
tia de accão, exercer qualquer dos direitos de um memiJro da 
Companlíia, sem apresentar essa garantia de acç;1o; e de~la:rar seu 
nome e sua morada (se, e quando o Conselho assuu o exign·) per
rniltindo que se faça declaração do facto, de sua data, fim e con
sequencia de sua apresentar,n:o. 

X. 

Art. 43. Coltpons pagaveis ao portador, em numero e fórma, c 
pagaveis no lugar que o Conselho julgar convenienlt~, scr~\o cmit
tidos opportunarncnle a re;peilo de garantias de acr;üo, provi
denciando para o pagamento dos dividendos ou juros soLrc lat'S 
garantias de ae,:ão. 

Cada coupon será distinguido pelo numero da garantia uc a c~ E~ o 
a que pertencer. 

Art. 41. Sobre qualquer dividendo ou juro que for declara,lo 
pagavel sobre acções ou capital especi!lcados em qualquer ga
rantia de acção, o Consellto mandará publicar nos jornaes de 
Londres, que elle entender convenicn•e, anuunéio,; a respeito. 

XL 

Art. ~a. O Co•tsclho exercerá todos os poderes da Companhia 
em relação á emissão de garantias de acção. O Conselho, entte
tanlo, não será obrigado a exercer a faculdade de emitlir garan
tias de acção quér em geral, ou em casos particulares, sem que, 
ou entquanto em sua absoluta discrição elle as~im o não julgar a 
propo3i!o; e essa discrição nüo scr~í sus::eptil-el de ser exami
nada ou s~lbmettida á verificação de Tribuml algum judieiario 
ou de eqlildade sob qualquer pretexto. 

Art. 46. Nenhuma ~arantia t!e ac~ão será emittida sem rrqui
siç~o por escripto, assignad~ pela pc,;~oa, na occasião, inscripla no 
rcg1stro dos membros da Companllu, como possuidora da aer;\o 
ou do capit<d a respeito dos liUaes a garanti:t de al'r:\o IJouYcr "de 
$C!' emitlida. • 

Art. 47. A requisição será feita na fórma, e authenticat!a pela 
man.eira ~ue o Conselho a todo tempg indicar, c será guanlada no 
escr1ptono, e os certificados ordmanos de actão então por paga:· 
a respeito das acções ou do capital que se qúizer incll!ir nas ga
rantias de acção a emittir, serão ao mesmo tempo entregues ao 
Conselho para serem cancellados; salvo se no exercício do seu 
p~der discricionai:io, e sob as condições que e!le julgar a propo
sito, o Conselho dispensar semelhante entrega a cancellacão. 

Art. 48. Todo membro registrado que pedir a emissão tle ga
rantias de acção a respeito de quaesquer ac~.ões do capital, pagará 
ao Conselho, quando este entender dever exigil-o, e na occasi<1o ele 
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íazr,r o pedido, o 1Hrdlo d:• ::dlc• i!llflO~tu ::obre :16 garantias (}{! 
acção pelo uAt:lo d·.: !8G7 relati\-11 :i CIJilJfl:lllhias», e mais mu emo
lumento, 1JU8 u:1o oxc•.:da d•J 11111 shil!ing por cada t:arantia de 
acrJ.o, segundo o Conoclho a !orlo terupo o Jixar. 

Árl. fr9. Qu:llldu o port:ulot' de uma g-arantia de acçiio a entre
gar ao Corl>dho a li!ll 11·: e:~n~ollal-a, e pagar-llie o direito de scllo 
i!ll posto pua a ern iss:\o de uma nova garantia de acçüo e um 
emolumento não exr,edcll!lo tlc um ~hi!Jing por catla garantia de 
acç5o, conforme o Conselho a to<lo lelliJlO lixar,o mesmo Conselho 
porl,rá, IJUando assim o \ln\cnd•T, emittir em favor dello uma 
:loYa garantia, ou nO\'as g.1ranlias de acr:to, a respeito da accüo 
ou a•:Ç•1es, ou capital es:,••t:ilkados na g;trantia de acção asshu 
entregue para ser canccllatla; JJI:ts C I li raso nenhum o Conselho 
no•fed enliltir nova garantia de acção para tJtt:tl<lucr acção ou 
éapif.alàcerca da~:; quacs lcllha j:i ?ido anlerionu~nle emit~ida ur.Ha 
garanl:a de acçao sem que, e ate que a garantJa de acr.ao, assttll 
:Jul;:ri"l'llil,nlc emillitla, lho lcilila sido cnln·gue a Jitu de sPr 
eanr:.,•J l:ul:l. 

Arl. !'50. Q11an!lo o portador de 'IU:tlqucr garantia de ac~ão a 
restituir, a Jirn <l•; ser eancellada, •J cont clla tlepositar no cs
criptm·io uma deeiar:H;:lo por c.;criplo c por cllc assignada, pela 
fúrrua, r aul!!cnlicat!a da lll:tncira tJtW o Conselho a todo tempo 
determinar, pcdinrlu para ~:cr registrado como membro da 
Companhia a rospcilo da:; act:Clcs ou do capital cspcciHcatlos na 
dita r;arantia, c da!Hlo n~:;:;a declaração seu no:nc, estado ou oc
cupar,:1o c morada.~ ''"c tsrá direito a que seu llO.lllC seja inscriplo 
co!uo membro r~gtslratlo da Companhta a rcspe1to das accões ou 
rlo capital cspeciliea1llls 11:t garantia de ac1::1o assim rcslftuida. 
Fka scn1prc entcndid·' •JUtl ôC o ConstJiho livr1· l'()eehido uotici:L 
du algu111a rcclatna~;\o por pat lc dP :d[~UCI!t :1 respeito ela dita ga
rantia de acç;'\o, cllc poderá, a seu arhitdo, negar-se a registrar 
a pessoa que a restituir como membro a respeito das ditas accões 
ou capital; mas cllc não será obrigado a assim recusar-se, riem 
rcsponsavclperante quem quer que seja se o não lizcr. 

XII. 

Art. t)t. A imporlancia pagavel sobre as acções no capital pl'i
mitivo deverá ser paga aos banqueiros da Companhia, ou em 
outro lugar quo o Collselho designar o deposito ~as prestações, e 
pelo motlo e na época em que o Couselho determmar; podendo o 
mes111o Consctlto, se o julgar conveniente, fazer uma ou lllai:; 
f'lt:tiiJ:ttlas :1ntes da CJHiss:lo das JJiCSIIJas a1:r.:<1cs. O Cousclllu po
dod fazer ~,;ltam~das sulJre o capital ~·JJJittido na ln.~lalerra paga
vcts Clll datas r!Ivcrsas das que se fizerem sohrc o capt!al emit
tido no llrazil. Poder-se !ta conceder juros sohlc o paga!llcnto 
feito sohrc cl!auwda-~ ante:; do dia marcado para o pa~alHento da:; 
mcsJ!las, sendo esses juros conforme a taxa que detcrutinar u 
Conselho, com tanto llUC não excedam tle 6% ao anno. 

Art. !'52. O Conselho em qualquer tempo, se assim u Julgar con
veniente (ficando entendido que a opção será no principio oiTcre
cida sem prefercncia a todos. os membros), podcr:í rec~ber de qual
quer dos mcmhros, IJUe assim o queira, a uuportancta por adian
tamento das ditas chamadas, e todas ou parte das quantias devi
das sob suas respectivas acções além da:; som mas aclualmcH tn 

- PAI\TE If. i 



ACTOS DO POD;;}Il 

r·l,anJ;.da,;; e a.~IHJ'ortancia paw1 aa!t); /l:~<o> ct~unadas vow.l'd 11111 
juro, dclr'rlnina:l:t sna taxa pelo Çonsc !JO, com lanlorJuc n:lu ex
CLlia ,;,~ O% ao anno. 

Art. r;3. o Conselho poderá lalllhcm, e sr,rn prPjuizo rlo IJHal
quer outra faculdade que lhe seja concedida pelos estatutos ou 
pelos pres<'ntcs, fazer uma ou ambas as co usas seguintes: 

(f) Fazer arranjo3 na occasião de erniltir acçücs para uma 
tlillerença entre os portadores dessas acções na imporlauci.t 
das chamadas a pagar, e na ópoca tio pagamento tlessas ckt· 
111arlas. 

(2) Pa::ar dividendo em proporção da imporlancia chamada 
c paga snllro cada acc:lo, nos c;v;ns em quo Ullla imp"rtancia 
maior fór ch:unada c paga sobro a!guil1as acçücs tio que 
sobre as outras. 

Art. ta. T0tl:ls as chamadas a respeito de acçiit':; serão cnmi
drradas como feitas na época em <JUU passarem as rcsoluçüe,; do 
Conselho, autorizando-as. 

Art. õo. As pessoas que possui rem conjunctamento uma acr:io 
serão, tanto separadamente corno conjunctamcntr, ohriga<las'ad 
l'~ g:w1cnto das respectivas chamadas. 

t.rt. tiG. o C')nsclho poderá, por meio ctc qnai<[Uf'r rcsolnç:rn 
suhs2quente, marcar uma nova époc.a ou lugar para o pag-amento 
de uma c!i:lln:.:ctn, a rc~peito das pcswas que n:ío tivcr:)m pagtJ a 
rncsma. 

Arl. 1,7. Todas as vezes que se llwr tu na C!ialll~<la a respeito 
de act:õc,;, sem ser por distrihuic:1o, dever-se-lia dar a v Lo, vintf\ 
e um "dias ant.'s, da época c do lugar ori~inarbmcnle ou por urna 
rc>olurão snbst'l(tlCnte t)(':;ignado-; para o pag:wH·nlo, rJUél' na oc
casino; quér dt>pols de m ter feito a cllain.1da, a lodos os IJJCJHbro~ 
ohri~arlos ao p~g-amenlo da JJJCSIU:l cliaruada. 

Fica resolvido que, no caso de haver mais de uma ressoa com 
direito juntamente:\ mosn:a ac<Jlo, dando-se aviso á pruncira JlC'
soa rnjo 1;omc se achar lan1.:ado no reg-istro dos momhros, ~cr:\. 
rssc aviso eomid8ratlo coliJO tendo sido dado a todoô os po.;suid"l'"" 
juntos da dita acçno. 

Art. tiS. No cas•J de falta de paiiamenl:o dnranto sete dias depois 
do que tiver sido lixado pelo tlilo aviso para pagar11onto ilC<Jllal
qner chamada, dar-se-lia, fJU<;r imrnrdia!arncntr, <Juér :lignm 
tempo depois, novo, ou segundo avbo a qurm estiver em falta, 
()Xi~inllo pagamento inuuediato; e no caso de u:lo pagamC'nto 
ainda durante SPte dias, depois desse fegnnrlo a\·iso, a ConJpa
nhh podcr:i (:-em pr.:ojuizo dos direitos que clla tem de couflsear 
as acçücs) dcn1andar quem estiver em falta pela impurlaneia n:lo 
paga, a qual, salvo decisão em rontr.1rio do Cnuscll!o, vcnrcr:~ 
un1 juro na razão de dez tihras por cento ao anno, a contar do dia 
marcario liO primeiro aviso p:H~ O jl1~ia!J1('!llll l'C3pCrtivo. 

Art. ti9. N<'llllll ': rnPn<bro pod••r:i Y•Jtal' ou rxcn:er qual<J11Cr 
privilegio como membro da C<l:npanhia, c<nquantv quallJHC'r 
chamada por elle devida, qtü•r sobre uma aceno. qnrr ~obr<' "' 
titulo de debito, ainda estiver ror pag-:•r. -

XIII . 

. 1~1'1. 60. O Conselho potl~rú, com a sam~:lo <la Companhia an
ttctpad~ II!Cnle dada em as~rmilléa geral, com·et ter qualquer 
aeGàoregis!rada, intcgra!nH~nle paga, Pm capital. 
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Art. Gl. Log-v IJUQ IJU.all(ner acçi!o leB.ha slLIQ cOJnerllda l'ffi 
(;!\pila!, lfl di rur.iuô [JO:Buidores de:.s(J capiLll potlcrão dalll ern 
diaulo transferi!· 03 re~peclivus interesses ou parte dclles que 
tiverem no dito capital, mas nunca em irnporlancia inferior a 
;t; 20 nominaes, pela mosma fórma e sujeitos aos mesmos regula
mentos, aos qu:1es estão sujeitas quaesquer acções no capita I da 
Companhia para poderem ser transferidas, ou conforme as cir·
l'umstancias o permittirem. 

Art. 6~. Os divcnos possuidores de capital terão direito a 
participar dos di'-:idendos e lucros. da Çompanhia, de. accôr~o 
1:om a importancra de seus respeeltvos mtercsses no dito capt
lat c rs,es interesse>, em proporção da bUa irnportancia, darão 
aos portatiOreS respectivos OS mesmOS privileg-io-; e VantagenR 
Fara potlerem votar nas a-;scmhléas da Co:npan Iria, e para 
outros tins como teriam sido conferiLlQs por acçües de iHual impor· 
tancia no capital da Companhia. 

XIV. 

COlllFióCAÇÀO DE ACÇÕES. 

Art. 63. Quando acontecer ficar uma prestação qualquer so
bre uma acção, po~ pagar r;elo espaço d~ sete dias passados de
pois do segundo avtso, aqur supra mencwnado, o Conselho po
derá, depois de 'etc dias passados depois de um terceiro aviso ao 
menrhro em falta, declarar essa acção confiscada em beneficio 
da Companhia. 

Art. M. Quando qualquer pessoa com direito a reclamar uma 
acção não se tiver habilitado, de conformidade com os pre
sentes, para se~ registrado cor~o PÇJSS~idor_ da dita acçüo e deixar 
f::! mezl's depors de ler recehrdo mlimacao, por parte do Con
selho, pam ag,im SJ Ltabililar, o mesmo" Con,elho, !5 dias de
pois de expirar aquelle período, poderá conliscar a dita acr,ão 
em proveito da Cornpanhia. • 

Art. (i5. O Conselho, mediante convenção com um membro da 
Companhia, poderá aceitat· a restituir;ão ou a cancellação de 
uma distribuição de quacsqucr acçües tJUe lhe houverem sido 
distrihuidas, nos lermos e condicües pecuniarias, ou outras, que 
o Couselho julgar couvenientes: 

Art. 66. As acçües de qualquer membro, que directa ou incli
rectamentc tiver, inten\ar, mover ou autt-açar promover algu
ma acc;1o, d3nw.nda ou outro procedimento judiciario, ou de 
cquitla;Jc, contra a Companhia, ou contra os Di1edot·es ou al
gum deites na sua qualidade de Directores, poderão, n;1o obstante 
estar ainda pendentes tacs procedimentos, e qualrpwr que seja 
a sua base ou fnndamento, por uma resolução de uma asseru~ 
JJ!éa geral convocada sobre reconHuentlação do Conselho set· 
ah>'olutamcnte conliscadas em favor da Companhia; mas em 
todos os casos identicos a Companhia, H dias depois da confisca
cão, pagará áquelle membro intcgratmcule o valor IJUC no 
lnercado tiverem as acções na época da conliscaça:o, cujo valor, 
no caso de contestação, scl'á fixado por arbitragem. 

Art. 67. Todas as vezes rJue os dinheiros a respeito dos quaes 
a Companhia tem urna garantia sobre quaesquer aeções regis
tradas, em virtude de algum artigo tios presentes, não f01\•m 
pagos 28 dias rh•pois que se tiver man!laclo avisar por escripto 
ao membro de redor, ou seus repre~entantcs ou arlministradores, 
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ptltlimlo a cllr: on a ellcs JLl[;a!llcnto da impol'lancia (lcvitla ü 
Çompanhla, o Co:tcdflo poderá em cpwlrp1er tempo depois, otl 
cmquanto tacs dinheiros, ou partn tlPllt•s ainda estiverem por 
pagar, conliscar as ditas acçüe,, creuilantlo-Ihes o Yalor ({UC, 
na occasüto, tiverem no mercado as acc;ões confiadas por conta 
nesses dinheiros, e pagará ao rrrcrido membro qualquer excesso 
do dito ,-alor além dos ditos dinheiros. Fica cnlcudido que o 
..:onsclho não confiscará mais acções do que as que forem ne
cessarias p~tra o pagamento dos ditos dinheiros. O mlor do mer
cado, no caso de contestação, será lixado por arllilragcm. 

Art. 68. A restituição ou conllscacão de uma acção envol
verá a exlincção, na occasião cl:t restituição ou da confiscaç<io, 
de todos os juros, reclamações e exigencias contra a Companhia 
tt respeito da acçâo, ou de todo e quallJuer direito casual, como 
acima lica dito, à dit:~ acção, excepto unicamente aqucllcs di· 
rei tos que pelos presentes 'e acham expressamente resalvados. 

Art. 6(). A conliscação de uma acção será sujeita, e sempre
juizo a todas as reclamações e exif(t:ncias da Companhia por 
conta de chamadas atrazadas, quando as !Jaja, c dos juro,; so!Jre 
taes atrazos, e a t•'das as outras reclamac;õcs c cxigencias da 
Companhia contra o possuidor da acç~o, ou do direito :~cima dito, 
quanuo c !la foi coufiscatla, c 1Jeu1 assim ao direito da Companhia 
de demandai-o a respeito; mas a Companhia não demanclat·à 
sem que na cpoca e pelo modo que o C<msclho entender ra
zoavel, tenha lixado o valor do nwrcado para a dita acção, srja 
por meio ue venda ou de ariJitrag·elll como acima ficou dito, 
e >e o dito valor do mercado fôr menor do que a importan· 
cia de sua reclamação, então a demanda versará sómcnto sobro 
o saldo não satisfeito. 

Art. 70. A confiscação de qualquer acção poderá, a qualquer 
tempo, dentro de 12 rnczes dopot:-i tla coutiscar,ão Lia mesma ter 
;:ido dcr·Jarada, ser penlo:tda pclu Conselho a seu ar!Jitrio me
diante pgamenlo, ]JOI' p.utn tla pc.;soa PIII falia, de todas as 
IJUautias qne ella tlever á COIH[I:mlti~, c Lcm assim de toila~ 
as tlcspczas occasiouatlas pelo não p::g:unonto das ditas quanlias, 
e da lllllltaqucoConselho achar razt<avcl; mas e:;>e pcrdiio não 
poderá ser reclamado como um direito. 

Ar!. 71. A confiscação de uma acc,flo, excepto por causa de 
não p~(;amento de uma preslat:<to sohrc ella, não prejudicará 
o direito a qualquer dividendo, ou dividendo> por conta já 
declarado. No caso da dita falta dP pagamento a conliscacão 
cou1prehenderá todos os divilkndos- aiutla não pagos, os d(l'i
dent.los por conta e os juros tlcvidos ou que venham a ser de
vidos a respeito. 

Art. 72. As vendas e outras disposi~ües áccrca de acçõcs re
nunciadas ou conli~cadas, poder~ o SI'!" feil~s i''~lll Conselho nas 
épocas c sob as condições que rllc.inlgar a [JI"OIJU.'ilo. 

Art. 73. Um certilicado por cscripto sob o scllo da Compa
nhia, assignado por um dos Directores, e rulJricado pelo Se
cretario, declarando que uma acção foi competentemente re
nunciada ou conliscada, em observanria dos presentes, e rnos
tl·ando a (·puea em que ella foi rcstiluida ou conlisrada, servirá 
em favor de qualquer pessoa que posteriormeute pedir para 
ser possuidora da acdo uu direito acima ditos, de prova con
cludente dos factos a·ssim certificados; c menção da conccss<io 
<le todos os ccrtilicados dessa espccie dcnrá ser feita nas llli
uutas dos aclos tio Cousellw. 

Art. 7-i. As acções renunciadas à CompanlJia, ou confiscadas 
em seu benelicio, poderão, a ar]Jitrio do Conselho, ser Ye!Hlidas 
ou dispostas por elle, ou mesmo aiHolulatuente ext•nctas, con-
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(pi'IIIO clle jull-(ar 111ais vantajoso :\ t:•'IIJ!':lilhia; c <'lllfll!anlo 
n:1o forem YCJHII!Ias on rlispostas, cllas ~er:1o rr:-:istrarlas ein 
nome da Con1panhia, ou de algnllla pessoa on pessoas nomea
das pelo Conselho, o <le sua confiança, com todos os dividendos, 
vantagens e juros a ellas inhcrcnk~, e formarão parte do aclivo 
tia Companhia. 

X". 
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Art. 'N. O ro;;lstro dos mcrnllros estará a cargo do SCN't)l.ario 
8oh a lnspcr-r.~o do Conselho. . 

Art. 76. Todos os membro-; reg1strado~ flc tc1:1pos em tempos 
<lrclararão ao Secretario o lugar de sua morada na Inglaterra, 
a fim de ~c r registrado com o lugar lle suas rcsitlcncias; e o 
lu~ar assim de Lc111pos rm tempo~ registrado será para os fins 
rios estatutos c dos presentes, consJdcratlo como o lug-ar de suas 
residencias. Se algum membro deixar de dar o lugar de sua 
morada na Inglalerra, elle n:1o trrá direito a receber aviso de 
rJualqucr asscmllléa geral, ou de outros actos ela Companhia, c 
nem as asscmhlóas ou outro3 ados llear:lo ~em valor, em raz:io 
rl•) não ter clle receb;do tal aviw como aci111a dito. 

,\rt. 77. O Secretario deixará enlrú dez horas da manhã e o 
meio dia examinar o registro dos membros, ou outro registro 
qualquer, conforme está determinado nos estatutos, dcveurlu 
qualquer membro, ou outra pcs>oa, antes de examinar atgurn re
gistro, assignar o seu nome em um livro existente p11ra e;se fim; 
ontrosim, o Secretario, antrs !la reunião de tiiialrJ!Wr assoJJilll•':a 
urdi na ria, franqueará a lorlo membro que li 1·•:r do aoosislir ú 
JuesJJia assemblea, u1na inspccçüo daquettes li no,; de contas da 
Companhia, na occasião e com as restrieções que o Conselho ele
terminar; clle não poderá consentir em qualquer outra ins
pecr,;ão das notas, livro-; ou papeis sem autorização expressa do 
Conselho. 

X\'I. 

.\rt. í8. O Ifilincl'o dos Dircotoi~s (!'~alvo 'llltllqw-r alteração 
fdla em a'iscm!Jlé:t gerJI) não será menor li e seis, e nu o excederá 
de doze. 

Art. 7\l. A qt~alillcação em ncçCc~ para nm Di redor srr:'t 
nclra.r-in el!t) regiStrado como po;snitlur, pelo tllcno.<, rlc 2:; 
:icçt1es da l'ompanhia. 

Art. 80. Os Dircelorcs scr:1o resvonsavcis sómenle pcto:; actos 
por cites mc.m10s pralit:ados, ou em que elles tiverem inter
vindo. 

Art. 81. Os Dircctorcs, ex.ccpluando-sc o,; IIH'Illhros prinJitivos 
c aqucllr,; que fo1cm rccommendarlo:; pelo Cuast:il1o para eleiçáo 
on nome:ttlos pelo Conselho para IH'cPnc!lcr uuta \'a!.lirr~·~~~.._
dcvcrüo ler estado de posse de seu numero dl) ac - ~íTes-·- .. , 
pclomenosduranle~ei;;mczcs. .- /\/~\\-\Hi!\ DA CAAl, ·._ 

/. \ . '"'~/? 
,' ,:---'Q)·· / 



ACTOS DO PODER 

Art. R::l. Na a>,Prnhlé:l ordiaari:\ do anrtt) de !RiR, e Clll fotlas 
a~ a<o<)l!rilléas onlin:rrlas suiJ:;t'IJUenlcs, um tPrço dos Dir!'dur!$ 
ou o mHnoro menor dellcs o mais aproximado, retirar-;,r-ha do 
exercido de sen cargo, e a asscmhléa os rrelegerá, se estiverem 
IJU!IIilicados, ou elegera membros qu!llilicados para os substituir. 

Art. 83. A rotação para a retiratla dos primeiros llirectore:J 
ser:í determinado por convencão entre elles, em Conselho reu
nido antes do Hm do mez de Dézemhro de !.875; ou na falta de 
convenção, os lli~e~tores que tiverem de retirar-se serão csco
lhiélos por cscrutuuo. 

Art. Si. Quando apparccer alguma quest11o a respeito da reti
rada por meio de rotação de algum lllrcc!or, clla será decidiria 
pelo Con~.elho. 

Art. 1-:5. 03 nircctores se tiverem do retirar-se, sendo qualiH
eados poderão sct· apresentados para reeleição. 

Arl. 80. Um mc1n hro que náo fôr um Director em refira <la n:to 
poderá, salvo se ft'>I' rccomu!enii~Lio pelo Conselho para a clci~:lo, 
ser qualilicado para ~er elerto Duer.tor, se não tiver Llcclaratloao 
secretario, ou deixado no cscriptorio, pelo menos quatorze dias, 
ne::~ mais de Llons mezes antes do ciia da eleição, avisa por es
eripto; e por ellc assignado, do seu desejo de ~e r eleito Dircctor. 

Art. 87. Todas as vezes que a a~seml1léa ordinaria de qual
quer anno deixar eleger um Dircctor em lugar de outro •1ne tiver 
de retirar-se, este considerar-~e-ha como lendo sido reeleito. 

Art. 88. Qualquer Director perderá o seu cargo, qu:1!ldo deixar 
de possuir o seu numero de acçõcs qualiflc~ntes, se fizer banca
rola, suspender seus pagamento:;, fizer coJnposieão com seus cre
dores, [(\r· reconhecido alirnatlo, ou (salvo se o i:onsclho resolver 
tlilfcrrntcmenle) Ct~ssar durante seis Jnr:zt•s c•.•lbeculiYos!lo rorll-
pa rccer aos Consrllw~. , . . 

Art. 89. QnalqucrDircctor, qw•r indiYHln:~lmcnle, qnór como 
membro de uma sociedade, comp:~nhia, corporacão, podrrá não 
oiJstante regulamentos legacs, ou de equidadc ení contrario, se!' 
interessado em qualquer operação, em preza, ou negocio emprc
hendido ou auxiliado pela Companhia, ou em que a Companllia 
estiver interessada, comtanto que a natureza ll extensão desse 
interesse seja communic:tdo ao Conselho; e poderá ser um dos 
ldvogados ou engenheiros da Companl>ia · e poderá ser nnmeadn 
para qnalr}lrer cargo debaixo da direcçl\o do Conselho, com ou som 
rcmunemcão alguma. 

Art. 90. "Nenhum Dircctor perd~rá ~sua qualificação para poder 
ser Dircclor pelo facto do ser assun mtcrcssado, empregado, ou 
nomeado; porém elle não votará em objectos relativos a qual
quer operação, em preza ou 11egocio em que estiver interessado, 
quér individualmente, quér como memhro de alguma sociedade, 
ou con1o Dircctor, ou CBJ)Jrcgndo de alguma companhia, ou cor
r,.orac5o. 

A ri. 9l. Todo Direclor poderá, em qualquer tempo, mediante 
uma rleclaração por csrripto, e por clle a'sig:mda, d<]posilada no 
e:;crip!ol'io, nomear um outro !Jirectcr para repr,,se~JI.a.l-o, c 
votar por ellc em todas ou algum:-~ das reuniões do Conselho; po
dendo, a todo tempo, revogar, o.u renovar Cosa nomeação. 

Art. 92. Todo D1reclor podera, com a approvação do Conselho, 
mediante escripto por elle assignado, depositado no escriplorio, 
nomear qualquer outra pes,oa para representai-o, e votar por 
<'i I e em todas as reuniões do Conselho, durante sua anscncia rle 
l.ondrc>, I' poderá a todo tempo revogar·, c com igual approvaç.:lo 
renovar css:t nomeação; c as pc~ssoas assim non1cadas depositariw 
nas n1ãos du Secretario urna declar:1çáo de sua morada aonli•J 
j>O:Ier1io ser lll:llltl:!dü> <JUUC.ii]UCr J\'i'OS. . 



A1l. !lJ. Um n:rc<:tur po,der,í, a •JU,IiqU'lr l•;wpn, ayi;,l~ por cs
criplo ao Comclho do sou des::Jo de re>iA"nar o r:,lfgn, '' se fôr 
~cita sua resignação, por parte do Conselho, mas w1o antes o S'l\1 
cargo será vago, 

Art. 9~. Qualquer vaga r.asual <lo r.argo ti.; Dlrrll~lor poder<i ~er 
precnchidJ pelo Conselho, HOIHea11do f!lle um membro qualiO
f.ado, que, a todos oc; respeitos, substituirá ao seu predecessor. Os 
JJircctores que r.ontinuarem em excrciclo podP-rão funcdonar, 
fl[IO obstanto qnai<JtWr vaga, ou vagas no Cons~:lho. 

Art. 95. A remuncr:tçi:o duConselhoscrádo .f l,GOJ por nmw. 
repartidas ealre os llircc!orcs nas proporções quo o conselho, a 
lodo tempo, d·:lcrmlnar. 

XVII. 

Art. 93. Os Conselliol ~n reunirão quando os Dlreclorcs o 611' 
tenderem conveniente. Jlhs nenhuma rrunião do C·msl'lho po 
dcrá ter lugar fóra da Inglaterra, sem o conscnlimcnlo de Ulua 
reunião rlo Conselho na Inglalerra. 

Arl. !J7. Um C•msPiho c:.:traordinario poder a em qurti!Jner 
teuJpo ser convocado por um dos Dircctores, com tanto que dous 
dias antes sejam avisados os outros Di redores. 

Art. 98. O quorum para funccionar um Conselho será do lhms 
Dlrcctores pessoalmente presentes. 

Art. 9\l. O Conselho, de tempos em tempos, elegerá um Prcsi
rlenle, c, se assim o julgar conveniente um supplente do Pn:si
rlcnte para servir durante um anno, ou por qualquer período 
menor. 

Art. 1.00. Todas as vezes que, tanto o Presidente COlllO o seu 
supplenl.c, estiverem ausente3 elo C·)nsclho, no!ncar-sc-lla tuu 
supplcnte interino, sendo essa nomcat:1o feita pelo Conselho. 

Ar!. I. O!.. Os a elos do Conselho serãó regulado;; conforme de
terminarem as ordens em vig0r do Conselho, c a todo; o> outros 
respeitos pelo modo quo julgarem conveniente 03 Direclores pro· 
sentes. 

Art. 1.02. Todas as questões que appar,~ccrcm em um Conselho 
serão resolvidas por maioria de votos dos Dircclorcs pessoal
monte presentes, tendo un1 voto cada Director. 

Art. !03. No caso de igualdade de votos em um Conselho, ~ 
pessoa que wrvir de Presidente terá um segundo voto ou volo 
rle desempate. 

Art. I.OL 03 Dirccloros em Conselho poder~ o nome~ r c remo· 
ver commissões tiradas r!o seu proprio numero, conformr jul· 
gar em a proposito; podendo ig-uatulCnte determinar o quorum, 
as obrigações e o procedimento das mesmas com missões. 

Art. 1.05. Todas as ~ommissõcs guardarão actos do seu proce
llirncnto, e a to~a tempo apresentarão ao Conselho relatorio3 a 
re3pcito. 

Art. 1.06. Aclasdo procedimento do cada Conselho, c do com
parecimento dos Directorcs aos mesmos Conselhos respcctiv a
mente serão lançadas, com a possiYcl brevidade, depois do dito 
r,omparecimenlo, em um Jhro a carg•) rlo Secretario (•ara esse 
fim, c assignadas pelo Prcsldcntc rl'> Coi:.,••llio a fjU•' eqa, sr re
ferirem, ou daqucllc em que fnr,•m li•tl>. 



,\rl. 107. Tutl;t,; c.,\:t' ininnla.·< '''ll't'is .J,: :Js:<iltt lauç,ltl.t:;" a:;:;i:~
nad;t,;. na ~u:<cnci~ til' prnva !11: PITP n~~ ltlrsntas, serftO ronsi'
deradas t:OillO um alf·llivo roncdu. c 11111 ar.ln original. 

Art. !08. O Conselho poderá 'rr ~,Ji~tlo á vontade dos Dirccto
re,; para a rpnra e o!11gar que cllcs determinarem. 

X\'111. 

Arl. 10\l. O Conscllw c:clc!Jrar;i o :;dlar:l rol!t o sei/o tia Cntll
p:1nliia a eonww::·to c contraclos rom o Sr.!lugh Wi!son, de qw; 
!rala c> documento a csl.e:; anncxo; !) a convcnr,flo c r.nnlracto 
rlPpois rle rxct:ulados scr:1o annexos c Incorporados aos prcsPntcs; 
t: o Conselho terá a faculdarle de exercer todas as opr,ücs c ar
hi!rios conferidos nos me,;mos il Contp:tnhia, c a todo tempo tuo
dilicar ou alterar os mesmos. 

Art. HO. O Conselho. sujeito a fiscatisaçao das asscmbléas 
geracs (mas nào até rlc anuullar qualrjucr aelo pratir:atlo pcl0 
conselho antes da rcsolur::tn de uma assentbléa geral) dirigirá r: 
administrará lodos os negucio.; e traha I li os r!n Corn pa n 11 ia, c excr
cer(t todos os poderes, auturizaçües e rlirccr:c.es rla Cmnpanllia, c 
obterá lorlas atJ'tcllas concessücs, faYorrs e artos tegi:,latiyos c 
aulorizart'•es da parte dr qualquer governo ou autoridade, c far:\ 
t0rlos os dentais a c tos e cousas que forelll ner·rssarios para levar 
a rH,•ilo os nPg"Of'.ios rla Coutpanllia no l\cino-Unirlo, ou ''111 outra 
qualquct· parte; c:~,·cpto uuir:allli~llte a'JllPlil's r1ue, pPi(H r:<la~ 
l.ulus t) p.~:t.s prc:;cnlcs, determinou-se expressatuenlc que seriam 
p~;crridos por a-<êcntiJU,as geraes. 

Art. l.H. O Conselho, sujeito ás condi~ücs aqui contidas, no
mca.rü o Sccrrlario, os banqueiros, os advogados c outros cmpre
garlo,;, nos termos e com as condir,iicsquc cllcjulgar convenicnlc~, 
e em qur.: concordar; e poder:í a todo tempo renovar ou tlctn iltír 
qu:,lqucr dcllcs e temporariamente ou por outrc1 fónna nomear 
outros em seu lugar, c hem assim lixar as garantias (quando 
h:tjam al~tunas) que deverão ser exigidas delles para o Hei cum
primento dos scns rlevncs, segundo o Conselho julgar convc
Ilienlc. 

Art. l.l2. O Conscllw poderá nomear e rcnoYar commissücs lo
cacs ()IJl qualrptcr paiz ou prar;a, composta do llirectores, membros, 
ou não, da CottJpanhia, conforme o mesmo Conselho julgar a 
proposilo. 

A ri. 113. O Conselho poderá rletcrminar e regular o quorum, 
os dcYcrcs, procedintentos c a rennmeraf;:1o das commisstirs cons
tituídas ou nomeadas em virtude do ultimo artigo; e todas essas 
commisstic> estarão a todos os respeitos, sujeitas á Jiscalisação do 
Conselho. 

Art. lU. O Conselho poderá, a todo tempo, nomear alguma 
pessoa, ou pessoas, para agente ou representante ria Companhia 
em qualquer paiz. ou P!·aça, e poderá non~ear torlos os se1:vcntcs 
f' cmprr~arlos nceessarws para os ncgocws da Companhta, nos 
f,'rtnos c ~om a r~nnmera~·:lo que o Conselho julgar convrnicnln 
c po11erá a lodo tempo relllover essa pessoa, ri nomear outra em 
sru lug-ar. 

Art. H5. O Conselho poderá em todo tempo delegar a alguma 
dcs:;as com missões locacs ou algum dos agentes, representantPs, 
serventes ou cntprcgados da C1Jinpanhirr, todos ou alguns dos 
{lnrleres, e autoriwr;íír:< do Conselho. 



EXEt:UTl\"il. ~i'J 

Arl. Jl13. O Conselho poder~ aju>tar, aceitar e pagar todas as 
dcspezas feitas com a formação c organização da Companhia, o 
bem assim com a emissão e passagem de acçõcs ou titulos de de
bito, f(UC ellc reconhecer uteis. 

Art. H7. O Conselho poderá exercer os poderes mencionados 
no" Acto dt~ 186i, rclativJ aos scllos de companhias "• cujos po
deres lica p~los presentes exprcssamantc autorizado a usar. 

Art. H8. O Secretario sellara, com a aulurizarüo de um Con
selho, c <:)til prPscnca de um Dircclor, pelo mCJins, todos os do
cumentos que fúr pi·edso sellar; a es:;~s dJcumcntosscr~1o assig
nados pelo ui to Dircctor, c rubricados pelo Secretario. 

O scllo, quamlo usado fóra do paiz, em virtude das provisões 
do" Acto de 1864, rel::tlivo aos sellos de companhias "• será posto 
pela autoridade, c em presença da pessoa, ou pcs'·oas, que o Con
srlho drt(•rminar; e os docnllH~nlo~ assim sell:ulos serfw assig
Haclo~ pelas püssoas que o Consellwl:unl,em dl)sig-Har. 

Arl. H9. O Conselho poderá usar do:; poderes que tcnt n Cotn
panhia de contrahir emprestimos. 

Art. 120. Todas as letras de ~ambio, ou notas promissorias 
serão aceitas, sacadas ou endossatlas por dons Direclorcs com
pctcult,mcnte autorizados pelo Conscllio, e rubricadas pelo Se
cretario, ou serão sacadas, aceitas ou endossadas para a Compa
nhia, uu em nome della, por duas ou mais pessoas (uma das 
quacs dcYerá ser uta Director) funceionando em virtude de pro
enra~ão especial concedida soh o se !lo da Companhi:l, em ubscr
Yancia de uma resolução do Conscllw. 

Art. !.21. Todas as contas (]O Conselho, depois de examinadas e 
approvadas em uma asscmbl(~a geral, serão conclu1lentes, excepto 
quantlo se descobrir nellas algum erro dentro de tlous Htczcs 
depois de approvarlas. 

Art. 122. Os erros que se descobrirem acntro daquclle perio1!0 
deverão ser corrigido; immedif>tamenle; e findo aquellc prazo as 
1titas contas serão concludentes. 

Art. 123. Os Dircctorcs scr;1o indcmnizados de todas as dcspc
zas 1lc viagem, e outras (rue cllcs fizerem por causa dos negucio:i 
<11 Companhia. 

Art. :124. O Conselho poderá toaas as vezes que elle tiver do 
pagar alguma quantia de dinheiro, por qualquer conta, entregar 
á Companhia, corporação, autoridade ou pessoa que a o lia tiver 
direito, mediante convcnç:1o ou ananjo com tal eompanltia, cor
poracão, autoridade ou pessoa, aceõcs desla Companhia pagas 
quérointegral, quér parcialmente, e'ín vez de fazer o pagamei1lo 
com dinheiro; e poderá emittir e registrar essas acr,ües de con
torn~idadc ;_ bem assim poderá distribu~r acções da Companhia 
parcwl ou mtegralmente pag2s para satisfac:io ou rcducrã.o de 
([Ualqncr reclamação sohrc esta Companhia e :~eus cornproniissos, 
ou de t]Ualquer companhia cujos encargos c compromissos podem 
ser lotuados por esta Companhia; e o dinheiro, creditado como 
pago sobre essas accões respectivamente, será tomado, em vez de 
pagamento em dinoheiro, na iJuportancia do mes111o, c como tal 
considerado. 

Art. i25. Com a sancr,ão de nrn:t asscmhl<'•a exlraordinaria, c 
sujeita ~1os direitos d11 Go\"t!rno 1111111~rial do llrazil, em virtude 
das conccssües c do contracto mencionados nos presentes, o Con
selho poderá empregar alguma part11 dos dinheiros da Compa
nhia na compra ou acquisição dos ncgocios ou bens de qualquer 
outra companhia ou corporat;ão, ou de alguma sociedade ou 
pessoa, ou de alguma parte dclle~, e colehrar, fa7.or e c!Tectuar em 
nome da Companhia, qualquer esrriptnrn, conlracio ou conven
~:lo a respeito. 

·- P.\11TE H. 



ArL J2fl. Nenhum& Clllllfll'll veurla, Ol\ l'.Oavcnção a que tiver 
.Jado o conscnlimcnlo da Colfqlanhia em uma asscmbléa geral 
j'lodcrá ser embargada ou ob:itad.l, a pretcx to de mio estar dentro, 
ou de ser opposta aos objcctos e Iins da companhia, ou soh qual
quer outro pretexto que Reja. 

XIX. 

IJ!liECTOR A :J~JINISTIUDOP.· 

Art. 1.27. O Consell;o, so nssim o julgar convouieut.c, poLiérá 
nomear Ulll ou mais dos Directorcs, então em exerci cio, para se· 
rem Director ou Directores administradores da Companhia, quér 
por um termo determinado, quér sem limitar o tempo em qur 
eJle ou clles liYCr(•m de exercer ~quelle cargo; c {!Oder:í a todo 
tempo remover ou dcmittir algum llirectol' admmistr~dor do 
seu cargo, e nomear ontro vara su!Jstiluir ao quo ou aos qne 
assim forem dispcmarlos. 

At·t. !2~. Um Dircctor administrador, emquanto conllnuar no 
exercício desse car~o, não estará sujeito a retirar->e por votaçflo 
ou turma, r n~o se fará de !I e men~~o n~ ocra,i:1o dedcterlllinar-sc 
a turma de retirada; C's!arà, porem, snjt'ilo, quanto:\ re-;i~nação 
C l'CiliOÇ:iO, :\S lllCSIII~S disposiçõrs IJUC OS outro> lJii'CClOro~S da 
Companhia; e quando por qualquer motivo elle crs·:ar de ser 
Dircelor elle rleixar:\ ipso (acto e immr•llialamente de exercer o 
rarf(o de J)irector administrador. 

Art. f20. No caso do alg-uma vaga no carg-o do Dirccto1· all
rninislrador, o Conselho poderá preeuchor o eargo nomeando al
gum outro dos Directores, ou extinquir esse cargo, como entender 
melhor. 

Art. 130. A remuneração de um Director administrador será 
opportunamente fixaria pelo Conselho, e poderá ter lugar por 
nll'io de um salario ou de uma commissrro, ou de parliripa<.;:1n 
nos lucros, ou por qualquer ou por to:las essas rnanrirac', c 
ser:\ concedida em arldita1nento e inrl<~prndenlcmcntc de sua 
rcmuncracão como Dircctor, e 'erá considerada como parte da~ 
L!espczas d·o custeio da Co:npanl1ia. 

Art. f31. O Conselho poílcrá, em qu~ l'}uer tempo, confiar r con
ferir a um Dircclor administrador rm exercício aqucllc; rloi po
deres que tPm de exercer o mesmoC·msclho e que se acham acima 
lllcncionarlo~;, conforme ellc e:ltender convenient!; c poderá con
ferir esses poderes para o tempo, e para serem exercidos sohre os 
objeclos e para os fins, e nos ter1110S c condições, e com as rcstric
ções que elle achar a propo:;ito; e poderá, outrosim, conferir 
esses poderes quér collateralmcnlc, com torlos ou alguns dos po
deres do Conselho ao mesmo respeito, qué1· em sua suhslituicão, 
podendo ao mesmo te!'npo revogar, retirar, alterar, ou rnodiffcar 
todos ou alguns dos dttos po:1eres. 

Art. t32. Um Director administrador n1lo terá nem exercerá 

roderes maiores, ou mais amp!o3 do que ar}twlles que, em vir
urle das disposições destes estatuto;, couberem ao Conselho, c 

no exercieio desses poderes, ellc estará sujeito a todas as mesmas 
rondiçücs e reslricções a fJU0 estaria sujPiiO o Conselho rm irlcn
li<'as r·irrumsl1ndas. 



~~XECUTIH). 

XX. 

CONTADOr.ES. 

Art. t33 Dons Contadores, nll.o sendo neccssario que sejam 
meml.H·o,; da Companhia, serão nomeados pela assembléa ordi
naria cada anno p:tra servirem no anno seguinte ; e até que te
nha lugar a primeira asseml.Jléa ordinaria os Contadores serão 
nomeados pelo Conselho. 

Art. 135o. A remuneração dos Contadores será fixada pela as
sembléa, c clles examinarão as contas da Companhia, de accôrdo 
com os estatutos e os presentes. 

Art. 133. Vinte e um dia~ pelo menos antes do dia marcado 
para cada asseml.Jiéa ordinaria, o Conselho entregará aos Conta
dores as contas annuaes e o balancete demonstra ti v o, para serem 
apresentados á assembléa, e os Contadores receberão e cxamin:l
rão as mesmas, e verificarão pessoalmente as garantias da Com
panhia. 

Art. t3õ. Dentro de dez dias depois do recebimento das contas 
e do balancete, os Contadores ou as approvarão, ou, quando não 
as julgue no caso de serem approvadas, elles farão um relato rio 
especial a respeito ; e entregarão ao Conselho suas contas e ba
lancete com um relatorio declarando o resultado do seu exame, 
e das garantias. 

Art. 137. Sete dias justos anles de cada assembléa or.Jinaria, 
uma cópia impressa das contas e tio balancete examinadas, e tio 
relalorio dos Contadores será enviada pelo correio, ou por outro 
modo, pelo Conselho a todos os membros da Companhia em sua 
rcsidencia registrada. 

Art. 138. Em cada assembléa ordinaria o relatorio rlos Con
tadores será lido á asscmhléa com o relatorio do Conmlho. 

Art. 139. Nenhuma aprcciacilo do fundo <In rcscrv.1 ou de qual· 
quer outro emprego de dinticiros será feita pelo Conselho, em
quanto essa apreciação não tiver sido exammada pelos Conta 
dores e relatada por ellcs, a fim de ser corrccta. 

xxr. 

DinEt.:TORE3, DEI'OSITAlU)S E EUPHEClADO'. 

Art. líO. Quando o Conselho o julgar conveniente haverá tanto3 
e quanltJS depositarios para qualquer dos Jlns da Companhia qua 
o C'Jnoclllo determinar, os quaes serão nomeados e removidos 
pelo mesmo Conselho, c terão a remunerar;to, poderes e in
demn!z:lções, e desempenharão as obrigações e estar:1o sujeitos 
!\OS r.~gulamentos que o Conselho detcrmiuar. 

Art. lU. Os Dircclores, Cornrnissarios, Secretario e outros 
cm12regados serão indemnizadus pela Companhia de todos os 
prejuízos e despezas por ellcs solfridos no desempenho de suas 
obrigações ou a respeito dellas, menos daquellas provenientes 
de sua negligencia ou culpa. 

Art. l/i,~. O Conselho poderá pag;~r a um agente, advogado ou 
empregado da Companhia, por mew de poret~ntagcrn ou outra 
eornmissão, calculada sobre o lotai ou parte dos Jurros da r.oru
vanbia ou sobre tramacções c!lpeeiaes. 



no ACTOS DO POnto:n 

AtL. H:l. :\'cnhum Director, C•1mmissario ou empregado scr:i 
n'spmtsavcl por outro nireclor, Commissario ou eulpregatlo, ou 
l"'r tct· participado a algum rccchimeuto ou ontro ar.lo de con
f"rmidadc, ou por qualquer prejuízo ou dcspcz:~ sofTrido pela 
Companhia ou por qualquct• 9utra P'~'soa provcmqn~c de aclos 
ou procedimentos .da Companhia, ~alvo. se c~scs prCJIUzos ou dc::
pcza fmem occaswnados por sua negligencia ou culpa. 

Art. H~. As contas de qualcruer Commissario, ou emprega
elo poderão ser ajustadas e approvadas ou desappruvadas no todo, 
ou em parte pelo Conselho. 

Art. H:>. O Dircclor, Commissario, ou outro qualquer cm
prrl!arlo t{UC fizer bancarola, ou entrar publ.icarnente em co.n!
pu,;irfio com os seus credores, pcrdrrà por 1sso a sua qualtll
rarfio para poder fnnccionar como tal, c cessará de ser emprc
gailo !la Companhia. 

Art. Hü. Fica entendido que, emquanto a sua perda de qua
llficac:1o não tiver sido lançada nas minutas do Conselho, os 
actos· que cllc tiver praticado dumnto o seu cxcrcicin terão 
o mesmo valor que teriam se fossem praticados por um cmprr
garlo qualificado. 

XXII. 

ASSEliBL(J!\S CiEH.\ES . 

. \rt. l ii. Uma assPmblêa geral ext1·aordinarla lerá lug.1r e111 
LOJHin•s dentro de rp1atro mczcs depois tle estarem rcgisLrado:; o 
;ll!mtol'lfil'l'llll c os estatutos da Companhia . 

. \ri. H8. llavf'r;i annualmcnte umn asscmbléa ordinaria em 
Londres, ou Midtllesex no lugar, na hora c no dia em cada a1mo 
que o Comelho a todo tempo dPsignar. 

Art. lMl. Uma asscrnbléa cxtraorclinaria poderá em qualq11cr 
tempo ser convocada pelo Con,cl h o por seu proprio accônlo, 
o será conYo~ada pelo Conselho todas as vezes rrue fcir entre
gue ao Srrrctario, ou no cscriptorio para o Conselho, um pe
dido de membros da C<nnpanhia cujo numero mlo seja inferior 
a 20, c possuindo juntamente não IIIC!IOS de unia terça parte 
do capital, declarando os 1wlicionario,; elaramente o objeclo da 
asst•mhléa, c sendo a requisir;ão por elle assign~lh. 

Art. ltifl. (.luando o Comelho deixar, clurantc H dias depois de 
lhe ll'r sido entree:ue a rcqnisiç;lo, de convocar a assembléa 
de accôrdo com clla, os peticionaria~ poder~1o convocar a as
semhléa. 

Art. l:ll. Todas as a~snmhléas gcracs extraordinarias se reu
nirão em Londres ou llliddlesex em lugar conveniente desi
gnado pelo Conselho. 

Art. 152. Cinco membros presentes pessoalmente formarão um 
quor11m sufficiente para uma assemhléa geral para todos os 
Jins, menos para a prorogação da asscmbtéa p:ua o que Ires 
membros presentes pessoalmente formarão um quornm su1li
eicnte. 

Art. W3. Nenhum negocio poder<l ser tratatlo em qualquer 
asscmbléa geral, sem que o qnm·mn preciso para o ncgoci•l 
esteja pr~sr:ntc quando se começar a tt·atar delle; e a declaraç<io 
"" Ulll divuknrlo l'l'Commcndado pelo Conselho n~o st) fará sem 
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ter deconido pelo mcnoo 15 minutos depois <.la hora marcall~l 
para a assem bléa. 

Art. Hi~. Se <.!entre de uma hor~, ucpois da que tiycr sido 
marcada para a assembléa, quér original, quer prorogada, não 
houver qum·uní para ,e po1ler tratar de nlgum negocio, a a;· 
scmhl6a será dissolvida. 

Arl. Hi5. C Presidcnlc, com o consentimento rla n:;scmbléa, JlO
dcrá adiar qualquer asscmhlca geral de uu:a <'poea para outra, 
e de um lugar para outro, c nenhum negocio poder-sc-ha tra
tar em qualquer assemhléa geral adiada, a não ser aqnelle que 
tiver ficadc- sem concluir-se na assctn!Jléa em que teve lugar o 
adiamento, "qut poderia ter sido tratado naquclla asscm!Jléa. 

Ad. i56. Ninguem, como portador de uma garantia de acriies, 
terá direito :. as~islir, votar, uu exercer qualquer dos direito~ 
ilc um membro, em qualrttJer assembléa geral da Companhia, 
ou assignar qualquer r~quisiçiio para uma assemlJléa geral, 
ou cot>Yocal-a sem que, tres dias pelo menos antes ilo que fôr 
designado para a assemhléa no prin•;\iro caso, ou seitt que 
aules de entregar a requisiçáo nu escriplorio nos outros easos, 
cllc tcitha dtpositado a dita gat·antia de acçõcs no escriplorio, 
ou em outro lugar ou tlm um dos outros lugares que o Con
selho a tudo tempo designar, juntamente com uma declaração 
por cscrip:o de seu nome e u,ot·ada, e sem que a gar~wlia {IC 
acçües per111antça assim deposihtda até ![110 a asseHthl0a geral 
teuha tido lugar. 

Os nomes de mais de l.lllla pessoa, como possuillorc:~ junta·· 
meule de uma garantia de acções, não serão aceitos. 

Art. :157. A' pesso;; que assim depositar unta garantia de ac. 
çücs será entregue utr, ccrtifitallo declara lido seu notllc e mo
t·ada, e o numero de ;,c("üés, ou a imporlancia de capital in
eluiilus na garanti;, de, aéçõe~ por clhc depositada, cujo !'CI'll
ficado lhe dará direito :, assistir e votar· na asscmbléa geral 
pela mesma fórma qub Sb fosse um mem!Jro, a respcilu das 
:tcções ou capital especificados naquelle cer!ificadu. Quando 
fôr entregue o dito certi!icado, a garantia de ar;r,ües a rt:;p~ilo 
da qtwl Pile tiver sido dado, lhe sjJrá rrsliluida. 

Al't. ftíS. O Conselho convocando jJualrtuer a~sern!Jiéa gd'al, 
c os mcm!Jrus que convocarem rJualrjuer asselllhléa cxlraordi
naria darão respecthamcnte pelo menos sete dias, e não 111ais 
de !5 dia~, noticia da asscmbtéa; mas por algum membro nãc. 
ter recebido noticia alguuta, seja por não ter morada registrada 
na Inglaterra, ou por qualquer outro motivo, não ficarão iuva
lidados os actos de qualquer asscmbléa geral. 

Art. Hi9. No lugar para onde fôr adiada qualquer asscrn!Jléa 
geral por mais de sete dias, o Conselho dará, pelo mcuos duraute 
quatro dias, noticia da asscmbléa adiada. 

Art. !60. A noticia convoc~tndo uma assembléa geral será 
contada sem o dia em que se der a noticia, mas inr;lusiYe o dia 
da asscrli!Jlt'•a. 

Ar L. !61. As noticias para con \'Ocação de ass_crnhl!~as gcracs, ott 
tratando de seu adiamento serão dadas por ctreularcs aus mem
bros declarando a épor:c e o lugar da ass~mbléa, e o Conselho ou 
membros convocaudo uma assemhléa geral darão igualmente 
noticia por aviso, se houve!' alli garantias de acções existentes. 

Art. 162. Nenhum negocio poderá ser tratado em qualquer 
assemhléa extraordlnaria além daquelle que tiver sido especili
cado na noticia de convoeação. Em qualqu~r. caso ern que, em 
virtude dos presentes, houver de se dar noticia de qualquer ne
gocio a tratar-se em uma assemhléa geral, a circular e o aviso, 
auando os llaja, deverão particularisar o negocio. 
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XXIII. 

l'ODERES DAS ASSE.:\IDLIÍAS GEl\AES. 

Art. 163. A Companhia poderá, com a sancç:lo de um:\ as
scmhléa cx.traonlinaria e sujeita a quaestJUCr condições iruposla:; 
pela assembléa, a totlo tempo, exercer qualquer dos pod,n·s con
fnlitlos pelo • Acto de 1867 relativo a companllias sobr::l com
panhias anonyrnas por acções "· 

Art. IH~. Qualquer assembléa geral, quantlo tiver sitio dada 
noticia a respeito, poderá pot· meio de uma resolução passada 
por tres quartos dos votos dados p~ssoalmente, ou por procuração, 
remover qualquer llirector ou Contador, por causa de má con
llucta, negligencia ou incaplcidaíle, e podl'rá com uma simplc~ 
maioria preencher qualquer vaga nos cargos de Directol' ou d~ 
Contador, e fixar a remuneração dos Contadores. 

Art. :1.65. Qualquer assembléa ordinaria, sem que tenha ha
vido noticia a respeito, poderá eleger Directores e Contadores, e 
bem assim receber e rejeitar, no t~do ou em parte, ou adoptar e 
confirmar as contas, balancetes e relatorios do Conselho o dos 
contadores reSf?CCti varnente, e poderá, sujeita ás disposições dos 
presentes, decidtr áccrca de alguma recommcndacão do Conselho 
sohrc qualquer dividendo. • 

Art. 166. Quando qualquer assembléa geral houver resolvido 
ácerca de um augmcnto de capital, as asscmbléas, ou qualquer 
outra asscrubléa geral, poderão, sujeitas ás disposições do art. 
15, determinar até que extensão poderá ser eiiectuado com a 
emissão de novas acções, e as condições sob as quacs o capital 
será assim augmentado, bem corno a época, modo e termos nos 
quaes as novas acções serão emittidas, c 11ue premio, quando haja 
algum, de que gozarão as acções. 

Art. :1.67. Qualquer asscmbléa geral, determinando as condi
ções sob as quars serão emittidas ás novas acções como uma 
dassc, ou como diversas clas>es poderá ligar ás novas accões de 
todas as classes, ou do alguma das classes, qualquer privilegio 
especial em relação á dividendo àe prefcrencia, garantido, fixo, 
lluctuante, remivcl, ou outro, ou juro8, ou por outra fórma, ou 
quaesquer condições ou re3tricções espcciacs. 

Art. :168. Se depois de uma a~seml.Jléa geral ter resolvido a 
emissão de novas acçües, todas as novas ac,~ücs não forem emit· 
tidas de accôrdo com essa rewlução, qualqua assembléa geral 
poderá determinar que as novas acções ainda por emittir deixou: 
de ser emittid:ts e sejam cancelladas, ou poderá determinar alguma 
alteração nas condiçõe3 em quo as nm·as acçüos ainda não emit
tidas o po3sam ser, ou nos pnvilegios ou restricr·ões lnllerentes ás 
novas acçües ainda não cmittidas. · 

Art. 169. Nenhumas resoluções para o augrnonto do capital, 
nem resolução alguma aiTectando a emissão de quaesquer novas 
acçües poderão ser tomadas sem prévia recommendaçao do Con
selho. 

Art. 170. A Companhia pod1~rá, a lodo tempo, em assernbléas 
gerae3, em virtude de rewlução especial{ alterar e tomar novas 
disposições, em lugar, ou em additamen o a quaesquer regula
mentos da Companhia, quér contidas nos presentes, quér não. 

Art. 171. A autorização das a;somblcas geraes dada a todo 
le:npo, pela re.,olução especial p3ra poder alterar, c tomar novas 
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tltsposições em lug:u: uu r.n~ a.tt.lit;wuentq_ a quaCSiftter dos l'<~Uia
uwnlos da Companhia cslewlet·-sc-ha afó autoriz:tr toda o qual
t}ucr alleração, seja de que cspecie fu1·, dos prrscntcs, cxceptuan
do-se súmcnte os regulamentos da Companhia que os estatutos 
em vigor concernentes a companhias de capital reunido, não pcr
mittem que sejam alterados pela Com pau ilia, cujos regulamentos 
exceptuados ficarão assim comirleradoa como os regulamentos 
fundamcntaes o inalteraveis da Companhia. 

Art. !72- Qualquer resolução por escriplo que os estatutos n:ío 
exigirem que seja tomada por uma maneira particular, quanrlo 
tiver sido recommendado pelo Conselho, c depois de se ter dado 
noticia della a lodos os membros de conforwidade com as suas 
moradas registradas, tendo sido a mesma resolução adoplada ou 
sanccionada por escripto pelo menos por Ires quintos dos mcmbrog 
terá o mesmo valor c será tão effectiva como uma resotuç<to de 
uma assembléa geral. 

XXIV. 

PHOGEDI!UEN'f03 NAS ASSE:UBLÉAS GEHAE.~. 

Art. 173. Em todas as asscmbléas gcracs o Presidente, ou, em 
su:t ausl'nda, o supplente do Presidente, quando haja algum, ou 
na auscncia deste tambem, um Dircclot· eleito pelos lllrcclon•s 
prescutes, ou na auseneia de lotlns os Oireclorcs, um membro, 
Pleito pelos membros presentes, tomará a cadeira. 

Art. 174. Em qualquer assembléa ordinaria, em que tenham 
quaesqucr Directores de retirar-se do cargo, estes permanecerão 
em exercício até a dissolu~ão da assembléa em que ellcs tiverem 
tlc retirar-se do cargo. 

Art. 175. O primeiro negocio de que se tratará em qualfplf~r 
asscrubléa gNal, depois de sr. achar occupada a calieira; S!~r:í a 
leitura das actas da ullilua asscmbléa geral; e se as aclas não 
apparccercm na asscmlJ!éa para serem assignadas, de accôrdo 
COIIl os estatutos ou os presentes, ellas, tendo sido achadas ou 
feitas correctamente, scr:1o assignadas pelo !'residente da a;;
scrnhléa em que forem lidas. 

Art. 1.76. Sujeita á cxigenci:t de uma inscripç:1o de votos, como 
abaixo se acha mencionado, qualquer questão que tiver de ser dr
cidida por uma asscmbléa geral, salvo se já estiver resolvida 
sem dbcortlancia, e no caso de não ser diiTerentcmcntlJ regulada 
pelos est:ltutos, será decidida por simples maioria de membros 
presentes pessoalmente e que sejam de accôrdo com os presentl~s, 
qualificados para poder votar po1· mf'io de signal de m<to:;. 

Art. !77. Em qualquer asscmiJI(:a geral (salvo se fôr exigida 
immetliatalllente a verillca~<to dos Yolo;: sobre qualquer resolu
ção, depois de ter o Presidente da as;,embléa deelarado o rc~ "!]_ 
tado da votação por sigual 1lc m<tos, sendo essa cxigcncia f Jlla 
pelo menos por dons membros, e antes da tlissoluç:lo ou adia
mento da asscmlJléa, por meio de rel}uisição escripta c assig-nada 
por membros possuidores juntamente pelo menos de mil acções, 
e entregue ao Presidente ou ao Secretario) uma declaração feita 
pelo Presidente de que a rcsoluç:"1o passou, e uma nota para is'n 
lançada nas aclas dos actos da assembléa, serão provas sulfi-
cientes do facto assim declarado, sem que ba~·a prova rlo . · __ 
ou prouorção dos votos dado~ prú ou contr-a a res,.:_ .. ú";-r~-· ·-- · ;---.· _ , __ 
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Art. l.i8. Quando .fôr cxi::~l(h\ Hllla i:w;o~pção de votos, será 
clla tomada pela maneira, no lu~ar, oeja imnH~diatamente, srja 
na época ucntt·o de sete dias depois, conforme determinar o Pre
sidente da as~embléa; e a rcsoluç<io tomada em vista do re
sultado da dita inscriprão de votos será considerada a resolução 
fla aqsembléa geral, em'que a inscripção foi exigida. 

XXV. 

YOTAÇÃO EM ASSEl!DLIL\.S GEHA\,.;, 

Art. 179. Em todas as questões quB tiverem ae ser dec1didas 
por votaeão inscripta, cada membro presente pesssoalmente, ou 
por proctiração, e com direito~ votar alli, terá um voto por cad;, 
uma das accües que elle possUir. 

Art. 1.80. 'Quando mais de uma pessoa forem possuidoras con
junctamente de uma accão, a pessoa cujo nome estiver inscripto 
em primeiro lugar no rêgistro dos membros como uma das pos
suidoras d:liJUella acção, c nenhuma outra, terá direito a vo
tar a rrspetto. 

Art. 1.81. Todas as vezes que algum parente, tutor, curador, 
marido, executor testamentario ou administrador de qualquer 
menor, alienado, idiota, mulher ou membro f:lllecido, l{uizer vo
tar a respeito da acção do membro incapacitado ou fallecido, 
ellc potlcrá 11car sendo membro da Companhia, conforme se 
acha prcseripto nos presentes a respeito da dita aceão e votar de 
conformidade. · 

Art. 182. Um membro presente pessoalmente em a'sembléa 
geral poderá deixar de votar em qualquer questão, mas por esse 
facto não será considerado como ausente da assembléa, nem 
a sua presença annullará qualquer procuração por elle dada com
pctcntcment.), excepto em relação a qualquer questão em que 
elle votar pessoalmente. 

Art. 1.83. Um membro com direito a vot11r poderá em qual
quer tempo nomear qualquer outro membro como seu procur<t
dor para votar em seu lugat·. 

Art. 1.8~. Todos os instrumentos de procurac~io serão feitos por 
escripto, e conforme a formula seguinte, ou conforme approxi
madamente o permittirem as circumstancias, e serão assignados 
pela pessoa que der a procuração, e depositados no escriptorio 
pelo menos quat·enta e oito horas antes do tempo marea(IO para 
ler lugar a asscmbléa geral em que ter<lo de servir: 

" Eu (A B), membro da Companhia anonyrna da Impe
rial Estrada de Ferro Central das Alagôas, pela presente 
nomeio (C D), ou em sua auscucia (E F), ambos membros 
da Companhia, para funcccionarem cotuo meus procura
dores na Assernbléa Geral da Companhia, que deve ter 
lugar no dia .... de ...... de 18 .. e em qualquer adia
mento da mesma. 

" Em testemunho do que assignci a presente hoje 
.. de ... de 18 .. 

(Assignado.) 
Art. 185. A pess!la que occupa.r a cadeira em ur:1a Assembléa 

Geral terá, em todos os casos de igualdade de votos em uma vo
tação inscripta, ou qualquer outra, um voto addicional ou voto 
de desempate. 
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xxn. 

ACTAS VE ASSE~1BLl;:AS GER.IES. 

Art. 186. Toda nola lançada no livro de actas de assemhléas 
geraes, sendo feita e assignada de accôrdo com os estatutos ou os 
presentes, será, não havendo prova em contrario, considerada 
como dor.umento válido, c acto original da Companhia de con
formidade; e em todo caso a responsabilidade de provar algum 
erro no dito documento recahira sobre a pessoa que fizer qual· 
quer objecç.ão a seu lançamento no livro. 

XXVII. 

FUNDO DE IIESEHVA. 

Art. 187. O Conselho poderá a lodo tempo (sujeito aos direitos 
do Governo Imperial em virtllde dos decretos, concessões e con
tractos de que tratam os presentes, e em additamcnto ás d isposi
cões das ditas concessões para reserva especial de fundos) reser
var ou pôr de parle, tiradas dos dinheiros da Companhia, as 
quantias que em sua opinião forem neccssarüs ou convenientes 
para serem, á rliscriç:to do Conselho, applicadas em igualar divi· 
dendos, ou para torna r providencias con Ira prej uizos, ou para 
novas obras, cons!rurçücs, material rodante, rna!eriaes, machinas 
e outros bens sujl'itos á depreciação ou a consumpçüo c es'raf:(o, 
ou para satisfa1.er a reclamações sohre obrigações !la Comp:tnhia, 
ou para serem empregadas como fundo de arnorlização para pa
gamento de titulas de debito, hypotbecas, obrigações ou emba
raços da Companhia, ou para quacsquer outros fins da Com
panhia. 

.X\ VIII. 

EMPIIEGO DE D!NHEIHO~. 

Art. t88. Todas as quantias levadas ao fundo de reserva, e to
dos os dinheiros da Companhia que não forem immcdialamente 
applicaveis a qualquer pagamento que tenha de fazer a Compa
nhia, poderão ser depositados em mão de qualquer Governo ou 
Estado, seja real, seja pes;;oal, ou com outras garantias ou em
prego (menos em compra de acções da Companhia) conforme o 
Conselho a todo tempo o julgar a proposito. 

Art. i89. Em qualquer caso, em que o Conselho entender con
veniente, os empregos de dinheiros poderão ter lugar. ' 

- PARTE JI. 9 
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XXIX. 

DIVIDE!\"DOS. 

Art. t90. Os lucros liquldos da Companhia serão em cada anno· 
a quantia assim declarada pelo Conselho depois de deduzidas as 
quantias que elle julgar necessario levar ao fundo de reserva, e 
esses lucros liquidos serão sujeitos aos direitos do Governo Im
perial em virtude das concessões e contractos a que se referem 
os presentes, e as condições respectivas serão pagas como divi
dendo sobre as quantias a todo tempo pagas sobre o capital em 
acções da Companhia, e de accôrdo com a prioridade (quando 
haJa alguma) das diversas porções desse capital, ou se procederá 
diversamente conforme fôr dt>terminado pela assembléa geral 
da Companhia. 

Art. l9L Não se poderá declarar dividendo maior do que tiver 
sido recommendado pelo· conselho. 

Art. !92. O Conselho poderá declarar um dividendo provisorio 
a respeito de alguma parte de um anno, quando em sua opinião 
os lucros da Companhia o permittirern. 

Art. !93. Todos os dividendos, immediatamente depois de 
terem sido declarados, serão pagos ás pessoas com d ir cito a ellcs, 
pela maneira que a todo tempo determinar o Conselho; e quando' 
houver mais de uma pessoa registrada como possuidora de uma 
acção, o pagamento feito á pessoa cujo nome estiver lançado em 
pnmeiro lugar no registro de membro será sulliciente. 

Art. !94. Quando algum membro estiver devendo á Companhia, 
todos os dividendos a clle pagaveis, ou uma pal'lc suflicicntn po
derão ser applicados pela Companhia em satisfaç;lo da divida. 

Art. !95. Todos os dividendos sobre qualquer acção registrada,. 
serão pagaveis somente á pessoa registrada como possuidora da 
acção no dia em que tiver passado a resolução declarando laes 
dividendos, ou ao representante legal dessa pessoa. 

Art. l96 Os dividendos por pagar nunca vencerão juros con-· 
Wra a Companhia. 

XXX. 

l'IOTICIAS. 

Art. 197. Todas as l'loticias que, em virtude dos presentes1 ou 
dos estatutos, têm de ser1ladas aos membros, serão transmittidas 
enviando cartas aos membros registrados, de accêrdo com suas 
moradas constantes do registro de membros; c no caso de ainda 
se acharem por pagar quaesquer garantias de accõcs na gccasião 
de se dar a noticia, será a noticia dada por meio (I e um aviso pelo 
menos em uma das gazetas publicadas em Londres. Todas as 
cartas e avisos (quando os haja) enviados ou transmlttidos em 
observancia deste artigo, serão assignados pelo Secretario, ou 
trarão o seu nome impresso no fim, ou assignados c@m o nome 
impresso no fim de outra pessoa que o Conselho nomear em 
seu lugar, excepto no caso de urna assembléa convocada por 
membros, de accôrdo com os presentes ; e neste caso serão as~ 
signados pelos membros que tiverem feito a conrocaç!io, ou 
\rarão seus nomes imuressos no fim. 
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Art. i98. As noticias acima mencionadas poderão ser dadas aos 
tnembros registrados quér pessoalmente, ou enviando-as pelo 
Correio em cartas franqueadas dirigidas aos mesmos membros em 
suas moradas registradas. 

Art. t99. Qualquer noticia assim mandada pelo Correio e diri
gida á morada constante do registro de membros a qualquer 
membro registrado será considerada como tendo-lhe sido entre
gue pelo serviço ordinario do Correio, e para provar essa entrega 
será bastante provar que a carta foi compelentenwnte dirigida e 
posta no Correio. Qualquer noticia aos portadores de garantias de 
acções, considerar-se-ha como tendo-lhes si1lo entregue 110 dia 
em que um aviso a respeito tiver apparecido nas gazetas deter
minadas nos presentes artigos. 

Art. 200. Todas as noticias para os membros registrados, serão 
em relação a qualquer acção a que tiver direit•l mais de urna 
pessoa, serão dadas á aquellas das ditas pessoas que estiver men
cionado em primeiro lugar no registro, e uma noticia assim dada 
será bastante para. todos os possnidot·es de tal :t1~1::10. 

Art. 201. Todo executor testantculcll'o, admini~trador, parente, 
tutor, curador ou syndico de fallcncia do qualqurr Jinado ou 
menor, alienado, idiota, ou membro registrado fallido, e o ma
rido de qualquer mulher casada registrada corno membro e toda 
qualquer outra pessoa tendo, ou reclamando qualquer direito 
de equidade, ou oulro nas acções de qualquer membro registrado, 
será absolutamente obrigado por qualquer assim dado como 
ácima fica dito, dirigido a ultima morada registrada de tal rnem
bro1 embora a Companhia possa ter tido por qualquer fórma 
noticia da morte, menoridade, alienação, idiotismo, lJancarota, 
ou casamento de tal membro registrado, ou des~e direito de equi· 
dade, ou outro. 

XXXI. 

DISSOLUÇÃO DA CO~l'ANIIU .. 

Art. 202. A dissolução da Companhia poderá ser determinada 
para qualquer fim que seja, e quér seja o objecto a absoluta disso· 
Iução da Companhia, ou a rcconstituicão ou modificação da Com
panhia, ou fundir a Companhia com qualquer outra Companhia 
ou qualquer outro objecto; e no caso de qualquer reconstitui~ 
ção, modificação ou reunião a outra Companhia, será licito ao 
Conselho,_ ou a~s liquid_ad?res receber acçõe~ em qualquer outra 
Companhia entao conshttllda, ou que tenha de se constituir pos
teriormente, em pagamento dos negocios c bens desta C·'tnpan!Jia 
ou de parte delles, e distribuir as mesmas acções entre os mem' 
bros desta Companhia em troca de suas acções nesta Companhia · 
e os membros desta Companhia serão ohrigadus a aceitar assim 
em troca as acções da outra Companhia, ou o prodncto liquido 
da venda de suas acções. 

Art. 203. A dissolução da Companhia terá lugar todas as vezes 
que se achar determinado, ou providenciado pelos estatutos, e 
de aceôrdo com os termos e condições assim determinados. 

Art. 20i. Salvo se uma assembtéa geral determinar diiierente~ 
mente, o Conselho liquidará os negocios da Companhia conforme 
o mesmo Conselho julgar mais conveniente. 
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Art. !05. Fica entendido que nenhuma dissolução absoluta, a 
não ser uma liquida cão pelos Tribunaes em Yirturle dos estatutos, 
terá lugar se, ua assem!Jiéa geral em rluc fôr confir·rnada a re
solução para a dissolução, ou .antes. dcl a, .rp!aesqner dos mem
bros fizerem um conlracto ohrrgatorw e sullicrente para a compra 
ao par, ou nos termos que forem convencionados, das acçües de 
todos os membros, que quiznemretirar-se da r.ompanhia, e pro
videnciarem sufficientemente para a indernnização contra os com
promissos da Companhia. 

l'iO~! ES, l!ORADAS E QUALIDADES DE SUBSCRIPTORES. 

Henry Tourton Norton, 33, Cornwall Gardens, advogado, em 
Londres. 

Francis Aylmer Lloytl, 23, Qneen's Tcrrace, N. W. l\lerchanl's 
Clerk. 

James William Leask, 28. Wocdstock, Road, W. Banker's 
Clerk. 

William Chamberlain. Glenficld, ncar Leicr:ster, Banker's 
Clerk. · 

Philip Fredcrik Rose, G. Rol:wd Gartlcn, crn Lonrlres, advo
gado. 

F'rancis Pavy, I ale Capialin, 7\. liL Iligl!landers, Junior United 
Service Club, Charlcs Slreet, S. W. 

Philip Friiil !'íccdilam, 9, Great SI. Helcn's, E. C. merchant. 

Da lados em 6 de Agosto de 1875. 

Testemunha das assignaluras supra-( Assig-nado) Claude Phi
lip.~, atlvog:ulo. Empregado dos Sn;. 1\'orlon Rose, Norton e Bre
wer, advogaclo,, 2~, Coleman Street, E. c. 

Eu, Alexandre Sebastião Borges de Barros, interprete juramen
t~do pelo 1\leritissimo Tribunal do Commercio desta Praça, cer
tifico que o documento supra 6 urna lraducção fiel dos estatutos 
da Companhia Anonyma da Imperi~I Estrada de Ferr, Central 
das Alagôas, Imperio do Brazil. 

Em fé do que passei a presente, que assignei e sellei com o sello 
de que uso.-llahia, 21 de Setembro d<J 1875.- Alexandre Scbas· 
tião Borges de Barros, interprete juramentado. 
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DECHETO N. 6097- DE t2 DE JANEII\0 DE :1.876. 

Manda observar as Instrucções regulamentares para execução do 
Decreto n. o 2ü75 de 20 de Outubro de 1875. 

Tendo ouvido a Secção dos Negocias do Imperio do 
Conselho de Estado, Hei por Lem que para execução do 
Decreto n." 267õ de 20 ue Outubro ue :1.87ü se observem 
as lnstrucções regulamentares que com este baixam, as
signadas pelo Dr. José Bento da Cunha c Figueiredo, do 
l\lcu Conselho, Senador do Impcrio, l\linistro e Secretario 
de Estado dos Negocias do Imperio, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do lHo de Janeiro, em 
doze de Janeiro de mil oitocentos e setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

lnstruce6es regulamentares para execucão do Decreto 
n.o 267!) de 20 de Outubro de 487!). 

TITULO I. 

Da qualificação tios votante8. 

CAPITULO I. 

DISPOSIÇÕES GERAES DESTE TITULO. 

Art. t.o De dous em dous annos, a contar do de :1.876, 
proceder-se-ha em todo o Imperio aos trabalhos de quali
ficação dos cidadãos aptos para votar nas eleições pri
marias, nas de Juizes de Paz e nas de Vereadores das 
Camaras Muntcipaes. 
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Estes trabalhos terão comêço, quanto á primeira quali
ficação, no dia que o Governo designar, c, quanto ás se
guintes, na :l." dominga do mez de Janeiro. rle cada 
hiennio. No mencionado dia se reunirão para tal fim as 
Juntas parochiaes. 

(Decreto n. 0 2673 de 1873 art. 1.0 § 2\, e Lei n.0 387 de 1.846 
art I.. 0 ) 

A.rt. 2. o São encarregados os trabalhos de qualificação: 
t. o A's Jun las parochiaes, que organizarão as listas dos 

cidadãos aptos para ser votantes em cada parochia; 
2. o A's Juntas municipaes, que, verificando e apu

rando estas listas, organizarão a da qualificação dos ci
dadãos de cada município; 

3. o Aos Juizes de Direito c ás Relações, que decidirão 
os recursos. 

(DC'crcto n. 0 21m; de l.Bii'.i art. 1.. 0 ~§ 4.0 , H e 18.) 

Art. 3." A qualilkação feita em virtude do Dccret<1 
n.• 2ü75 de 20 de Outubro de i875 é permanente para o 
rfTeito de não poder nem-um cidadão ser eliminado sem 
provar-se que fallcreu ou que pcrrl<•u a rap:1cidadc poli
tica para o exercício do direito eleitoral por algum dos 
factos designados no art. 7.0 da Constituição do Imperio. 

(Decreto n.• 2Giõ tlc 1875 art. t.• § 21.) 

CAPITULO li. 

DA 01\GANIZAÇÃO DAS JUNTAS PAI\OCHIAES. 

Art. 4. • Tres dias antes do designado no art. L" para 
a reunião das Juntas parochiaes, se procederá á eleição 
dos seus membros sob a presiclencia do Juiz de Paz mais 
Yotado do d islricto da ma triz, a inda que não se ache em 
exercício, embora esteja delle suspenso por acto do Go
verno, ou em virtmlc de pronunria por crime de res
ponsabilidade. 

(Decreto n.• 2675 de l8iil art. 1.0 parte 2.•, c Lei n. 0 387 de 
18i6 art. 2. 0 ) 

~ 1. o O .luiz de Paz a que se refere este artigo será 
sempre o eleito na ultima eleição geral, embora se tenha 
procedido a eleição posterior em consequencia de nova 
divisão ou incorporação de districtos. 

(Lei n. 0 :l87 rlc 1&~6 art. 3.") 
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~ 2. o Quando a convocação, de que trata o art. 5. •, 
para a eleição da Junta parochial fór feita por Juiz de 
Paz de quatriennio a expirar, ao dito Juiz, e no seu 
impedimento ou falta aos outros Juizes de Paz, do 
mesmo districto e quatriennio, segundo a ordem da vo
tação, compete em todo caso a presidencia da dita elei
ção, ainda quando ao tempo desta já se achem em 
exercício os Juizes de Paz eleitos para o novo quatri
ennio. 

No cas'tY de não ter sidtJ feita a dita convocação pelo 
Juiz de Paz mais votado, por estar impedido, todavia 
competir-lhe-há aquella presidencia desde que cessar o 
impedimento. 

Si, porém, não puder presidir á eleição o Juiz de 
Paz do quatriennio findo que tiver feito a convocação, 
nem algum dos seus substitutos do mesmo tlistricto, 
assumirá a presidencia da eleição da Junta o Juiz de 
Paz mais votado do novo quatriennio, ou, na sua falta 
ou impedimento, o legitimo substituto, devendo ceder 
a presidencia a qualquer daquelles que se apresentar. 

(Lei n. o 387 de 1.8~6 art. HO, Decreto n. o 503 de l.8i7 e A v. 
n. 0 3õde t8ti3.) 

§ 3. 0 Trasladada canonicamente de uma para outra 
Igreja a séde de parochia contemplada no actual re
censeamento, pertence ao Juiz de Paz mais votado do 
districto t.la nova matriz presidir á organização da Junta 
parochial. 

(Instrucções n. o 565 de l868 art. 7. 0 ) 

§ 4." Os Juizes de Paz t.lo quatriennio findo, emquanto 
conservarem a jurisdicção, por não ter havido eleição 
na época legal, ou ter sido annullada a ultima eleição, 
são competentes para presidir á organização das Juntas 
parochiaes. 

(lnstrucções n. 0 ·56õ de 1868 art. 3. 0 ) 

§ 5.0 Nos casos de ausencia, falta, ou impossibilidade 
physica ou moral do Juiz de Paz competente para pre~ 
sicl ir á organização da Junta parochial, será este sub
stituído: 

L o Pelos Juizes de Paz seus immediatos, segundo a 
ordem da votação, com tanto que estejam juramentados, 
ou logo que o sejam; 

2. o Na falta, ausencia ou impossibilidarle destes, 
pelos Juizes de Paz de cada um dos outros districtos que 

~-'-., -1_/<·,f\"\\-\ECA o~ cJ~_-_1 . ....... 
I ,~"-~.} "1,-~-.1 \ 

', ('"0 f., \ 
~ ~ -
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a parochia tiver, segundo a ordem rh, sua vottção, pre
feridos os dos ri islri!'Los mais vizinhos á série da p~
rochia, e em ultimo lugar pt'los dos rlistrictos mais pro
ximos de outras p~trochias, aimla que estas pertençam a 
município diverso. 

(Instrucções n. o 565 de 1868 art. L") 

§ 6. 0 Estas substituições se farão independentemente 
de convocação ou convite dos substitutos, ou de ordem 
prévia de autoridarlc superior, sempre que por qualquer 
mo elo constar úquclles a falta do Juiz de Paz a quem 
deverem substituir. 

(Instrucções n. 0 :J6ti de l8G8 art. 2. 0
) 

§ 7." Logo que se apresentar, para tomar a presi
dencia, qualquer dos Juizes de Paz que tiverem prc
cedcneia ao que a estiver exercendo, ceder-lhe-ha este 
o lugar. 

(Instrucções n. o 565 de 1868 art. 2. 0
) 

Art. ti. o Para fazer-se a eleição da Junta p:-trochial, o 
Juiz de Paz que houver de presidir a este acto, cleverú, 
30 dias antes do marrarlo para a organização da me~ma 
Junta, convocar nominalmente pur cditaes, que nos 
lugares publicos sr, aiJixarão c serão publicados pela 
imprens:~, si a houver, () por notificação feita por orn
cial rle Justiça, ou por oflido: 

1." Os Eleitores existentes r.la parochia cuja eleição 
tiver sido approvada pch Camara dos Deputar.los, ex
ceptuados sómcntc: 1." os que tiverem mudado o domi
cilio p:~ra fóra da mcsm:~ parochia, ainda que para esta 
voltem, caso em que se não comprehemlc a ausencia 
tcmporaria tb parochia, provada por factos significa ti vos 
que revelem não ler havido animo deliberado de effe
ctiva mudança, a qual sempre se presumirá nos dous se
guintes casos- aclwr-se o citlauão inel nillo em lista de 
qualificação de outra parochia sem ter reetamado, e 
haver nclla exerClClo cargo para o qual a lei exija do
micilio; 2. 0 os que se acharem ausentes da Província ; 

2. 0 O terço dos immediatos em votos aos Eleitores, 
contando-se este terço em relação ao numero dos Elei
tores effectivamente convocados, de modo que a pro
porção seja sempre de um immefliato para trrs Eteitort~s, 
dous p3ra seis, c assim por r.liantc, embora o numero 
daquelles Eleitores exeeda o multiplo de tres. 
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Não serão convocados os immcdiatos que estiverem 
comprchcndidos nas duas cxccpçõcs do numero antece
dente. 

Em nenhum caso porém poderão ser convocados im
metliatos que não se achem incluídos no primeiro 
terço da respectiva lista, contado em relação ao numero 
total dos Eleitores que a parochia llcvcr dar. 

Quando se apresentar, reclamando o seu direito de 
votar, o eleitor ou immediato que não tiver sido convo
cado por motivo de mudanç<t de domicilio para fóra da 
parochia, será resolvida esta questão pela pluralidade dos 
votos dos Eleitores c mais cidadãos convocados para to
marem parte na eleição. 

(Decreto n. 0 267:i de i87:i art. I. 0 , e Lei n. 0 387 de i8íG 
art. 4. 0 ) 

~ 1.0 Quando o Juiz de Paz competente dcix·trtre fazer 
por qualquer motivo a convoc'!Ção de que lr.t la este 
artigo, o primeiro dos seus substitutos legacs, nos termos 
dos ~~ 5." c ü. o do art. 4. ",cumprirá este dcvrr no prazo 
uc 21 horas contadas das lO horas da manhã do dia em que 
aquelle Juiz é obrigado a praticar esse acto. Expirado 
o prazo sem que a convocação tenha sido feita pelo 
dito substituto, cabe a qualquer dos outros d!'scmpe
nhar immcdialamentc o mesmo dever. O tempo qtw 
assim decorrer :~lé realizar-se o aclo da convocação, não 
será computado nos 30 dias marcados neste artigo. Si, 
porém, fór excedido este tempo, dcsignar-se-ha novo 
dia para a reunião da Junt::~ nos termos do art. 23. 

(Instrucções n. 0 168 de i8i9 arts. 7. 0 e8. 0 ) 

§ 2. 0 No edital da convocação se declarará expressa
mente que a reunião dos Eleitores e immediatos para o 
dito fim se fará ás iO horas da manhã no consistorio, 
ou, si este não offerecer sufficiente espaço, no corpo da 
igreja matriz, ou finalmente, si nest:~ não for absoluta
mente possível, em outro cdilicio situado dcnlro rla 
parochia e designado pelo Juiz de Paz de aecórdo com o 
Juiz de Direito, ou com o Juíz l\lunieipal ou qur:m suas 
vezes fizer nos termos em que o primeiro não residir, 
expondo os motivos que exigirem a mutlanç:1. 

Si depois da publicação do crlital occorrcr caso impre
visto que, não admittimlo demora, obste absolutamente 
á reunião na matriz, o Juiz de Paz designará c annun
ciará logo em novo edital o edifirio em que a reunião se 

- !'ARTE L iO 
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fará, communicamlo o facto ao Juiz de Direito ou ao 
Juiz 1\lunicipal. 

Si durante os trabalhos da Junta sobrevier motivo 
de força maior que obrigue á mudança de lugar, á mesma 
Junta competirá designar o edilicio, para o qual se trans
ferirão os trabalhos. Não se cffectuará porém a mudança 
sem prévio annuncio por edital em que se especifique o 
motivo. 

Na acta competente se mencionará circumstanciada
mente a occorrencia em qualquer dos casos. 

(Decreto n.0 267ti de i875 art. L 0 ~ 6. 0 ; Lei n. 0 387 de 
i8i6 art. 4. o ; Aviso n. o 229 de 1860 e Instrucçõcs 
n. o 565 de i868 art. 96.) 

§ 3." A falta dos Eleitores ou dos seus immediatos 
comprehendidos no primeiro terço, que tiverem mor
rido, mudado da parochia sua residencia, ou se houverem 
ausentado para fóra da Província, não será supprida, no 
acto da convocação, salvo no caso do§ 4. o deste artigo. 

Si porém, annullados em virtude de acto da Camara 
dos Deputados os poderes de algum Eleitor, passar a 
occupar o seu lugar o respectivo supplente, será convo
cado este como Eleitor, e em seu lugar o immediato que 
se seguir em votação ao ultimo do primeiro terço. 

(Decreto n. o 2675 de 1875 art. l.. o i Lei n. o 387 de 18i6, 
art. õ. o, e A viso n. 0 õ3 de 185~. J 

§ 4." Na parochia cujo numero de Eleitores fôr infe
rior a tres, ou em que, por morte, ausencia da provín
cia, ou mudança da parochia, não puderem ser convocados 
Lres pelo menos, o Juiz de Paz convocará, pelo mesmo 
modo já estabelecido neste artigo ácêrca da convocação 
dos ElcitoreR, e até completarem aquelle numero, os 
Juizes de Pn que a elle se seguirem, pela ordem da vo
tação, e na falta destes, a cidadãos com as qualidades de 
Eleitor e residentes na parochia. 

Do mesmo modo, si não puderem ser convocados, pelo 
menos, tres immediatos comprchendidos no primeiro 
terço, a falta destes será supprida ou preenchida, até ao 
dito numero, pela convocação dos immediatos em votos 
aos ditos Juizes de Paz, segundo a ordem de sua votação, 
e na falta destes, por cidadãos com as qualidades de 
Eleitor c residentes La parochia. 

Esta ullima disposição não é applicavel ao caso em que 
seja inferior a tres o numero dos immediatos necessa
rios par:1 perfazer o terço do dos Eleitores effectivamente 
convocados. Em tal caso o Juiz de Paz convocará só-
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mente um ou dous immediatos aos Juizes de Paz, ou ci· 
dadãos, conforme o numero daquclles Eleitores. 

Assim, si tiverem siuo convocados de trcs a cinco, ou 
de seis a oito Eleitores, c nenhum immediato puder sel-o, 
convocar-se-hão apenas dous substitutos deste no Sl)gun
do caso e um no primeiro: a necessidade ela convocação 
de tres substitutos dos immcdiatos, para perfazer-se este 
numero, refere-se pois ao caso, unicamente, de serem 
convocados 9 ou mais Eleitores. 

(Decreto n. o 2ü7:> de 18i5 art. L o parte 3.•) 

§ Ü. 0 Sempre que a convocação p:-tra a eleição da Junta 
fôr feita por Juiz de Paz de districto vizinho, a falta dos 
Eleitores, nos casoselo paragTapho antecl'd<'nle, não s!'r:"t 
supprida pelos Juizes de Paz segur11lo a I'l'gra eslal)('IC
c ida no mesmo parap:rapho, c sim por cidadãos com os 
requisitfls alli exigidos. A falta porém 1los immedi:llos 
aos Eleitores será supprida pelos immcdiatos aos Juizl~S 
de Paz do dislricto da matriz, na conformidade do re
ferido paragrapho. 

(Decreto n. o 1812 de l8:Jü art. 2. 0 ) 

§ 6. 0 Quando ao arto da organização da Junta paro
chiai não comparecer nenhum Eleitor ou comparecerem 
menos ele 3 dos Eleitores ou elos seus substitutos convo
cados, o Juiz de Paz presidente preencherá, só até ao 
numero 3, a sua falta, convocando por o111cio, ou, si 
estiverem presentes, verbalmente, os Juizes de Paz seus 
immediatos, nos termos do art. 6. ", c na falta llclles, 
cidadãos com as qualidatles tlc eleitor c resiucntes na pa
rochia. 

Si ao mesmo acto nenhum immed ia to comparecer, 
ou comp~recerem menos de 3 dos immeclialos ou de 
seus gu!Jstitutos convoca1los, o di to presidente preen
cherá t:nnhem as faltas, na proporção do terço tlos Elei
tores presentes, mas só até ao numero de 3, convidando 
pelo modo acima der:larado quem os deva substituir. 

Assim, si comparecerem de 3 a ;j Eleitores, e nenhum 
immediato, será convidado um só substituto; si comp:l
recercm de 6 a 8 Eleitores, serão convillailos 2 substi
tutos na falta absoluta de immecliatos, ou 1 só, si esti
ver presente um immecliato; finalmente, si comp:u·eee
rem de 9 a 11 Eleitores e nenhum ou menos ele 3 
immediatos, serão convidados, no 1.0 caso, 3 substitutos, 
e no 2.0, t. ou 2 substitutos para perfazer-se o numero 
de 3. 
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O convi te será feito: 
1.0 Aos immcdiat.os que se sn::ruircm aos já convo

cados, c que, estando comprchcntlilios no :1.. 0 terço em 
relação ao numero total dos Eleitores que a parochia 
dér, tenham todavia deixado de ser contemplados na 
convocação por não haver esta abrangido o numero 
completo dos Eleitores por motivo de morte, mudança 
da parochia, ou ausencia para fóra da Província : assim, 
si, sendo 30 o numero completo dos Eleitores que a 
parochia dér, só tiverem sido elfcctivamente convo
cados 27, e consequcntemente, em vez de todos os iO 
immediatos que constituírem o L" terço, só o houverem 
sido 9, terço de 27, mas comparecerem unicamente 
2 immecliatos, convi(\ar-se-ha em L o lugar, para 
perfazer-se o numero de 3, o 10." immediato que não 
fôra convocado, e só na falta deste o primeiro im
mcdiato dos Juizes de Paz; 

2." Aos immediatos dos Juizes de Paz; 
3.0 A cidadãos com as qualidades de Eleitor e resi

dentes na parochia. 
(Decreto n. o 26iü de 1875 art. i. o parte 3.•) 

§ 7. 0 No caso de presidir á eleição da Junta parochial 
Juiz de Paz de districto vizinho, a falta de Eleitores ou 
irnmediatos será preenchida pelo modo estatuído no 
§ 5. o 

§ 8." Será esperado até ás iO horas do dia seguinte o 
comparecimento dos novos convocados; mas, si estes não 
se acharem presentes até então, o Juiz de Paz presidente 
completará immediatamente o numero nccessario, por 
convite feito a cidadãos presentes com as qualidades de 
Eleitor e residentes na parochia, preferindo para a sub
stituição dos Juizes de Paz c dos immediatos destes os 
que se seguirem em votos e se acharem presentes. 

(Decreto n. o 2675 de :!Si:> art. L o parte 3."- Decreto n. o 1812 
de 1856 arts. 8, 10 e H.) 

§ 9.• Nas parochias novamente creadas, contem
pladas no actual recenseamento, se rã o convocados, até 
:J c segundo a ordem de sua votação, os Eleitores das 
parochias de que aquellas faziam parte, residentes em 
territorio das novas desde a data do provimento cano
nico, e um dos seus immediatos que ahi tamhcm resi
dam desde a mesma data. 

No caso de ter-se formado a nova parochia com ter
ritorios desmembrados de duas ou mais, serão convo-
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r.ados com preferencia os Elettores de qu~Jquer dellas c 
seus immediatos, cuja resirlencia na nova parochia fór 
mais vizinha do lugar da igreja matriz. 

Na falta de todos, ou de algum destes Eleitores c seus 
immediatos, será preenchidoe complt~tado o seu numero 
pelo modo estabelecido nos paragrapl10s anteriores. 

(Decreto n.• 2G7:i de 1875 art. t.• parte 4.•) 

§ iO. Não havendo Eleitores em uma parochia, por 
ter sillo annullada a eleição dos da legislatura corrente, 
ou não se haver ella eiiectuado, ou não estar ainda 
approvada pela Camara dos Deputados, serão convocados 
os Eleitores da legislatura precedente c seus immediatos, 
observadas as disposições dos paragraphos anteriores. 

(Decreto n.• 2075 de 1875 art. L"§ l.") 

§ H. No caso de falta a hsoluta destes ultimos Eleitores 
e de seus immediatos do :1." terço, serão convocados, 
em lugar daquelles, até 3 dos Juizes de Paz do dis
tricto da matriz, e, em lugar dos ditos immediatos, 
outros tantos immediatos dos Juizes de P.n. E na falta 
dos Juizes de Paz e seus immediatos, serão convocados ou 
convidados, para supprirem a falta dos L"', até 3 ci
darlãas com as qualidades de Eleitor c residentes na 
parochia, e a dos segundos até outros 3 cidadãos com 
iguaes requisitus. 

No caso de constar oficialmente, depois da convoca
ção, ter sido approva(la a ultima eleição de Eleitores, 
ficará sem elleito aquelle acto e serão convocados os 
novos Eleitores e seus immediatos, ainda com reducção 
do prazo lega I, fazendo-se em todo caso a nova 
convocação por oficio do Juiz de Paz dirigido a cada 
um dos Eleitores e dos immediatos destes. 

(Decreto n. • 2G75 de :1875 art. l." § l." parte. 2.•-· Inslruc
ções n. • 1)65 de 1868 art. i L) 

Art. 6.". Os Juizes de Paz c seus supplentes que hou
verem de ser convocados ou convidados, nos easos 
especificados nas disposições anteriores, para supprirem 
as faltas dos Eleitores e immediatos destes, serão sem
pre os eleitos para o quatriennio dentro do qual se 
1izcr a convocação ou o eonvite. 

(Decreto n. o 2675 de :187il art. f. o § :1. • parto 2. ") 

Art. 7. 0 No caso de se não ter feito, nos termos do 
art.~.", a convocação dos Eleitores e fle seus immediatos, 
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eonsiderar-se-ha comtudo ianado tal vicio pelo compa~ 
rccimcnto voluntario da maioria, não só destes, como 
daquclles. 

(Decreto n. o 2675 de !875 art. L • § 26 n.• 3.) 

Art. s.• No dia aprazado para a eleição da Junta 
parochial, reunidos os Eleitores e seus immediatos, ou 
substitutos convocados, á hora e no lugar designados 
nos termos do art. 5. 0 § 2.", tomarão assento: o dito 
Juiz de Paz, como presidente, no tôpo da mesa com o 
Escrivão do Juizo á sua esquerda, c em tôrno da mesma 
mesa os ditos Eleitores e seus immcdiatos ou substi
tutos. Feita pelo presidente a leitura do art. L"§~ L" 
c 3." tio Decreto n." 2(375 de 20 de Outubro de 1875 e do 
cap. 2. • destas lnstrucções, annunciará clle que se vai 
proceder á eleição da Junta parochial. 

Na falta, ou impedimento tio Escrivão , c no caso 
de ser este eleito membro da Junta, será substituído 
como se determina no art. 25. 

Si lhe competir, como Eleitor ou immediato, votar 
na dita eleição, exercerá este direito sem interromper 
as funcções de Escrivão da mesma Junta. 

(Lei n.• 3R7 de !8i6 arts. 8 c 30.- Decreto n.• 1812 de f8w 
art. (!. •-Decreto n. 0 2621 de 1860 art. 3. ") 

Art. 9." Immcdiatamcntc o Juiz de Paz presidente 
fará a chamada dos Eleitores e seus immcdiatos, ou 
substitutos convocados, e o Escrivão irá lançando em 
uma lista os nomes de todos os que não responderem. 
Cada um dos presentes entregará, pela ordem da cha
mada, duas cetlulas fechadas de todos os lados, e não 
assignadas, contendo cada uma dous nomes de cidadãos 
da parochia com as qualidades de Eleitor. Uma destas 
cedulas terá o rótulo -Para mesarios- e a outra- Para 
supplentcs-; e serão recolhidas em uma urna á pro• 
porção que forem entregues. 

Si algum dos convocados, não su!Jstituidos, comp:~.
recer depois da chamada, mas antes de dar;.se comêço 
ã apuração das ccdulas, será admittido a votar. 

(Decreto 11. o 2375 de 1875 art. 1. 0-Lei 11. o 387 de :l8i6 
art. 8. 0 -Decreto n. • !812 de Hl:iü art. 5. 0 } 

Art. 10. Concluido o recebimento das cecl ulas, o Juiz 
de Paz presidente, depois de as separar segundo os seus 
rótulos, em dous massos distinctos, contará as de cada 
um destes e publicará o seu numero; do que tomará 
nota o Escrivão para ser lançado na acta. 
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tmmediatamente o mesmo presidente dará principiO 
á leitura das cedulas, começando pelas que tiverem o 
rótulo- Para mesa rios-, e o Esc ri vão i r á tomam! o os 
nomes dos cidadãos votados e o numero dos votos por 
algarismos successivos da numeração natural, de ma
neira que o ultimo numero de cada nome mostre a 
totalidade dos votos que este houver obtido, publicando 
em alta voz os numeras á proporção que os escrever. 

(Decrelo n." f812 de i8:JG arL G.") 

Art. H. As cedulas em que houver numero de nomes 
inferior ao determinado, serão não obstante apuradas; 
das que porém contiverem numero superior se despre
iarão os excedentes, Sl'gunuo a oruem em que os BollH'S 
se acharem escriptos. 

Não se apurara a ecuula que contiver nome riscauo 1 
alterado ou sut,stituitlo, ou declaração contraria á do 
rótulo; tamhem, quando se encontrar mais de nma 
dentro de um só involucro, quer sej::nn tollas escriptas 
em papeis separados, quer uma dellas no proprio invo
lucro, nenhuma se apurará. 

(Lei n.• 387 de 18~6 art. 5í e lnstrucções n.• ts6:J de 18GB 
art. ll3.) 

Árt. i2. No caso de se encontrarem cedulas em nu
mero superior ao dos votantes, serão todavia apuradas ; 
mas si, á vista da apuração, verificar-se que o execsso 
inflúe no resultado da eleição, licará e~ta sem cHeito c 
se prot·ederá immediatamente a nova eleição da Junta, 
declarando o Juiz de Paz em alta voz a razão deste 
facto. Da occorrencia se fará na acta menção espe
cificada. 

(Instrucções n. • Mts de 1.868 art. 75. -A viso n.• 20~ de I.SGI 
e outros.) 

Art. i3. Acabada a apuração das cedulas de cada um 
dos dous massas, o Juiz de Paz presidente publicará 
sem interrupção os nomes dos cidadãos vot,Hlos e o 
numero dos votos de cada um, e dedarará membros da 
Junta parochial os quatro cidadãos que obtiverem a 
pluralidade relativa de votos para mesarios, c seus sub
stitutos os quatro que tambem a obtiverem pai·a sup• 
plentes. 

Em caso de igualdade de votação proceder-se•ha, em 
ac\o successivo, ao desempate pela sorte. 

(Decreto n.• 1812 deiSM art. 7.0 ) 
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Art. H. Srguir-se-ha log-o n eleição do Presidente da 
Junta parorhial c de lres subslitulos drsle, concorrrmd<'l 
para n eleição os Eleitores sómentc, cada um rios quaes 
entregará pela ordem da chamaria du~s cedulas fecha
das Je todos os lados e não assign~das, contendo uma, 
que terá o rótulo -Para Presidente-, um só nome de 
cidadão da p~rochia com as qualidades de Eleitor, e a 
outra, que terá o rótulo -Para substitutos-, tres 
nomes de cidadãos com os mesmos requisitos. Reco
lhidas as cedulas na urna, serão apuradas, em Lo lu
g-ar, as da eleição do Presidente, e logo depois as da 
eleição dos seus substitutos, sendo declarados eleitos os 
quç olltiverem a maioria do votos. 

E applicavel ao processo desta eleição o que se acha 
disposto nos arts. 9 a :1.3 a respeito da dos membros 
das Juntas c seus substitutos. 

(Decreto n. o 267ü de 187ü art. L") 

Art. Hi. Quaudu se acharem n:n Jn·mco torlas as cc
dubs rccchid<Js, ou quando torlos os convocados rc
cusarrm vot1r, proceder-se-ha pelo modo estabelecido no 
§ 6. 0 do art. 5. 0 para o caso de falta absoluta de Elei
tores c de immcrliatos. 

(lnstrucções n." 565 de 18G8 art. 27.) 

§ L o Si nenhuma das ccdulas puder ser apurada nus 
casos da 2." p:1rtc do art. H, far-sc-ha logo nova elei
ção, c si f6r identico o resultado desta, proceder-se-ha 
segundo o disposto na parte acima citada do § ü. o do 
art. 5." 

§ 2. o Si, feita a apuração das ccdulas, verificar-se que 
11ão se acha completo o numero dos cidadãos quo deviam 
ser eleitos, a falta se prccndlCrá por nova eleição, vo
t:mdo-sc em cctlulas que só contenl1am o numero nc
rcss:trio de nomes; c si o rcsul tr.do ainrla fôr o mesmo, 
proeeclcr-se-ha pelo morlo estabelecido na p.trte final do 
paragr:tpho antecedente. 

Art. :1.6. Aos Eleitores c mais cirladãos convocados 
para fazerem a eleição da Junta é pcrmittido inspeccionar 
ocularmente a leitura das cedulas c a sua apuração, e re
querer que seja reparado qualquer engano. 

(Decreto n. o 1812 de 1856 art. 6. 0 ) 

Art. :1.7. Si o Juiz de Paz presidente fôr Eleitor, ou 
immerliato comprchcmlirlo no t." terço, votará na clci-
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ção da Junta, c podurú ser eleito presidente ou membro 
desta, ou substituto. 

(Decreto n." 1.812 de 1.8tiü art. H parte L") 

Art. 18. As questões que se suscitarem ácêrca da 
elegibilidade de qualquer cidadão para membro da Junta 
ou presidente desta, c para substitutos, serão decididas 
pela pluralidade dos votos dos Eleitores c mais cidadãos 
que tiverem tomado parte na eleição respectiva, deci
dindo o Juiz de Paz presidente no caso de empate, só 
no qual poderá votar. A qualquer cidadão qualificado 
da parochia é permittido apresentar allcgação áquelle 
respeito, logo que se publicar o resultado da eleição; 
mas só poderão intervir na discussão os competentes 
para decidir. 

Não se admittirá porém questão sobre a dcgihilidade 
de qualquer cidauão, si o seu nome estiver incluiuo na 
lista de qualificação como elegivel, c não houver decisão 
proferida tres mezcs antes da eleição, c pela qual per
desse essa qualidade. Exccptúa-se o caso de exhibir-sc pro
va de achar-se o dito cidadão pronunciauo por sentença 
passada em julgado que o sujeite a prisão c livramento. 

Reconhecida a não-elegibilidade do eleito, proceder
se-Ita immcdiatamente a nova eleição. 

Constituída a Junta, não terá lugar allcgação nem de
cisão alguma sobre a elegibiliuade de quallJUer de seus 
membros. 

(Decreto n." 2()75 de 187ü art. 2." § 6.", e Decreto n. 0 1.812 da 
1.8ti6 art. 1.2.) 

Art. 19. Todos os Eleitores, c mais cidadãos convoca
dos, são obrigados a conservar-se no lugar da eleição 
até á assignatura da acta da organização da Junta. Os 
que não a assignarem incorrerão na multa estabelecida no 
art. 12ü § ti." n." 2 da Lei n." 387 rlc 19 de Agosto 
de 18~ü. 

(Lei 11. 0 387 de 1.8í6 arts. 1.5 c 126 § 5. 0 11. 0 2, c Dect·eto 
n." 1.81.2 de 1.8ü6 art. tG.) 

Art. 20. O Juiz de Paz presidente convidará immcllia
tamcnte para tomarem assento os eleitos presidente c 
membros da Junta parochial, ou os seus substitutos; si 
nem um nem outros estiverem presentes em numero 
sufficicntc para constituir-se :t Junta, o Juiz de Paz con
vidará por ollicio os ausentes c esperará o seu compare
eimcnto ale ás 2 lwras da t1rde. Pas3ado Cl>le prazo, 
proccder-sc-ha a nova eleição para preencherem-se os lu-

- PARTE ll. li 
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gares tl os que não li verem com parecido. Esta nova ell' i1;<in 
será feita peles Eleitores c seus immediatos presentes, 
observadas as disposições anteriormente estabelecidas, 
ou, si já não estiverem presentes, ou recusarem-se ao 
novo acto, por cidadãos convidados pelo Juiz de Paz. 
Do mesmo modo se procederá no caso de recusarem 
todos os eleitos, ou algum, tomar assento. 

(Dccrrb n." 2üit; de 187õ art. :1.0 ~ 3.0
, c Dccrctn n.0 1812 

de i8iiG n rts. Hi o i 7 parte 2. •) 

Art. 21. O .Juiz 1lc Paz presidente mandará em scgnid& 
lavrar pelo Escrivão uma acta circumstanciatla da org<>
nização da Junta, mcnriomwlo-sc por extenso c cxpres
s:nncntc os nomes do todos os cidadãos votados p:tra 
presidente, membros da Junta e sr~us suhstitutos, c o IIU
mero de votos dados a cada um desde o maximo até ao 
mínimo; os nomes dos Eleitores, dos immcdiatos destes 
e de outros cidadãos convocados para o acto da organi
zação da Junta, que não comparecerem, c dos que os ti
verem sul.Jstituido nesse acto; os nomes dos que compa
receram c votaram na eleição, c finalmente todas as 
occorrcncias c incidentes h~,vidos durante esta. 

A dita acta será lavrad:t em um livro rsp:~ci:li c as
signatla: L" p~lo Juiz de Paz pr;•sidrntc da ckição da 
Junta, pelos cidadãos. eleitos presidente e meml.Jros da 
mesma Junta, ou pelos substitutos que em sua falta 
tiverem tomado assento; 2." por todos os Eleitores, 
immediatos destes e mais cidauãos, que tiverem votado 
na eleição e se acharem presentes. 

No final da mesma acta se fará expressa dccbração 
dos nomes dos que deixaram de assign:1!-a c dos mo
tivos. 

(Decretou." 1812<1P W:JI)~rt. Hi,e Insfrucções n." IJ6:i de 
m;~ art. 7:!.) 

Art. 22. Assim constitU1d:1 a Junta, o Juiz de Paz qua 
tiver presidido á eleição, entrc.gará ao Presidente eleito a 
acta da organização da mesma Junta, bem assim quaesquer 
tlocumentosque tenham sido apresentados, e finalmente 
as listas dos lnspectores de quarteirão e as parciacs de 
districto, que são obrigados a enviar áquelle Juiz ele Paz, 
até ao ultimo dia do mez de Dezembro do anno ante
cedente ao da reunião da Junta, os Juizes de Paz em 
exercício dos diversos districtos da pJrochia, as quaes 
devem ser organizacbs pelo mr;;mo modo estabelecido 
no art. 27. 
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As listas p·1rdacs ue districto se l•as•:1rão na ull!nn 
qualifi1'nção tios votentes c compre!icnderãil: 

:l. o Uma relação dos cidadãos incluídos n:. ultima 
qualifkação qur houverem falleci1lo ou mudado da p:l
rochia a sua rcshlenc'a, !leelara111lo-se rm sl'guida ao 
nome ele cada um a data do fallecimento (para o que 
podera o Juiz cl!~ Paz requisitar da comp~·tcntr autori
dade informaçã:) ou certidão), ou a 1b mudança de 
domicilio, c intli1·amlo-se ao mrsmo tPmpn o JIUllll'ro 
sob o qual se acharem relacionados na lista da ullima 
qnalifkação; 

2. o Uma rcbção tlos cidadãos que, tendo sillo qualifi
cados como clegiveis para Elrilorrs, h nu verem pt)nl i1lo 
esta qualitladr, drdaraudo-sr em st•guida ao no1nt~ de cada 
um o motivo da penla c inlliLanrlo-sc ao mesmo tempo 
os numeras sob os quacs se acharem inscriplos na 
lista da ultima CJualilicação; 

3. o Uma relação dos cidadãos que rstejam no caso ele 
ser incluídos na qualifiração por se havc·rem mudado 
p:1ra o distril'lo ou adquirido as qualidatlcs de volante 
depois da ultima qualificação, dcclaranilo-sc, em scguiua 
ao nome de cada um, a d:1t:1 da mudanç.a par.1 o dislrirto, 
ou a razão pela qual adquiriu :H[Uell:ls qualidades; 

4. o Uma rdação dos cidadãos que, lendo sido inclui
dos como simples vot'lntcs na ultima qualilil~ação, 
houverem adquiritlo a qualitlatlo de elegíveis para Eldto
rcs, dcclarantlo-sc em seguida ao nome de cada um o 
motivo do rcconlweimcnto dessa qualidade c inclican
do-se ao mesmo tempo os numcros sob os qu;;cs se 
acharem inseriptos na lista ria ultima qualificação. 

Para a organização das listas e relações de que tra b 
este artigo, poderá o Juiz Lle Paz requisitar das compe· 
tentes autoridades as certidões, dowmcntos ou csrlnrc
cimentos precisos. 

(Decreto n. 0 2571> de 187;,i art. :1. 0 parte 2.• e §~. 0.- Decreto 
n." 2861> de i8()1 art. i. 0-Lei n. 0 387 de 18í6 art. 31.) 

Art. 23. Quawlo por qualiJUCr motivo não se pmlrr 
constituir em alguma parochia a respectiva Junta no 
tempo proprio, salvo o caso do ~ Lo Llo art. 5.", o 
Governo na Corte c os Presidentes nas Províncias de
signarão novo dia par:-~ cssQ fim c farão as neecssarias 
com 111 unicaçõf'S. 

(Aviso n." 21tl:~ 18\7 §L", e outros Avisos.) 
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CAPITULO 111. 

DAS FUNCÇÕES IJ.\S JUNTAS PAnOCIJIAES. 

Art. 2~. Reunida a Junta parochial, no dia que o 
art. L o designa, o seu Presidente, depois de ler o pre
sente capitulo, annundará rfuc clla vai proceder aos 
seus trabalhos. 

Art. 25. Servirá perante a .Junta o Escrivão do Juizo 
tle Paz, em sua falta o da Suhdclcgacia, n na deste um 
cidadão nomr~do c juramentado pelo Presidente. 

Quando a afiluencia de tra!Jalllos o exigir, o mcsmr, 
Presidente, á requisição do Escrivão, nomeará c jura
montará cidadãos que a este auxiliem. 

{Lei n. o 387 de !8i6 arts. !6 e 30.-Decrcto n. o 2621 de f8GG 
art. 3. 0 parte 2.•-oecreto n. 0 511 de 18~7 art. !3.) 

Art. 26. A' Junta parochial incumbe organiz~r a list~t 
geral dos cid idãos da parochia aptos para votar, in
cluindo: 

L • Os nomesrlc todos os cidadãl>S inscriptos na ultima 
qualificação concluída nos termos do Decreto n. 0 2()7;) 
de 20 de Outubro de 187;) e destas Instrucções, com 
declaração dos fallecidos c dos que houverem mudado 
o domieilio para fóra da parochia, indicando o lugar 
para onde, sempre que fôr possível : em ambos os 
casos juntará os documentos ou informnções em que 
se basear. 

2. o Os nomes de quaesquer outros cidadãos Lrazilei
ros que estiverem no gôzo de seus direitos politicos, ou 
estrangeiros naturalizados, comtanto que uns c outros 
tenham pelo menos um mez de residencia na parochia 
antes do dia da reunião. 

~ 1. o Os que tiverem menor tempo de residencia 
serão qualificados na p3rochia em que antes residiam. 

Os que chegarem, vindos de fóra do Impcrio ou de 
provineia diversa, qualquer que seja o tempo de sua rc
sidencia na época da reunião da Junta, serão incluicos na 
lista, si mostrarem animo de permanecer na paroehia. 

~ 2." Não serão incluirlos n:t referida lista gcr<Jl: 
t." Os menores de 25 annos, nos quars se não compre

hendem os casados, e ofliciaes militares, que forem· maio
res de 21 annos, os bacharcis forma.tlos, c clerigos de or
dens sacras. 
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::!. " Os IH!tos famílias, que estiverem na compmhia 
de seus pais, sal v o si servir.cm ofllcios publicos. 

3. o Os criados de ser v ir, em cuja classe não entram os 
guarda-livros e primeiros caixeiros das casa.s de com
mercio, os criados da Casa Imperial que não forem do 
galão IJraneo, c os administradores das fazendas ruraes 
e fabricas. 

ft. o Os religiosos e quaesqucr que vivam em commu
nidade f'lauslr<tl. 

;j. o Os que não tiverem a renda conhecida, provada 
0u presumida, de que trata o art. 28 destas Instrucções. 

6. o As praças de pré do Exercito e Armada, e da força 
policial paga, e os marinheiros dos navios Jc guerra. 

(Arts. !H c 92 da Constituição. -Arts. !.7 c 18 Ja .Lei 
n." 387 de 18iü.) 

Art. 27. A dita lista geral se organizar:í por distri
rtos c quarteirões, e os nomes dos votantes serão nella 
escriptos por ortlem alphalJetica em cada quarteirão, e 
numerados successivamente pela onlem natural da nu
mCI·ação, de modo que o ultimo numero mostre a tota
lidade dos mesmos votantes. 

Em frente do nome de cada um destes se mencionarão 
a idade, o estado, a profissão, a circumstancia de saber 
ou não ler e escrever, a tlliação, o domicilio e a renda 
conhecida, provada ou prrsumiua, devendo a Junta, no 
ullimo caso, declarar os motivos de :ma presumpção c as 
fontes de informação a que tiver recorrido. 

Esta lista geral, que terá por base a da ultima quali
ficação, será acompanhada de quatro listas especiaes 
feitas do mesmo modo que as relações de que trata o 
art. 22. 

(Decretou.• 26m de 187tiart.1." ~ 4. 0
, e Lei n. 0 387de 

l.8i0 art. 19.) -~ 

Art. 28. A renda liquida necessaria para ser votante 
é de 2006000 annuaes. 

~ f. o Têm renda legal conhecida : 
f. o Os olliciaes do exercito, da armada, dos corpos po

liciacs, da guarda nacional, e da extincta 2. a linha, 
comprehend idos os activos, da reserva, reformados c 
IJunot·arios; 

~.o Os cidallãus quo pagarem annualmente 6#000 ou 
~ais de imposições e tax;1s geraes, provinciaes e muni
etpaes; 

3. o Os que pagarem o imposto pessoal estabelecido 
pr·la Lei n." lü07 de 21i de Sctemlir~~-::- ...... 

; .... ~~\\\t_C nA C4,111 ~-.. ,, -~\., f- \ 
' >l (' )., 

• 



8ij ACTOS lJO 1'011.1.:11 

!1.• Em f!;eral, os r.:idatlãos tJUe, a titulo de subsidio, 
solilo venrinu•ntn on [H'ns;1o, receht·n·m dos cofres gc-
1"<11'"-, 'prorinr iaes ou mun i1·l [JH~t; 200,5000 ou mais por 
:lllnO; 

ti." Os advogados c solicit:Hlnn•s, os mcdit3US, cirur
giões c pharmareulieos, os que tivr•rcm qualrJur•r tit_ulo 
conferido ou approvado pelas far:ulrlaues, acadcnuas, 
escolas c institutos de ensino pu!Jiico sccumlario, su
perior c espeeial tio lmperio; 

6.• Os que exercerem o map:istcrio p~rtirul<lr como 
dircclorcs e professores de collegios ou escolas, frcquen
tatlos por 10 ou mais alumnos; 

7." Os clerigos scrnLtrcs de ordens sarras; 
s.• Os titul:ires do Impcrio, os olliciaes e lidalgos da 

Casa Imperial, c os criados desta que não forem de galão 
branco; 

!J." Os ncgoc iantcs matriculados, os corrcctores e os 
agentes do leilão; 

:10. Os guarda-livros c primeiros caixeiros de casas 
commcrciaes que tiverem 200,)000 ou mais de orde
nado, c rujos títulos estiV!'l"L'lll rl'gislt·atlos no registro 
do commcrrio · 

:11. Os propi·ietarios e aclm ini~traclorcs de fazendas 
ruracs, de fabricas e dc1 o!Ticinas ; 

:12. Os capitãL'S de navios lll!'l"l:antcs c pilotos que ti
verem carla dt) exame. 

§ 2." Admitte-sc como prova de renda legal: 
:1." Justificação judicial dada perante o Juiz 1\Iuni

cipal ou Su!Jstituto do Juiz de Direito, na qual se prove 
que o justilicantc tem, pelos St~tts !Jcns de raiz, in
dustria, eommet·cio ou emprego, a renda liqniLla annual 
de 200~; 

2." Documento de estação puhlica, pelo qual o cicia
dão mostre receber !los cofres grraes, provinci:1cs ou 
muniripaes vencimento, soldo ou wnsiTode 200;~000 pl'lo 
menos, ou p·1gar o imposto lll'SS'Ja! ou outros na itnpcn·
tancia tle Ü1)000 annu;tl mente; 

3." Exhibição de contrado tr.mscripto em livro de 
notas, do qual conste que o citLHião é rendeiro ou loca
tario, por prazo não inft'rior a trt•s annos, de terren0s 
que cultiva, pagando 201)000 ou mais por anno; 

4." Titulo de propriedade immovel, cujo valor loca
tivo não seja inferior a 20015000. 

§ 3. o Quanto aos rirlatlãos menciona:lus nos d iiil'rentes 
numeros do § 1." deste artigo, a Junt1 lerá sempre por 
conhecida a renda neressarh p1r:1 serem inrluirlos na 
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lista tlus vut IJltes, e se limit:lrá a verificar "I aqucllcs 
ciLiatlãi;S estão comprehendidos em qualquer dos cJsos 
especificados nos ditos numcros. 

A respeito de quacsquer outros cidadãos, a renda legal 
será presumida peh JuntJ, ou provada perante ella pelos 
meios designados no § 2. o 

(Decreto n. o 2675 de l.87n art. 1.0 ~ ~. 0 ) 

Art. 29. Os Parochos, Juizes ue Paz, Delegados e Sub
delegatlos de Policia , Inspectorcs de quarteirão, Col
lectores e Administradores de rendas e quaesquer outros 
empregados publicos são obrigados a prestar á Junta 
todos os esclarecimentos que esta requisitar para ostra
ha lhos ela organização da lista geral dos votantes, pro
cedendo para este fim até a diligencias especiaes, si forem 
precisas. 

(Lei n. 0 387 de l8í6 art. 31.) 

.\rt. 30. As sessões da Junta, que serão publicas, se 
celebrarão em di;IS sue,:cssivos, lf'!Hlo principio ás iO 
horas da manhã e devendo durar 6 horas consecutivas. 

Os trabalhos da Junta deverão concluir-se no prazo 
de 30 dias. Suas deliberações serão tomadas por maioria 
de votos. 

(Decreto n. o :!67G ~~~ :1875 art. f. o§§;;. o c o. 0 ) 

Art. 31. Todos os interess3rlos poderão requerer ver
balmente ou por escripto, durante a 1." reunião da Junta, 
o que julgarem a bem de seu direito e da vertlade da 
qualificação, e se lhes dará um prazo razoavel até ti dias 
para apresentarem as provas de suas allegaçõcs. 

(Decreto n. o 2675 de 1871) art. L o § 6. 0 ) 

Art. 32. No caso de impedimento ou falta do Presi
dente da Junta, e dos seus substitutos, os mesarios ele
gerão d'entre si quem a presida. 

No de impedimento ou falta de qualquer llos membros 
da Junta, e dos seus substitutos, os prcsenles elegerão 
para substituil-o um cidadão que tenha as qualidades de 
Eleitor e seja residente na parochia, prevalecendo, si 
houver empate, o voto do Presidente. 

Si o impedimento ou falta fôr de todos os membros 
da Junta e seus substitutos, o Presidente desta nomeará 
para compôl-a dous cidadãos com os requisitos -acima 
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ditos, c com cllcs elegerá os outros dons membros, vo
tando os trcs por escrutínio St'rreto. 

(Derreto n. 0 2117(i de 187ii .1rt. L" ~ :3. o_ Drcrcto n. o 1812 de 
18i'.iü art. 17 parte L"- Decreto n." 2021 de 1860 art. li.") 

Art. 33. Em cada dia se lavrará no livro especial, de 
que trata o art. 21, uma ar:ta eircumstanci:Hla, da qual 
constarão <!S deliberações tomadas pela Junta, com a 
exposição dos motivos c quacsqucr or.:correncias havida.-; 
durante os trabalhos, e :ts multas que tenham sido im
postas. A acta será assig·nada por todos os membros 
da Junta c pelos cidatlãus da paroclti:l presentes que o 
quizcrem. 

(Decreto n." 2Gi::i de 18it> art. 1." ~ G." parl" 2. ') 

Art. 3~. Acabada a organização da lista geral, de que 
trata o art. 26, com todas as indicações mencionadas 
no art. 27 c com as olJscrv:Jç.õcs convenicntts p:~ra es
clarecimento c decisão da Junta munic.ipal, será trans
cripta essa lista em livro especial. 

A mesma list:1 será pulllicada pcb imprt~nsa, si o mu
nicipjn a tiver, c do lirro em que rstivrr l:mçaLla se 
cxtrahirão tres cópias, que a Junta assignará, c das 
quaes será remcttida uma ao 1\linislro do Impcrio na 
COrte, c nas Provimias ao Presidcutl', outra se aflixarú 
no interior dD lgrcj~i matriz no lugar mais ~~onvcnicntc 
c puiJlieo, e< terceira ficará em poder do Presidente da 
Junta. Cada folh::: destas cópias será assignad:1 por toda 
a Junta. 

SerJo lambem exlrahidas r· n.<si!:!·nadas pela .Junta có
pias p:~rr:iaes da rcfnicla lisl:t por districtos, para scn•m 
n·ml'tlid:Js, dcnlro de oito dias eo!llatlos darJnelle t'Hl 
IJUI' lkar terminada :1 list:1 geral, :lOS rcspt•ctiYos Juizes 
de Paz em r\l'rcicill, :1 lim dl' ;1s fazerem llUIJ!icar por 
t•dilacs. 

O Prcsidi·nle da Junta é fJJ,ri:.;:,:ln a inspecr:io!lar, :~lt'~ :i 
2.' n~tlltiJo dl'~la, a comcn·:H.'ãn da dit:1 lisla aflixacla na 
matriz, e, no casp de desappare,~cr, a SltiJstituil-a por 
noya cópia cxtrahitla do rompr·t,•nlt• lino., o qual eslar;í 
soh sua guanla. 

(Orrrf'ln n," 2t\7;\ d0 li•7i\ <li' f. J." ~i."- Lri n." :l.qi dr 18lt". 
li" f. 21 - fl<o't ,-f,, 11." :;.;::1 rli ISí!l.) 

Art. :\:J. fl~ dtlll~ lirru;; t'.'(il'l'i<ll'.' de (jlll' lr:ttam 11S 

.1rts. '21. :l.'l e :n, <1'1'iln fnrnr•,·idn< p.·l~ f:;JJIJ:ll'~ do mu-
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nicipio, c abertos, numerados, rubricados c encerrados 
pelo Presidente desta, ou pelo V ereallor que elle designar. 

(Lei n." 387 dP tSíG art. 11\J.) 

Art. 36. Passado o intcrvallo de 30 <I ias depois daquella 
em qun, como se (lctcrm in a no art. 31, fór afixada na 
matriz a cópia da lista geral dos vot:mtes (la parochia, 
reunir-se-ha novamente a Junta parochial, c eelcbrará 
sessões durante W dias consecutivos, nas quaes receberá 
as queixas, reclamações, ou denuncias, que qualquer 
cidadão lhe apresentar solJre fallas ou illegalidadcs em 
seus trabalhos, em relaç.ão quér ao queixoso, redamanto 
ou (lenunciante, quér a outrem. 

(Decreto n." 2()7:; do 18iii art. !." ~ :;.", 0 Lei n." 387 de 18iG 
art. 22.) 

Art. 37. Estas queixas, reclamações ou denuncias, 
serão retluzidas a li'l'l1lo, que será assignado pelo cirladão 
que as apresentar. Si as acompanharem documentos, o 
Presidente da Junta passará recibo destes, sendo pedido. 

(Decreto n." 2G71.i de 187::1 art. L"§ i.i." parte 2.', c Lei n. 0 387 
de :181G ~rl. 2:1.) 

Art. 38. Tomando logo conhecimento das ditas quei
xas, reclamações ou denuncias, a Junta só dnliberarã 
ácêrca ela inclusão de nomes omittidos na lista ge
ral; quanto ás que sr rd(•rirem :'t exl'lusão dn nomes 
inseriplos na mesma lista, a .Junta, cmiJora mda possa 
decidir a tal respeito, dever:'t comtmlo tbr a sua opi
nião fun(lamenlada, prcst:mdo lodos os csdarcrimcnlos 
possíveis. 

(Decreto 11. 0 2ü71.i do tR71.i art. U' ~:;.o p1l'tc 2.") 

1\rt. 3!J. Organizatla, p(•lo me;mo mo:lo estahelecülo 
no art. 27, nova lista ou lista supplement:tr dos cida
dãos, cujos nomes (levam ser ineluidos segundo as de
liberações da Junta, em virtmle das ditas queixas, recla
mações ou clenuneias, c transcripta no livro especial 
de que trata o art. :J1, se fará a sua publicação, e a cx
traeção das cópi::s tletcrmin:Hlas no mesmo artigo para 
os fins nelle declaratlos. 

(l)cr.rdn n." 2nc:; <I c ifl7:i art. !." ~ 7." Jl~ ri c 2.") 

Art. ·10. Nas aclas das SPssõp:;, qUI' SITão lavradas pel:~ 
nu•sma l't'lrma cslatui 11:t no art. :n, ~;p far:'t mrnção da~ 
IJUCixas, recl:un:tções, ou dcnunt:i:ts apresentadas, de
rlarando-se: L", os nomes tlos que as lizrrrm, r resumi-
·- 1'.\llTll Jl. I:; 
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da mente o seu oiJjedo; 'i.", as deliberações tomadas pela 
Junl:t, rpnndo s:) trat tr da indu~~~o de novos nomes, ou 
a sua opini;io, quan:lu ~~· [ll'i'll'll:ft•r a exclusão. 

Art. !J,l. Concluiuos os trab:tlhos cfa Junta parochial, 
o Presidente llcsta n•metlerú immcdiatamcnte ao subs ti
tulo do Juiz lle Direito, ou ao Juiz 1\Iunicíp~l, os livros ua 
qualílicação, c todos os mais ptpeis e documentos con
cern~)ntcs aos d iloh tralmllws. 

(Dccretv H." ~ôi::i ae !87il art. 1.'' ~ 8°) 

~ t.o A remess;:, do~ ditn; fin11s, p1pcis c dOi'll!llenlo~ 
'rrú feita pelo Conoio so!l rc.-ristro ou pnr 0/lit:ial rk 
Justiç~, nuporpessu<> da eonli:mçallo Presidente da Junta, 
de modo quo, o mais urdar, ale lO dias, cont:tdos cfaquellc 
em I]Ul: ~C tiverem l'IlCl'IT<Hlü OS traJJalÍIOS ua llleS!ll:l 
Junta, sejam recclitOus pelo Sttltslituto do Juiz de Ui
Jeilo ou pelo Juiz lllunirip;tl. 

Sú no caso de uão lttVI'I' no lug:~r a~1~111:ia do Corrrio, 
ou no de não pu:l<'r ser lei ta por este, no Jll'<tzu iwlic:tclo, 
<1 referida JC:ncssa, se recorrer~ a qu·tlrJU:'r dos outros 
llow; meio~. 

O SufJstitutu c10 Juiz ele JJircito uu o Juiz MunicipJI 
vassJrú neilm do:, ditos lin·o,, jl'tp~is e di)Culllentos, 
com declara1;<io t!o dia do rerc\,imcntu. 

(U:i JJ." 387 ou iSíG art. ;n.) 

~ z." (Ju1naoalú ao ultimo dia llo prazo cstabcleci1lo no 
par,t~Taplw antccednnte o Su!Jstituto do Juiz de Direito 
ou o Juiz Municip.d não rc~.:clwr 11~ lin->Js, papcts c do
cumento~ de que trat;t.u llli'S/lliJ paragraplw, immedia
tamcnte os rcd:nnarú do Presidl'llle da Junta paroehial. 

Si os dit~>s SuiJ,Lilnto ult Juiz não rcr:uiJerem to1los 
os Jinos e papeis que Jiii'S 1lev:'m Sl'l' rcmdtidos, recla
marão do mesmo modo os (fiW fallal'l'lll. 

~ 3. 0 Si em algum dos liH1IS óli'lt:tr " mrsmu SuiJ
stituto ou Juiz falta ou sulisliLnição de foll1as, ou qual
quer vicio, immeuiatamcntc chamara cluas testemunhas 
OUe vcriflqucm O facto, C IJl'OCCdcr;i ao auto elo COI'IJ:) iltl 
dl'liclo com peritos. 

Do mesmo modo procecler;i st acnar viola(!os o mvo·· 
lucro dos liHos e o dos papeis, ou su~p"ilar quu o IOI\tlil. 

AI"!. !d. Ht!Ull ir-Sc'-hàu nova Jncn l~ as Juntas pa rc
c!Ji~ws no dia que o seu Presidcnl1~ warcar, e por cun
,·if•' d··'f·'. p1ra 0 fim de l'<'•'o>'•"r••:n "' r.•::p· fi1 ~,, IJIT·.'' 
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ue actas e as listas quil lhes remetlercm as Juutas mu
nit'ip~cs nos termos do~ 1." do art. 1\2. 

A .Junta parochial remetterá os ditos livros, no prazo 
c pelo modo estabelecidos no art. ltl ~ 1. •, á Cam:~ra do 
município para serem archivados; e publicará as men
cionadas list:~s. 

Da srssão que para cslo fim fôr celebrada se lavrará 
uma acta no respectivo liYr<l. 

Si ,, Junta não se reunir até tres rlias depois do desi
gnado, o seu Presiuente manrlará pull!ic:1r as referid:J.s 
listas. 

(Decreto n.• 2675 de 1875 art. i. 0 § 13.) 

CAPI'ITLO IY. 

DA 0!\G.\:\IZAÇÃC DA JUiHA ~ll::"ICIPAL. 

Art. !13. A Junt~ l\lunkipal se reunirá na sédc do 
1\lunieipio. 

~ 1. 0 Pn·sitlirá a esta Junt:l: 
ü Substituto do .Iuiz de Direito :la La v;Ha dvel, ou 

o Juiz 1\lunicipal, no município em que residir; 
() respectivo SUHir~nte, no município que estiver 

reunido ao da rcsitlenr:ia do Juiz Munir;ipal, form~mdu 
um só Termo Jurliciario; 

O Presidente ela C;nnara l\lunicipal, no município que 
não tiver Tribunal de Jur:~dos. 

~ 2." Serão mcmlwos da mrsma Junta: 
No município em que residir u SuiJstituto do Juiz de 

Direito ou 0 Juiz l\lunieip:tl, r~ no fJlW a ess1~ estiver 
reunido formando um só Tt•rmu Judici~rio, dois cicL!
dãos com a~ qualitladcs lle Eleitor e n•sirlentes no res
pectivo muilir;ipiu .. o~ quae~· serão eleitos pelos Vcre:l
dores d:, Cam:1rc; l\Iunir.:ip:ll; 

No município que não tiver Trilmnal de .lur;-trlos o 
Vet·cador immerliato em votos ao Prc~idPntc ela Camara 
l\luniripat, G o Eleitor m:1is votado tia p:rrochi:1 on:lc 
~'slivcr a séde elo município, que não se achar ausente 
~:~u impossibilil::llo. 

~ 3." Não pór\e presitlir á Junta municipal ou f;-tzer 
parte ilclla quem tenha srrvir.io em Junta parochial do 
llllln il' il)ÍO. 

(Decrete n.' 2671\de i875 art.~-'~ 2. 0
1 c LGi 11, 0 387 d•c J81tl 

;, ri E. 33 f. 31.) 
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Art. VL A Junta munil'ip:d SI) reunirá para celebrar 
suas sessüc•s ordin:1rias no dia q1w f'1Jr dcsig-nllio dentro 
do pr:1zo mais Lrcvc possível, u qu:d não cxcctlcr:í a 30 
dias, contados daquellc em qtw se houverem concluído 
c encerrado os trabalhos lias Junt::s parochiJcs. 

(Decreto n." 2Giti de !Riii :1rt. 1." §lU.) 

Art. M). A fim de elegerem os dous membros da 
Junta c dous sullstitutos destes, serão convocados para 
o dia que fôr designado, com antcccdcncia de 10, todos 
os Vercarlon•s da Camara do .Município, ainda os que 
não se aclwrcm em nxr)reirío, comL111to que não estejam 
privados lll'stc por cfl'eilos lcgacs. I\ão serão porém con
vocados os não juramenl.ados c os que esliYcrem ausen
tes do município, c nestn raso conYm':Jr-sc-IJão em lugar 
dos impedidos os respectivos supplcntcs, os quaes deve
rão ser juramentados, si jú o não cslivercm, até ao dia 
da eleição da Junt:1 pelo Presidente dcstL 

§L" No munieipio que não tiver Trilmnal rJe Jura
dos, serão convocados os cidadãos mencionai!Os no art. 
4,3 para constituírem a Junta nrstc r:aso especial. 

~ 2". E' applieavel a esta eleição o ilisposto no 31't. 7.' 
(Decreto n." 2Gi.) de l8iii art. I.''~ 8. 0 ) 

Art. Ml. E' competente p:mJ fazer a r,onvocação .Jc 
que trata o artigo anLcrctlcnte, em todos o.;; casos do 
~rL '13, o Substituto uo Juiz de Direito ou o Juiz Mucipa!. 

(Decreto n." 2ü7ti de !875 art. !." ~ 8.") 

Art. 47. Serão suiJstituidos: 
O Juiz 1\Iunieipal, ou o SuiJ:>Iiluto do Juiz de Direito, 

pelo respectivo supplentc, c na f:ilt:1 de supplentes pelo 
Prl'sidente tia Camara 1Uunicip.1l; 

O Supplcnle do dito Juiz ou Substituto, nn município 
reunido ao da rcsidencía destes, pl'los :mpplcnr,es que 
se lho scg·uirem, t•, n;~ falta tlc outros supplcnll•s, pelo 
Presidente da Camara l\Iunicipal; 

O Presidente da C:nnara 1\Iunil'ipnl, quando Presiclento 
da mesma Junta no caso cspel'ial da ultima paxte do 
~ 2." tio :-~rt. 43, pelo Vereador immcdiuto que 3C 1chur 
ri e sim pctl i ti o. 

(Lei n." :l87 de iSíG arts. 33 t) ~~.) 

1\rl. 48. A convocação de que tnL1 o 11·t. oír; se fad 
por editaes, que serão puhliG<Hios pell imprensa, si a 
l!nuvcr, na st'~dc do muniripio, c [JM ollicios, mar-
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camlo'-se o dia em que, :'1s 10 horas da manhã, deverão 
os convocados comparecer na Casa da Camara 1\luni
cipal , ou, caso seJa absolutamente indispensavcl, em 
outro euilicio expressa c préviamcntc designado que 
oiiereca a nccessaria commodicladc. 

Os t:eferidos cdil:les c alHeios serão enviados por OJli
cial de Justiça ao Secretario da Camara l\lunicipal para 
mandar allixar os primeiros c entregar os segundos. 

(Decreto n.• 2G75 de 1.87:5 art. 1." § 8." parte f.") 

Art. 49. O Juiz l\lunicipal, ou o Substituto do Juiz de 
Direito designará um Escrivão do Juizo para executar 
todos os trabalhos prep;~ratorios concernentes á convo
cação. 

Desde o dia, porélll, em cJIW se dever proceder á 
eleição da Junta, até á conelusão dos seus trabalhos, 
servirá perante clla, como Escrivão, o Secretario da Ca
mara l\lunieipal, e, na falta Llcstc c de quem o suiJstitúa, 
um cidadão nomeado c juramentado pelo Presidente d~1 
mesma Junta. 

No município que não tiver Tribunal de Jurados, 
tambem servirá como Escrivão da Junta o Secretario 
d;~ Cam;~ra l\Iunicipal. 

t Decreto n. o 2G75 de 187ti art. i. o § H parte 2. a- Lei n." 
387 de iSW art. 30- Aviso n. 0 I. H de 1.8'17 § 2. 0 in {inc.) 

Art. 50. No dia designado para a eleição da Junta mu
nicipal, reunidos os funcciouarios convocados, o Presi
dente, depois de lêr o presente capitulo, annunciará que 
se vai proceder por escrutínio secreto á eleição dos 
membros da mvsma Junt<l, v de dous substitutos <.lestes. 

Art. 51. A esta eleição se procederá segundo as clis
posiçõcs, que lhe forem ap11licaveis, do cap. 2. o do 
tit. L o destas lnstrucçõcs. Cada um dos funccionarios 
convocados entregará duas cedulas, tendo uma destas 
o rótulo-Para mesario-e a outra o rótulo-Para sup
plente-. Em cada uma rlcllas sn !'srn~verú um só nome 
de cidadão com as qualidades de Eleitor e residente no 
município. 

(Decreto n. 0 2G71i de i87ti art. I.. o§~ 2. 0 e 8. 0 ) 

Art. 52. No caso de não comparecer nem-um dos 
Vereadores até ás 2 horas da tanln, ser-lhcs-ha feito 
novo convite por olllcios para as 10 horas da manhã 
uo dia seguinte; e si ainda nesse ri in c ú hora marcada 



ncm-nm ~c· .1prc~;:•nt::r, o l'rcsllklllt: da Juuta rullrocar:·, 
IIHmediat.tnH'nLP para novo di:t, qnc dt•sig-n;tr;i com an
teccdenC'ia de oito dias, os snpplt·ntcs elos V ert:ador;•s, em 
numero ígu;tl ao drstt'S c segundo a ordem da votação, 
t•m!Jor;; não estejam juramentados. Si tamhcm esses 
supplcntcs não comp:trct:ercm, serão convocados pelo 
mesmh modo os que st: lhes seguirem em votos, c 111 
sua falta, os Vereadores elo quatriennio antecedente em 
1." lugar, os supplrntes deslt'S em St'p;nnllo logar, c finill· 
mente os Vereadores, r' seus supplcntcs, tio município 
mais vizinho. 

§ t.• Do mesmo modo 11roecderit o l'rcsidenlc da .Junta, 
quando to1los os convocados rct:ns trem vot:1r ou vo
tarem em branco, ou quanrlo, tcmlo vulatlo em cilladão 
que careça dos requisitos tlcdarados na fim do art. l'H, 
recusarem fazer nova eleição, ou de novo votarem na 
mesma pessoa ou em uulr.t quo l'lm!H'll1 r·art'Ça rl:l
quf'lles requisitos. 

(lnstrucçõcs n." t;G:; de !8ü8 ar L. 2i.) 

~ 2. o Si até ás 2 horas da tarde não comp:trecer mais 
do que um Ycn':tdor, licará adiada a eleição para o dia 
St~.~·uintc ús IO horas da manhã, fazentlo-sr: novo con
vite :JGS Vt'rc:Jdores, c si ainda entlo não romp1rcceJ· 
mais tio que um, serão cnu\-ol:ados l:mtos supplentes 
qu:mtos perfaç:Hn, com o Vereador quo tiver compare
rido, numero igual ao dos Vereadores do municipio. 

§ 3. o Feib a nova convocação uu convi te a que sn 
referem este artigo c seus paragraphos, não será ad
mitlido a votar nem-um dos untcriormcnto coJ1Vu
cad os, que depois com pa l'CÇa. 

§ 4. o Si, feita a apuração das ccdulas, não ficar com
pleto o resultado da eleição, proccder-se-ha sem ctmnora 
a nova eleição para preenchimento das vagas, <', si o 
resultado ainda fôr o mesmo, o Presidente da .Junta c o 
cidadão ou os c icladãos e lei tos, com os quaes se considerarú 
consti tu ida a mesma Junta, preencherão os I ugares 
vagos pelo modo estabelecido no art. 32 p;~rtc 2." 

§ 5." Na .Junta formada pelo modo especial esta!Jcle
ciclo no § 2. 0 do art. 43 por ser de município que não 
tenha Tribunal de .Jurados, a falta de comparecimento 
do Vereador ou do Eleitor convocado para compôl-a scrú 
prcenchid;~, por convite do Presidente, pelos cidadãos quo 
a cada um daquelles se seguirem na ordem da votação. 
A falta do Presidente porém será supprida pelo Vereador, 
membro da mesma .Junta. 

(Lri n.• 38j de !8111 ~rts. :13 ~:lU 
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§ G. o Das occorrencias exlraonlinarias 11H'III'ionarlas 
neste artigo c seus paragraphos fará parlieip1ção c~pccial 
o Presidente da Junta ao .Juiz de Direito, c tamllem na 
Côrtc ao l\linistro do Imp·~rio, c nas l'rovineias au 
Presidcn te. 

Art. t$3. Si nem-um rios cidatlãos eleitos comparecer 
p::n·a tomar assento, o Prc~iilentc da Junta procederá pl'lo 
modo rstZtbclccitlo no arliê!·o 20. 

Si só um dos eleitos com.parecr•r, se procc.lerá tamlt!'l11 
a nova eleição par.1 sJ preencher a falta, c si não fôr 
p;~sivcl a nova dcição, SL' procederá como está eslalJC
l•'c:irlo no art. 32 p.1rte 2." 

Art. M. Não podem ser eleitos membros tla Junt:1 
municipal cidadãos que !~ajam feito parte das Juntas 
parochiaes. 

(Lei n." 387 rlc ISIH art. :J:l.) 

Art. ~m. Si durante os trabalhos da .Junta muniripd 
tleix:m~m de eompwecer atg·um de seus mcmln·•JS c os 
substitutos, será preenchida a falta pelo modo est:liJcle
citlo na 2." parte do art. 32. Deverá ser rc•sitlcnlc no mu
nicípio o cidadão que para este lim st~ ekgcr. 

Si a falta ou impedimento for tio Presidente, será sulJ
slituido pelo modo estabelecido no art. 47. 

No caso ele serem para este fim convicl:ldos Yercatlorcs 
nos termos do dito art. 47, si estes não comparccen~m, 
os tlous membros da Junta nomearão para preenchi'!' a 
falta do Presidente um cidadão que tenha os requisitos 
lcgaes, decidindo a sorte em caso de empate. 

No caso de ser formada a Junta municipal pelo modo 
especial a que se refere o~ 5." do art. 52, procetler-se
ha nos mesmos termos deste paragrapho. 

Art. ü6. Nas questões que se suscitarem úc(~rca da 
elegibilidade de qualquer cidadão para membro da Junta 
municipal, se ouscrvará, no que fôr :1pplicavr'l, o dis
posto no art. 18 relativo ás Juntas parorhiaf's. 

Art. 57. Constituída a Junta municipal, lavrar-se-ha 
logo a respectiva acta semelhante á de que trata o 
art. 21, a qual será assignada pelos membros ela mesma 
Junta, pelos funccionarios e cidadãos que na eleição tive
rem intervindo, c pelos mais cidadãos presentes que o 
quizerem. Em seguida o Prrsirlrnte J!~ 

/:,~ \\UH f:4 . ... ,./ f\"'f ,_IJI'· IH u ·if~~ 
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buira pelos membros de lia ;1s li,t:1s p:, rucruaes, para que as 
examinem no propno lugar ;la n•mtião, c nos termos do 
art. 4í marcara, ann une iawl o por e r li t.acs c pcl~1 imprensa. 
onde a houver, o dia,) hora Jlll CfUC deverão príncipw•· 
as sessões ordinarias da mesm:1 Junta p:ua verificação .~ 
apuração de cada uma das reft'ridas lista3, começando-.><) 
pelas das parochias mais dislémtes. 

(Decreto ll. 0 207f>dc 18i:; nrt. !. 0 §~ 3." J J.') 

Art. 58. Lançar-se-hão as actas da Junta municipal 
em um livro especial, que sera fornecido pela Camara 
do município, c aberto, numerar! o, rubricado e encer
rado pelo Presidente Licsla, ou pelo Vereador que clle 
designar. 

(T.d n.". :187 lle lílíli :1rt. 11~1.) 

CAl'ITIJLI) V. 

IL\!; FUi\CijíiES IJ.\ J!liH.\ ~lliNICII'AL. 

Art. 5!). No trigesimo dia depois <laqucllc em que St) 

houverem c:oncluirlo c ;~nrcrrado os trabalhos de tocbs 
as Juntas parochiaes tio lllllJJ iripio, ou antes do trigcsimo 
dia, no que, segundo o art. 57, tiver sido designado pelo 
Presidente da Junta municip:.\1, reunir-se-ha esta par,1 
celebrar a sua i. a sessão onlinaria, a qual durara o 
tempo necessario, não excedendo este a 30 dias. 

Quando fór grande a afllueneia de trabalhos, poLlerú a 
Junta, passados H) di~s, deliberar que, sem prejuízo 
do prazo maximo já estalJclccido nt~sle artigo, se inter
rompa a sessão até ao vigcsimo dia; deste em diante 
proscguirão os trabalhos para serem concluiclos sem mais 
interrupção. Por eLlitaes, c si fór possível pela imprensa, 
mandará a Junta publicar esta dcliiJcração. 

(Decreton. 0 207'1 de 187:; art. 1." ~ 10.) 

Art. GO. A' Junta municipal compete: 
l. o Apurar e organizar definitivamente, por p:~ro

chias, districtos de paz e quarteirões, a lista geral dos 
votantes tlo município, com a declaração dos que são 
elegíveis para Eleitores, servindo-se para este lim dos 
trabalhos das Juntas parochiacs, das informações que 
elevem prestar-lhe os agentes fiscacs das remias geraes, 
provinciaes c municipaes, hem como todas as autori
dades c chefes de rrparttções administrativas, judicia-
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rias, policiaes, CIVIS, milit:ln•s c ecclesia~ticas; final
mente, de todos os rscbrcrimcntos c meios rlr prova 
nccessarios p~ra veriíic;10ii0 rla cxisl.rncJa dos cidadãos 
alistados e !las qmllid;H!cs r:um que o devem ser. 

2. 0 Incluir pelo ronllcr·imcnlo 'luc a .lucl.a tiver, ou 
pelas provas exlliilid;J,; de C<lp.,t·idalic poliii,'a, os r·irb
uiTos ev ios nomes houverem ~ido omiltidos. · 

:\.o E~1:lni1' os rpl::! ti verem sido indevida mente qun
lilit~arlos pcli1s Junt;1s p II'OI~hi:JCs, devendo nc-;i.c e:1so 
noliíir~al-o;: por etlitaes al'fixarlos nos Ju~:1res m.1is pu
IJlicos, ou pela imprensa, para ;11lc:;:1rcm e sustentarem 
o seu rlircHo. 

4.. 0 Ouvir c Llcriclir, com rccur:::n neccss;lrio p.1ra o 
Juiz de Dircilo, todas ;1s qucix;~s, ~~cnunr:i ~.~c rc:·l:;m1-
çucs qnc vcJ·;o;;~rcm sobre a rc:~uhritLu:c do< i.rai1:dl10s 
d:1s .l'''lt<IS nn·ot:lli:ws, nssim como lolll:Jr r·oniJet·.imcnto 
ex oífi.;io., c 1:om o mesmo recurso, de !fHiH''rruer irrc.~·u
laridades, vi~io~ .. ou nullidadcs qnc rlcsc0:wir no pro
cesso dos tral,,dlJos d;1s Junt:1s p.ll'0::ili~cs. 

(Dcrr ton."2Gí:jrJc18í;; ~rl.l. 0 ~ 11.) 

Art. fil. No exercício ela funr:çiio ele que tntam os 
n.o• 1. 0

, 3. 0 c ~. 0 rlonrtig·o :mtcrcdrnlr, a .lunlallllllli
cip:ll o!Jsrrv:lrú :1s sr~uintcs dispo:;içur•s: 
~Lo Jk; lj:;Las da rrualillcação drliniliv~mrnte con

cluirla n1N irnnos do Decreto 11. 0 2(i7:j (k 28 de Ou
tubro rlc 137:) c dcslas lnstrucrõcs niTo porlcm as .lunt::s 
municip1c;; eliminar cirlndão nl.~·um sinão nM sr"~uinlr~s 
casos: prrtla da cap1rid:Hlc polilica, morte, mw;ançJ de 
domicilio para município tlifferente, ou par:1 paiz cs
tranr;cii'O. 

No pl'imeiro destes casos n climimção não pór]{) ter 
lu.'!;ar siniio em virturlc rlc rcqucrimrni.o dr nl!';um ri
dadão c tlc wova completa, por este produzida, rlc haver 
perdido o fJU<lliflcatlo n cap.tcirlade política por ter-se 
naturalizarlo em paiz estrangeiro, ou ter aceitarlo sem 
licença do Imperarlor emprego, pensiTo ou conde,'oração 
de lJUllqucr GoYCrno c.;tr.mgc[ro, ou íer sido ]1~11 ido 
11or scnlrlJ'!a, nos termos do ~rt. 7. o da Constituir::~ o do 
lmperio. Esta prova consistirú em reri.iclão :mlllC'nlica 
de qn~lqucrdosclitos factos, ou sentcnç:~ proferida prlo 
.Juiz ele Direito da comarca, em processo rcg-nbr, inst~u
rJrlo com citação pessoal do r.ida<lão, cuja climin~çiio se 
J'rquerer, quanrlo se achar em J ugar conhecido, c em torlo 
r:Jso com citação edital de qn:~csquer terceiros interes
sados. 

- PAnTF: II. 



Nos outros 1luu~ casos rl'fniclu~ .1 •·liminação podcrú 
ser fl'il:l c.r officio [11'1.1 .Jun!:1 rnuni:·ip:d: no l'aso de 
rnorl1', sú :'t 'j,;L1 d•· •·;·rlid:io d1• ohilo, qu•• !Ire fur aprc
scnl:lli:l, ou qu•· cll1 liiiii\'IT n·qnJ,;itado da autoridade 
ou rt'J':il·tit;:\:J I'OIIIJil'lentc, c nu d1) lllllli:luça do domi
cilio, pdo ronhecirllt'Hln i[lW a .lunl:1 tiVt'l' do fal'ln, O?
pl'!.~s illflll'!ll;I(;ÜI'S iJlll' Jitl) IPJ'I'I1. tbl::,;, OU dJ:i l'l'l{lll· 

sit·1r, 
(lll'l'l"'I•J u." 2·;;:; ,[.,!~Ti dl'l. !." ~~ ':!1, 2:::, r :23parte !.") 

~ i." A re<jii'Ílu do cirl:Hl:1o t'llllljm'ill'lldido em quali
llnr;;1o dcliniLinmcnte romluida, I' tpw haja mudado 
~cu domicilio dt) urna p:1ra ot1lr:1 p:ll'lll'lria do llH'Stllo 
municipio, ou dt• urn para outrn di,;l rit'l" da nrt•srna 
p;H'Odria, farÚ a Junta H:!~ I'I'S[I:'•'[ÍV:IS iist·:s :IS l'UllSt'
ljllCIJt:·S aJlt'l',\I;Üt':i, 

(Oecreto n." ~li/:.1 J•é !'!I:;~ :1." part<; ::!. ') 

§ 3." Na notilicação <Jlll', no r:1so do citado 11." 3." do 
arti~·u antecedente, a Junta lizcr por cditacs n pela im
pr<'llS't, p:1ra allcp·:lr<'lll <' susknl:ll'<'!ll "St'U direito, aos 
cid:lll;itlS t'OIIl[H'Idll'lldido~ H:IS li.<l:lS "1'1'.11'~ Ul'i!':llliz:lli:IS 
pdas .luuLrs parodri:H'S e qtw po~r :liJitl'lla tiverem sido 
excluitlus, serão tlecl:ll'atlos os lllolivus da exclusão. N:t 
rcS}Itctiva acla se farú i:icitli:::l tk:·lar:tr;Jn. 

(Lei n. 0 38i uc IS'í.G art. 2~.) 

§ rf." As queixas, tlcnnnci:ts L: rcd:tmaçõt•s, a que St~ 
rdcn: o citado n." 4." do arli•ro anlct't•dcHlt', e tJUC qual
quer eidadão potler:'t :lfJl'<.'St'IILir, st·rJ,, rduzidas a termo, 
que este eitladãu :Jssi•!H::r:'t c st: trausrren_•rú na ada. 
Si as :u:omp:llllt:lt'l'lll tltH'llltli'Hlo~, o Presidente da .I nuLa 
p:1ssnrú reril)l) tlt:st::s, st•wlo i'cditlo. 

Antes de as dceidir plldcr:'t a Junta rcrJnisit:lr p:11·a seu 
esdan:cimcnto os prc<.:isus do:.·uuu:utos e informa~ües, n 
recciJcrú <JUalqucr contcsta<;ão, IJlte scrú LallllJülll redu
zida a termo assignado pelo cidadão que a aprrscnt:1r. 

ProferiJas as dcrisõcs, que na :1da s1: lraust'!'I)Verão in
tegralmente, serão ellns n•mcttidas sem demora com os 
l'l'tJU<:rimcnlus n termos d:1s <JUI'ixas, dcnun,·ias c rcrla
ma<:ucs, c com totl<•S os papeis c dorttllll'llltiS <JU<' lhes fo
rem eonc.crncn lt~s, ao Juiz de Direi to, par a dc!l:1S eo
nlwccr em rnntr:<'' nt•ccssario; o q11c: S<'l'a mencionado 
n,t acta tb SL'Ssão. 
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Da rntrega dos tlitos papeis r.o Juiz de Direito o Se
cretario da Camara 1\lunicipal, como Escrivão da Junta, 
haverá recibo. 

(Decreto n. 0 2G7ãdci871;;ut. 1. 0 ~ 1i. 0 parlr2."c~H n." ~' 
e Lei n. 0 :lH7 clr i~lHi art. 31.) 

~ ;j," As decisões que, nos lermos da segunda parte uo 
rererido n. o ~·. 0 do artigo :mtcccllenln, a Junta tomar 
solire as irre.Q"ularitlatles, virias on nullidades qur. tlcs
rolirir no processo tlns lrahalhns d:1s .Juntas parochiaes, 
c de que tomar t:onheciHH'nto f.E oflicio, S(•rão, como 
no caso do paragrapho anterior c para o mesmo lim, 
rcmettidas tamhem ao .Juiz de Direito, c transcriptas na 
acta da Sl'Ssão. Entretanto não sr. inLt'JTnmpPrão ostra
halhos da Junta. 

Art. G2. Hcv istas, alteradas ou confirmadas pela .J nnta 
munit·ip:ll as listas gcracs, organizadas pdas .Juntas pa
rochiacs, serão citas lançadas nos livros espceiacs da 
qualilir;~ção dos votantes dr• cada parorhia, r assignadas 
pela .Junta muniripal. . 

~ 1." Nestas listas fará~ .Tnnt:1. municipal a competente 
tlerlar~ção dos r:idadãos Plngivcis par,t Elt•itort•s, t•xigida 
no n." 1." tio art. 00. 

De cad;~ uma destas listas será enviada, no prazo de cinco 
dias, uma rópia authenlica segundo o art. :l~·, ao .Juiz de 
Direito da comarca, e outra á Junta da respectiva pa
rochia, acompmlwntlo-a o livro das aetas desta, do qual 
trai:-~ oart. 21. 

§ 2. o Serão sem demora publicadas as rcfer idas I istas, 
tod:ts 11:1 sétle do município, e cada uma, por ordem tia 
respectiva Junt:1 Paroehial, na p:trochia a que pprtencer, 
por meio de editat•s aiHxallos durante tlous mezes e 
peb imprensa, si a houver, quatro vezes com o inter
valia de HS dias. 

O Secretario da Camara l\Iun icipal e em cada paro
chia o Escrivão do Juizo de Paz são obrigados a sub
stituir immcdiatamentc os cditaes que se inutilizarem 
ou forem tirados. 

~ 3. o Si fôr nccessario c o Secretario da Camara re
quisitar, a Junta nomeará quem o ,auxilie nos seus 
trahalhr,s, especialmente na occasião de se extrahircm 
as cópias das I istas dt' que tratam os dons p:1ragraphos 
anteriores. 

(Decreto n. 0 26i5 de 1871; ~ri. 1. 0 l\ 13.- Decreto 11. 0 tHI rle 
1Ri7 n ri. I:l.) · 
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Art. fi:J. Decorrido 0 p1·no de dous mrzcs, cont~do 
do !lh ::r.<ruinlr :10 do rmrrramrnto 11:11." reunião rlas 
.lnntns munieip~es, rst.as ~'' ft'llnirão SP,2'UIHla vez rlu
ranle tlr7, tii:1s ronsccutivos ;11im do rrcolirrem recursos 
de ::u:1s decisões para os Juizes de Direito das rcf.perti
Yns ('Otll;if(';IS. 

EsLt 2." reunião será annunein!la com anteeerlencin 
ele oito dia~, pr•lo menos, por eLlital c pela imprensa, 
s; a houvc1· no Ju·~·ar. 

Nas convrr:~s que tiverem m:1isde um Juiz de Direi
to, é compcte•1le para conhecer Llos rr?feridos recursos o 
da l." vara civrl. 

(Decreto n." ~lii'ii tlc fSi:i ~rt. I."~ l 'i.) 

Art. ü4. Os recursos que tiverem por fim a inclu
~ão de cirladãos na qualilicnção, serão interpostos por 
mrio do rrqurrimento prlo~ proprios a quem se rdc
rirPm, ou {Ftr seus cspeciacs procuradores; os que 
porem tiverem por fim a exclusão poderão sel-o por 
q;~:drpwr r:itl:H 1Jo da parorlJin. 

Ta 111: tron poder·ão se• r in ltTpnstos por qualquer ritln
dãn ria n.tl ot·itia ns rr'i'tln;os qur vrrs<tr<'m sobre irrt',~U
Ltrid:ttl(·~ vícios ott ilLiilitl;ttll's tlos tralJ:dltos das Junt.1s 
e tla m··c:J,lii,/'.ão ,:,•sl:ts. 

Os ,1 i~~~~ rcc'l!I w:: sci·ão tom;~1los por trrmo, procellcn
do-se como e"iú ,;rít~1111Íll:tt1n no~""·" rlo art. !iL 

No r;tsn ,;c renusn VO'Lliti:ll io, srrú este instruido 
com cerlit!Jn t1os rcsprcii I' OS lcrrnos e rbs decisões 
sohre que versarem, :.Jióm dos documentos quo os re
rorren t.cs qrt izcrem pror1 ur.ir. 

(Decreto n. 0 ;:Gí3 de 187:> art. 1.0 ~ lrJ parte!.") 

Art. mi. Os recursos 1leverão ser ncompanhntlos tle 
documentos que f:tc:1111 prova plenn, ou de ,iustif1cnçõc8 
proc:·ss.lll.Js com ritação do Promotor Pultlico, no L" 
c:1so do nrtig·o aP.trrior, c com citação dos interessados 
nos outros dous rasos. 

(nr::rrlo n." 2G73 rlc H;;:; art. 1." § W parte 2.") 

Art. üfi. A Junta, no mesmo rlia em qnc lhe forem 
;;prrsrnl ;dos os recursos, ou no immr~.Ii:Jio, s:dyo o 
prno c!" fJilC tr~ta O art. 72, OS rlccidir:'t prot't•rintlo 
tlrsp11rho no.~ r~Cí[llCI'imcntos dos recorrcnf.ei', o qual 
srr:'1 l.r:msf'ripto na ~rta r publicado por rdital, c pela 
imprcns;~, i'Í a houvrr. 

(i)ondo n." :JGJ:; r.le 18i:; ~rt. I."~ IG.) 
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Art. 67. As decisões favoraveis aos rcconent:;s tf uc 
requererem sua inclusão na qualificação, serão lu,:! o exe
cutadas incluindo-se seus nomes nas rcspecli v as lisL:ts; 
m1s dessas decisões poderá qualquer cidadão interpor 
tnra o Juiz tle Direito, recurso com eJieito devolutivo: 
Si porém forem desfavoraveis as decisões 110 mesmo 
caso, a Junta remclterá, dentro de tres di~1s, os re· 
cursos com todos os papeis c documentos, lJLW os acom
p:mlwrem, ao llito Juiz de Direito, c com quaesquer 
novos documentos ou alle!.(·açõcs que naquelle prazo os 
interessados quizerem produzir. 

(Decreto n. 0 2üiiJ tlc 1.873 art. !. 0 ~ i7.) 

Art. GS. As decisões proferidas pela Junll suJJre os 
recursos intl'rpostos para cxdusão de cilb!ãus comprc
hl'mlidos na qu:dilicação, ou relativos a ir~·c·Hllal'iti:Hil's, 
vícios ou nullidatlcs dos trabalh.os das JuuLts c da or
ganização tlestas, não terão eHe i lo immctl i :tlu, c os re
cursos serão rcmetlidos pela Junta ao Juiz dt; Direito 
dentro do prazo e pelo lllodo estabelecil!os u:t S:'.!.4lllltl:t 

parte do artigo antccelleHtc, sob pena de re:>JHms.tlJi
lidade. 

~ l. o Os recursos necessarios nos termos deste artigo 
ctlo :mtecedenteserão remeltitlos ao Juiz de JJirl:itowlo 
Correio e soiJ registro. Ta miJem serão rcmellidos [WI J 

mesmo modo os recursos volunL!rios, l}LU!l·Jo t's n:
corrcHtes o requererem. 

~ 2." Si a Junta municipal deixar de rcml:ltl'I' ao Juiz 
de Direito até ao ultimo dia de sua sessJo os rcntrsos, 
nos termos deste artigo c do antccellcn te, lerão os l'lll:or
rentes o direito de intcrpôl-os directamenle verante o 
Juiz de Direito no prazo tle quinze dias. 

Si o r<:eurso não remetlido versar sobre irrr:gulari
dades, Vil·ios e nullidadcs da qualificação, inrurniH: ao 
Promotor Publito fazel-o seguir para o Juiz de Direito, 
qua!lllo o facto lhe constar ou lhe fôr denunc üllo. 

(Decreto n.o 2G7iJ de 1871) art. f. 0 §li parte 2.") 

Art. GO. Na segunda reunião a Junta municipal não 
póLle tomar cleliiJcração alguma sobre inclusão ou ex
clusão de l'idaLlãos, sinão por virtullo de recursos inl~'l'
poslos nos lermos dos art1gos anteriores. 

(DecPeto n. 0 2G75 uc 187ü art. I." ~ 1 q 
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Art. 70. As sessões da Junta municip~tl serão publi
cas, e durarão dcstlc as tlez horas da manhã até ás qua
tro da tarde. 

(Decreto n. o 2ü7õ de 1875 art. 1." ~ 12). 

Art. 7L As deliberações da Junta serão sempre to
madas por maioria de votos. 

(Deereto n. o 2ü7i'l de 187:3 art. 1. o~ 12.) 

Art. 72. Em qualquer sessão poderão os interessa !os 
requerer verbalmente ou por cs:Tipto o quo julg;~rem a 
hem do seu direito e da verdade 1la qualilicação, c se 
lhes concederá prazo razoavcl, até cinro dias, para <tprc
sentarem provas de suas allcgações, com tanto IJUC este se 
inclúa nos prazos dos arts. Õ\.1 e o:J. 

(Decreto n. 0 2ü70 de 1871.) art. 1. 0 § 12 pnrte 2.") 

Art. 73. De cada sessão se LtVl'.lrá uma ael:l circum
stanciada semelhante á de quo trat:.~ o :trt. 33, a qual sod 
assigna1b pelos membros tla .Junta municipal c por todos 
os cidadãos prcs!~Utes que o !JlliZ''l'i'lll. 

(Der-reto n." 2G7:; tlc 1137:; art. 2." § 11 parto 3.") 

Art. 74. Fimlos os trah:tlhos tla qu~tlific~tção, será lan
çada em livro especial, fornecido pela Camara do Jnu
nic~ipio, e aberto, numerado, rubricatlo o encerrado 
pelo Presidente desta, ou pelo V creaclor que cllc designar, 
a lista geral dos cidadãos do municipio por parochias, 
districtos e quarteirões, organizada de conformidade 
com as listr,s parochiaes f1~it:t'' na 1." rcuuião, como 
se acha estabelecido no art. G2. 

Serão tamlJcm lançadas no mesmo livro quatro listas 
supplementarcs da dita lista geral, organiza1bs, co:no 
esta, por parochias, districto.; c qtnrtPil'Õ('s, rontc'ndo 
uma os nomes dos ricbdüos induitlos, outra os do:; cx.
cluidos, outra os dos rcpuLtdos elegíveis c outra o~ dos 
declarados não elegíveis, á vista (las rlccisões tom~ulas 
pela JuntJ na 2." reunião em virtude de recursos in
terpostos. 

No livro especial tlc cada parocltia se lançará a parte 
das ditas listas supplcmcmtares que lhe fór concernente, 
escrevendo-se em seguida á respectiva lista geral. 

Da lista geral da qualificação do município, bem como 
das listas supplcmcntares 1lc que se trab Jll'ste artigo, 
rcmctterá a Junta cópias authentica~ ao l\linistro do Im
pcrio na Côrte, c ao Presidente n:ts Províncias, e destas 
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u li i mas listas rcmcltcrá ta miJem cópia iluthcntica ao 
.luit. de Direito compclrnle seg-undo o nrt. ()3, c ao Juiz 
de bz mnis vot:Hlo de cada p;m,ehia. C 1da folha dcsl<\s 
cópias será assignarla por toda a Junta. 

Por cuitaes e pela impn·nsa, si a houver, puhliearão 
o~ Juizes l\lunic~ipac~ ou os Substitutos tlo~ Juizes de Di
reito, na sédc do município, :1s mesmas listas snpp!P~ 
montares, c o dito Juiz de Paz, em ca1la paroellia, a 
parte de !las que a esta fór relativa. 

(Decrete n." ~Gi:; i!11lél7:; nrt. t." ~~ 13 <' 1?.) 

Art. 7õ. r.onduidos estes trah:llhos, se passnrão os 
iJtulos de qualilicação, proccclcnclo-s:~ a este respeito se
gundo as disposições do cap. 8." llest:1s ln~trurçõcs. 

(Decreto n. o 2ô7tí de I 87:> ~ rt. l. • ~ I~.) 

Art. n:. O livro 1ias <~ctas ela Junta mnnicipal, e o d:; 
qualilicação do município, concluidus tod,Js os trnlwlhos 
da mesma Junta, serão recolhidos Wl archivo cl:1 Cam:1ra 
do município. 

(Decrete n. 0 :?liíli de 1870 art. l." §!O.) 

Art. 77. No L" dia util do mrz de Janeiro ele ca<la 
:1nno, por convo<:;H:fill f<•il.:l pc•los l'!'l•sidentl'S d:1s .Junt:1s 
muni1~ipaes, estas se reunirão de novo, por prazo que 
n~o nxceda a cinro dias, p·1 r a or::;:m iz:~rcm duas listas 
eomplemcntarrs, nas qnars l:mçarão, em um:~ os nomes 
dos cidadãos induidos 11:1 qualilk:Içfio, c na outra os 
nomes elos excluídos della, pt•l:is d<•,·j~;i),•s r! os .Tnizrs d1~ 
Direito c Relações, proferida8 em virtude dos recursos 
interposto~ nos termos dos antenores artigos. Parn este 
fim o~ mesmos Juizes c Tribunacs remettl'rão aos Prcsi
dl'ntes <las Juntas relações nominws dos incluillos ou 
rxc:lu idos por suas decisões, cujas rlatas ser;To dc!'laradas 
n:~qlli'll~1s list1s. 

Desta:-: relações nominacs os Presidcn tcs rl::s .Juntas 
cnv1arão, wg-o que ns rccclicrcm, rópia nos Juizes de 
Pn mais vot:tdos das re~pcrtivas p:11·ochi:!s p:1ra o !im 
m1hcarlo no~ 'L'' do art. 107. 

Quanto ~ org:miwção destas listas complemrntarcs c 
ao prored!mcnto que a rcspf'ito dellas se drve seguir, 
se oiiS!'IV~r~o aE di,;posiçõcs, que lhe forrm applienvcis, 
do ~rt. 7't reí:1tivo ús !Jst:1s supplcnH•ntan•s. 

llcc rn( r " 2ü7:; 11" tfl7'i a r I. I." ~ 2:;. ) 
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Art. 78. Qualctucr omissão commettida na organiza
ção das ditas listas complementares, quanto aos nomes 
tios cülad~'ios que deverem ::.c r induillos na qualilicação, 
ou desta excluidos em virtude Lias decisões dos Juizes Lle 
Direito e llelar;ões, não privará os primeiros daqucllcs 
cidadãos do direito de votar nas elci(;õcs, nem importará 
este direito quanto :~os segundos. A omiss~lo licará sup
prida com a exllibir;ão, perantc a 1\lesa parochial, em 
occasião competente, de cerlidão Llas rcferiuas decisões. 

(lnstruct;G8s n. o 1GS Jc lS~~ art. 13.) 

Art. 7!). Da dita reunião da Junta municipal se lavrará 
uma acta no livro especial das actas desta Junta, e se 
remetterão cópias autllenticas deHa ao l\Iinistro do Im~ 
perio na Córte, e ao Presidente nas Provindas. 

CAPITULO VI. 

DOS RECURSOS. 

Art. 80. Os recursos necessarios e os interpostos pelos 
intcress~1Llos perante as Juntas mun icipacs., nos lermos 
dos al'ts. (j'f, c {i~i, tlas drtilir•r;H;ões d<IS lllCSill~'s Juntas, 
serão rler.:itlidos pelo Juiz de Direito ela com~n·t:a em 
desp;1ehos i'undamcntatlos no prazo improro~,ravcJ ele 30 
dias r.ont:.Hios tlaquelle em que receberem os mesmos 
recursos., sob {lona de rrsponsalJiliclade. 

Si o Juiz de Oireito não julgar o recurso dentro do 
prazo marcado, Lerá o tccorrenle o direito de renovar o 
mesmo recurso pa1·a a Hclaeão do districto, interpondo-o 
perante o dito Juiz ele Direito. 

Si não fôr inierposlo cslc novo recurso, ficará suiJsis
tindo com iodos os seus eiTeilos a llccisüo recorrida. 

Si o rerurso não decidido pelo Juiz de Direito vers:tr 
sobre irreg·ularidades, vícios, oa nullidacles da quali
ficação, incumbe ao Promotor Publico íazel-o seguir para 
a Relação elo d istl'icto, quando o facto lhe constar, ou 
lhe fôr denunciado. 

{Decreto n. o 2675 de !875 art. L o § !8 parte L •) 

Art. 81. Concluída a qualificação pela Junta munici
pal, serão interpostos perante o Secretario da Camara 
:Municipal, dentro de 30 dias contados daquelle em que 
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se linalizar o lançamento das listas no livro competente, 
os recursos sobre irrcgularidi).tles e nu!liclades da mesma 
qu1lillcação, os quaes serão decididos pelo Juiz de Direito 
no prazo e pelo modo estabelecidos no artigo antecedente. 
E' applicave! a este caso a disposição da 2." e da 3.• parte 
do dito artigo. 

(Decrete. n." 2tl7ti de i875 art. 1." ~ ~~ parte 2.•) 

Art. 82. O recorrente ou qualquer interessauo podera, 
nos casos do artigo antecedente, apresentar ao Juiz de Di
reito as allegações e documentos que julgar convenientes 
a bem de seu direito, ou da verdade e legalidade da quali
ficação. 

Art. 83. Nos processos dos recursos servirá perante o 
Juiz de Direito o Escrivão do Jury ou quem o deva sub
stituir. 

(Decreto n." 2675 ue 187iJ art. L" § 18 in fine.) 

Art. 8~. As decisões do Juiz de Direito em recursos 
solJre a qualificação produzirão desde logo todos os seus 
e1Ieitos. 

~ L" No caso porém de exclusão, poderão os cidadãos 
interessados interpôr a todo tempo recurso para a Re
lar::Jo do tlislricto. 

Os recursos interpostos serão tomados por termo la
vrado pelo Escrivão do J ury, indcpendentemen te de 
ctespaclw, em livro especial, no qual posteriormente 
serão transcriptas as decisões que solJre ellcs torem pro
feridas. 

§::c Si a decisão versar sobre irregularidades e vícios 
que importem a nullidalle ela qualilicação, haverá della 
1 ecurso ncce~sariu para a llelação com eiJeito suspensivo. 

(J recurso sera remetlidu pelo Correio, sob reg·istro, 
par<t este Tribunal nu prazo de tres dias contados da 
data da àecisã.u do Juiz de Direito. Acompanharão o 
mesmo recurso os papeis sobre que tiver ~ido dada 
:;. decisão recorrida. 

HJecretu n."2675ae 1871: art. L"§ 18, partes 2.• c :1.") 

Àrt. 85. As ll.elações decidirão, no prazo improro
gavel de 30 dias contados ela data do recelJimento dol:i 
respectivos papeis na Secretaria, os recm·sos concer
ucnte~ <t irregularictaáes c vícios que imvortem a nul
hdadc ct;, (jualificação; e promptamente, conforme a 

- PARTF: !L i!, 
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disposição do art. 38 da Lr'i n.o :l87 de Hl de Agosto 
de 18íü, os outros reeursos. 

Si o recurso não fôr provido dentro do rrfl~riilo pr:l
zo, ter-se-Ita por firme c irrcvogavcl a decisão do Juiz 
du Direito. 

No caso de ser annull:ltla a qual iflcação, ou no tlc n:l, 
ter sido decidido o rceurso no prazo cstalwlccitlo, o Prl'
sidcntc da Relação, no i. o raso, enviará immcdiata
mente ao l\linistro do Imp1~rio na Côrtc, c ao Prcsidcnlt~ 
nas Provincias, cópia do respectivo acórdão, a fim de 
proceder-se promptamcntc a nova qual iflcação, c, no 2." 
caso, communirar[t a orcotTt'ncia, a lim de provideu
ciar-sc convenientemente. 

(llccrclo n. 0 26i::id·~ !Ri:; art. 1." ~ IR, p.1rlr'> 2.• r :1.'\ 

Art. SG. Importam ncci'SS1riamnnte nullillade da 
qualificação os seguintes motivos: 

~ i. o Quanto aos trabalhos ela Junta p1roehial: 
1. o Ter sido a org-anização da Junta presidida por .Jniz 

incompetente ou não juramrntado; 
2. o Terem ronconitlo p·1ra a rleic;ão tios mcmlwos ela 

Junta pessoas incomprtPn lt•s c 111 tal n n mero, f{Ut' pn
dcssPm tPr inlluiilo no resnlt:Hlo !la eleição; 

3. o Não s1~ ter feito, n<IS tcTmos do art. ~."da Lri n. 
387 de 1U de Agosto de 18'J.U, a convocação dos Elnitorrs e 
dos immcd ia tos em vot11s, que ilnviam conrorrcr p:IJ':J a 
eleição dos membros da Junta; vicio que, entrl't:lJI Lo, sr 
considcrar~t sanado pnlo comparedllll'lllo volunt:l!'io da 
maioria, não sú dos EleiLorPs, como 1los immcd iaL1,s em 
votos qun deviam ser eonvorados conformn o arl.. !i." 
destas lnstrucçõcs; 

4. o Ter a .Junta <leix::l'lo de funccionar no !uQ·ar dr
sig-narlo para suas reuniões, s:1lvo o caso de força maior, 
1levillamcnte comprovado; 

f>." Ter, por causas justilieafl:lS c atlcnrliveis, fun,;cio
nado em lugar diverso do designado para suas rrnniíJI's, 
sem fazrr r·onstar por el\it:1c~ o novo lu[\·ar dl'stas; 
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6." Terem feito parta da Junta pessoa::.· zsem as quali-
dades de Eleitor ; . 

7. o Não se ter reunido a Junta pelo tempo e nas oc
casiões que o Decreto n. o 2ü7il de 20 de Outubro de i87ti 
ocstas Inst rucçõcs determinam ; 

8. 0 Não ter sido feita a qualific:~ção por districtos e 
quarteirões, e com todas as declarações exigidas no 
mesmo Decreto c nestas lnstrucçõcs. 

~ 2. o Quanto aos trabalhos lla Junta municipal: 
i. o Ter occorrido qualquer dos casos especificados nos 

n. "'i, 2 e 4 a 7 do paragrapho antecedente; 
2. o Não se ter feito, nos termos do art. 45 destas Ins

trucçõcs, a convocação dos V erc:ul orf's que rlcvf'ri:lln LtT 
concorrido para a eleição dos rlous membros da Junta; o 
qut\ comtudo, se considerará sanado pelo compareci
mento voluntarioda maioria llosditos Vereadores; 

3. o Não ter sido feita a qualificação por paror~hi:~s, 
districtos c quartoirõcs, c com todas as dccl:ll·ações I'Xi
gidas no referido Decreto c ncsl:ls Iuslrucções; 

4. o Não se ter feito a publicação ela lista geral da qua
lificação pelo tempo c modo prcscriplos no :.trt. ü2 destas 
lnstnu:çõL'S. 

( Dccrdo n. o 2Gi:) de 20 Li c Ou tnbro tlc 18iü art. t. o §~ 20 
c ~S.) 

Art. 87. QualquPr irrcgul:lridadc não cspecifieatla 
no artigo anlecctknte, embora pud1•ssc por sua nalurcz:t 
in!luir na sulJstancia do processo da qualifit:ação, não o 
annullará nos tlous seguintes casos, c apenas dará lugar 
á rcsponsaiJilitladc de quem a motiv.1r, uma vez que se 
vcrilique ter havido culpa: 

1. o Si, tendo oceorritlo tlurantc os trabalhos das Jun
tas parochiacs, fór aqucllc processo em sua suhstancia 
conlirmaclo ou corrigido pelas Juntas municip:tcs; 

2. o Si, tendo occotTitlo durantn os trniJallws das 
Juntas municip:H:s, fór por estas supprid:t f'lll tempo. 

(Decreto n. 0 2671.i do 1.875 art. L" ~1 ~7 e ~'l.) 

Art. 88. Em nem-um caso se jul(\"nrá nulla a quali
ficação por irrcgui:Jritlatlcs que não influírem directa 
c substancialmente no seu processo ou no seu resultado. 

____ .. _ ....... -· 
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CAPITULO Vlll. 

DOS TITULOS DE QUALIFICAÇÃO. 

Art. 89. Até W dias depois daquelle em que se concluir 
o lançamento das listas geracs ela qualificação no compe
tente livro, nos termos do art. 74,cada Junta municipal 
passará, segundo o modelo junto n." 1, os títulos de qua
lillcação de todos os cilladãus inscriptus nas ditas listas. 

(Decreto n. o 2675 de 1875 art. 1. o ~ 1D). 

Art. 90. Estes títulos, cxtrahidos rle livros de talão 
impressos, serão assignados pelo Presidente ela Junta e 
pelo Secretario da Camara .Munitipa!, ou quem suas 
vezes lizcr, e deverão conter, além da inllicação da pro
víncia, município, p<lroehi<', llistrieto e quarteirão, o 
nome, idade, csLatlo, profissão, filiação, cl omicilio c renda 
do cidadão; a cirrumstamia de saJJcr este, ou não, ler c 
cscrevPr; o numero sub o qu~l sr, acilar qualiflcaflo na 
respl'rli v a I isla; a da ta da ~u;t fJ ua I i lirar;ãu, ou lia der: i são 
em virLmlc da qual Li ver sido pusll"·ionucnte incluído; 
finalmente a declaração de ser simples votante ou elegí
vel para Eleitor. 

(Decreto !1. 0 2675 de 1875 art. 1.0 § 19.) 

Art. 91. Em cada talão, que será rubricado pelo Pre
sidente da Junta, se escreverá o numero do titulo de 
qualificação, o nome do cidaLlão e o numero ela lista em 
qun se achar incluiuo, e se Llesignará a parochia a que 
pertencer. 

Àrt. 92. Dos títulos de qualificação, pass:.~dos na con 
formidacle do art. 89, os que perLenccrcm aos cidadãos 
a respeito de cuja inclusão nas listas geeacs não Lenha 
havido recurso, serão remettiLlos pela Junta, no prazo 
de tres dias, aos Juizes de paz, em exeecicio, elas paro
chias em que residirem os ditos cill.aclãos para o fim de
clarado no art. 93. 

Os que porém forem relativos aos cidadãos a respeit~ 
dos quaes tenha sido interposto recurso, não serão cx
pcdirlos e se rer:olherão no archivo da Camara l\lunicipal 
até serem decididos os recursos, ou ficarem estes sem 
cffcito nos casos dos arts. 80 e 85. 
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Proft~ritbs as decisões que ncg:1rcm provimento a 
est.rs rrrursos, ou nos casos dos mencionados arts. 80 c 
s;i, o Presidente lla Junta rcmettcrá aos competentes 
Juizes de paz, no prazo de tres dias contarlos daquclle 
em que tiverem disto conhecimento, os títulos de qu:J-
1 ificação pendentes a que se refere a parte 2." deste artigo. 

(Decreto n.o 267iJ de l.871i art. L 0 § :19.) 

§ 1. o Quanto aos cidarlãos não inscriptos nas mcncio
naclas I istas genes, que, em virtude de rerursn, forem 
nell:ls posteriormente incluídos, o Presidente da Junta 
m:mtbrá p:1s:>ar pelo Secr"eiario da C:1n1ara .Mun icip:~l e 
com cllc r~ssig'narú os compctcnles títulos, que rcmcltcrá 
aos respectivos Juizes de Paz no pt·azo <lc tres dias con
tatlos daqucllc em que tiver conhecimento ollirial do·
provimcnto do recurso. 

~ 2. o Sc1·Jo rer:olhidos no archivo da Camara l\lu
nicipal os livros de talão, á vista elos quacs o Secretario 
desta prcsta1·á os eseb1rccimentos que 1:w forem requisi
tados e passará as certidões que forem rer1ueridas. 

Art. 93. Os Juizes rle Paz, logo que rccehercm os titu
los ele qualifieação, mandarão amx:w erlitars nas portas 
da f::1sa tb Cam:n·a 1\lunir:ip:ll c tlas i.;·n~j:1s m:lil'i;t,t'S, c, 
si houver impt'ensa, puiJiit.:al-os por esia, convid:mtlo os 
cidalliios quali!it;atlns para pcsso~dmc,Jtc procurarem os 
rrspr•divos ti tu los no prazo tle trinta tl ias. 

O proprio ritbtlão, ou, si não snuí1rr esrTevrT, nu
trem por cllr, a8si.'lmrá o seu titulo n::r:1nln o Juiz tlc 
Paz na occasião de ser-lhe por cslc Cílircr~uc, c 1nssará 
reeibo em livro p:1ra tal fim cspccial~<lenle destinado. 

Os títulos c1ué, dceorritlo o pr:\zo marc:H1o, ;1ão forem 
rccciJirlos, serão remcLtitlos pr)[o Juiz de Paz á Ca111:1ra 
1\lunicipal, que os mandará r ecolhcr e guardai' em um 
cofre. 

(Decreto n. o 2675 de !875 art. L o § 20.) 

Art. 9~. Quando o Juiz de Paz rluvitlar ou rrrus1r en
tregar o titulo ao cidadão que p~ra ret·ciJd-o se :1pre
scntar, poderá este recorrer para o Juiz rJe Direito, 
que tlcciu ir{•, ouvindo nqucllc Juiz, cuja resposta deve ser 
datla no prazo de tres dias. 

O mesmo recurso lerá lugar no caso tlc rcwsar a Ca
mara l\Iunicipal a entrega do titulo de qualificação de
positado em seu cofre. 

(Decreto n." 267ti art. f."~ 20 parle !!-"\ 
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Arl. l);:i. No caso de prrtla do titulo tlc qualificação, 
poderá o cidadão, jnstilicarh a pPrda com citação do 
Presidente ria Jnn t1, requerer novo titulo, tendo recurso 
para o Juiz d_e Direito, si fôr _indefc~itlo. . 

No novo tttulo c no respecttvo tala o se declarara a 
cirrumstancia llc ser segunlla via, e o motivo pelo qual 
foi passado. 

Passar-se-ha tambem c do mPsmo modo novo titulo no 
caso de ter havido erro no primeiro. 

TITULO li. 

CAPITULO I. 

DlSPOSIÇÕICS (;E\1.\EC' DEST!i: 'II'fULO. 

Art. 96. Nas primeiras r•leições de Eleitores, Verea
dores (\a Camara l\Iuniripal, P Juiws (\e Paz se obser
varão as (\isposições trau.-;i((IJ'ias do til. fc" destas lns
trncções. 

(Decreto 11. 0 2Gi:J do !Si:> art. 2. 0 § 0. 0
) 

Art. 97. As snlJseqnenli'S eleições começarão em todo 
o lmprrio: 

No 1." dia util do mez de Novembro Llo 4. 0 anno da 
legislatura as Llos Eleitores geraes, exceptua1lo o caso de 
dissolução da C:unara dos Dcpnlatlos, no qual o Governo 
man:ará dentro do prazo de i mezes, contados da data 
do Decreto de dissolução, um dia util para o começo 
!los trabalhos da nova elt•i<:-ão; 

No 1. 0 dia do mcz tlc Julho (\o ultimo anno do qua
triennio as dos Vereadores das Camar:Js .Municipaes e de 
Juizes de Pn. 

(Drcrrto 11. 0 2G7:J 1lc i87r. art. 2. 0 §~ :l." c 2í.) 

Art. 1:>8. Para todos os clTeilos cleitoracs até ao novo 
arrolamento geral da popul<1ção do lmperio subsistirão 
inalteraveis as circumscripções parochiaes contemplada~> 
no a c lua l recenseamento, não obstante qualquer altera
ção feita pela crcação de novas parochias, extincção ou 
~u bel i visão das existentes. 

(Decreto n." 2G7.'i tle 187.'i art. 2. 0 § l.") 
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CAPlTULO 11. 

ll.\ OHGANIZAÇ.\.0 DA MESA I'AIIOCIJIAL. 

Art. !:)!J. Tres dias antes do dcsi.0:nado para a eleição 
procedcr-sc-ha á organização Lia l\les:1 parochial pelo 
modo estabelecido para a organização tbs Junt<lS paro
chiaes no cap. 2. o tlo tit. 1. o destas lnstrucçües, com 
as se.'.\·uintcs alturaçücs nas disposições do§ 'il." do art. 'c", 
e tlo § !t.o do art. t\. 0

: 

1." Emhora, no caso do dito§ 2.0, tenha sido feita por 
Juiz ue Paz de quatricnnio a expirar a convocação para 
a nlci~ão tla l\lesa p:trochial, é cornpelt'nln para pn·sidir 
a esta eleição o Juiz tle Paz tio novo tJUalrit'llllio, si tivt•r 
entrado em excrcicio; 

2." Embora, no caso tlo citaLlo § rl. 0
, lt•nham sido con

vidados por Juiz de Paz do quatricnnio a ~~xpirar os Jui
zes de Paz seus immctliatos c os immctliatos destes, do 
mesmo quatricnnio, far-se-ha nova convoração dos J uizcs 
elo Paz do novo quatricnnio. 

(Dccrcton. 0 2G75 dci87üart. 2. 0 § 1>. 0 --Avlso n. 0 WO de 
i8W, c Inslrnc~õcs n. o !JG!J de i~ü8 art. 8." n. os G c 8.) 

Art. 100. No etlital de convocação das pt•ssoas coiiiJlC
lcntcs para elegerem a l\lesa parochial, o Juiz de Paz 
1:on v idárá os cidadãos qualificados a tirn de darem seus 
votos na eleição a lJlW se tiver de proct•1ler, declarando 
tJUal o numero dos Elt~ilores que á parochia eo111petir dar 
em virtut.le da designação feita pelo Governo, e quantos 
nomes devorá conter a cédula do votante nos ter~~tos do 
~rt. 10G. 

(Lei n.0 387 de i8i6 art. 41.- Decreto n." 2G2l de i8ü0 
art. i6.) 

Art. 101. Ainda que não tenlw o Juiz de Paz recebido 
as competentes ordens, cumpre-lhe no tempo marcado 
fazer a convocação para organização da l\Iesa parochial, 
e requisitar depois da Camara l\lunicipal as neccssarias 
providencias. Na falta destas o Juiz de Paz recorrerá aos 
meios estabelecidos no§ 1. 0 do art. i07. 

(lnslrucções n. 0 iüS de l8í0 art. G. 0 ) 

Art. :1.02. Quando não tenha sido fcit a na occasião pro~ 
pria a convocação para a eleição da l\lcsa parorhial, o 
Juiz de Paz a fará, embora seja nccess:.trio reduzir o pnzo 
que deve mediar entre a diLa convocaç;io ~. a eleição, 
com tanto auc a eleição primaria não deixe :.le realizar 



se a tnmpo rln porlr'rrm os Eh•ilores concorrer á r~·uniãv 
do collcgio dcitoral. 

(Derreto n. 0 2fi'í:i 1lo ISí:i ~rt. !. 0 § 2G 11. 0 3.-Jm;lruc~õcs 
n." WS de 18í!J art. !L") 

Art. 103. O .Juiz rln Paz pr::-siLlcnlc, antes rle procrtlr'r 
á organização da i\l!'St parochi;tl, farã a l:•ilura dl'~k c;
pilulo c dos ;trligos <lo tit. L" cap. 2." conccrncnles á 
organização das Junt;ts p:trol'ltiacs. 

(Ld n." 387 de l..'llfl art. r,:q 

CAPITULO III. 

DA ELE!Ç:\0 nos ELEITOnr:s. 

Art. iO~. No <lia <lesigmrlo para :1 cl~~ição o P,tro~lto 
celel1rará l\lissa rlo Esnirito S:111lo, 1; ~ts 10 lioras se r:•u
nirá a i\lesa paroc-lti;~l.no lu·~·ar determinado no art. U." 
§ 2. o p:tra a reunião das .lunlas parochiaes, e dará co
meço aos traiJalllos. 

(Decreto n. 0 2GíiJ rle l8'íiJ art. 2. 0 § lO. -Lei n. 0 387 de 18íü 
art. li2.) 

Art. lO~). Compele: 
§ 1. o A' 1\Iesa !la Asscmhléa p3rocltial: 
L° Fazer as elwm;:d;ts 1lo;; voLIIltes pela lista geral fia 

qualiíica~.:ão ria parol'ltia c pela conlplPmentar elos ci
dadãos qtwlifi•·arlos aié tres loJ:'r.rs antes da eleição; 

2. 0 Apurar as ccLiulas rcccbi!bs; 
3.0 Discutir c <kr:idir ~~s qW'SLõrs de ordem que forem 

suscifati;IS po~' qualquer mem iH'O da l\lcsa, ou cidadão 
votanle da paroehia; 

4." Verificar a idcntirlaclc dos volantes, procerlcwlo a 
tal resneito nos termos do§ 6. 0 do artigo i07 destas Ins
trmçil:~s ; 

5." Expedir diplomas nos Eleitores; 
6. 0 Enviar :10 collc,';·io rlPilor:d n que pertencerem os 

Eleitores um:1 nípia au i.lteniic:1 dns art.as da eleição, um.a 
igual. ao l\linisiro do lmpci·io, na Ctirtc, c ao respectivo 
Prcsitlcnle, em cada Provineüt, c oulra, por intcrmcdio 
dcslcs, ao L 0 Secretario daCamara dos Dcputadosou do 
Senado, conforme for a rleição <ic Eleitores grraPs ou 
<le cspcciaes para Senador. 

~ 2." Ao Presidente da mesma 1\Icsa: 
L 0 Dirigir os trabalhos desta; 
2. 0 Hegubr a discussão r!as questões qur sr ~usei-
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!.arem, tlantlo ou nngantlo a p:1lávra c susp-~·ndcndo ou 
prorogantlo os t1·abalhos; 

3. o Descmp:ltar a votação dos assumptog discutidos 
pela l\lcs:1 ; 

4. o l\lantcr a ordem no interior do cdific.io, onde ne
nhuma autoridade poderá in tcrvir sob qualquer pretexto 
sem requisição sua, feita por cscripto, ou Vt~rbalmente, 
si não fôr possível por aquellc mouo. 

(Decreto n. o 267tl de 187t> art. 2. o ~~ 7. o c 8. 0
) 

Arl.lOG. lnstallada a l\lnsa parochial, o Presi!lcntc desta 
designará um dos mesarios para servir como secret:n·io 
c outro para fazer as chamadas, e poderá incumbir rsl:l 
funcção aos tres mcs1rios succcssivamentc, cxcr-ptuado o 
Secretario, si as listas forem demasiatlamentr, extensas. 

Em seguida se começará a chamada dos votantes, catla 
um dos quacs depositlrá na urna uma cedula fcehatla 
por toclos os bdos, contendo tantos nomes de cidadãos 
elegíveis quantos corrcspondcrcm a dous terços dos Elei
tores que a parochia dever dar. Será declarada a pro
fissão tlo cidadão votado. 

Si o numero dos Eleitores da parochia exceder a tres ou 
ao multiplo de tres, o votante ;~ddicionará aos clous terços 
nm ou dons nomes conrorme fôr o excedente. Conseguin
temcnte, si tiverem de ser eleitos quatro ou cinco Elei
tores, cada cedula conterá tres nomes no L o caso c 
qu~Jtro no 2. o, e assim por diante. 

Nas p:1.rochias que derem menos ele trcs Eleitorrs, 
cada cellula conterá o nome do unico Eleitor ou elos 
dous que houverem de ser eleitos. 

(Decreto n. 0 26ít> de 1873 art.2. 0 § 7. 0 n. 0 l e~9.0-Lei 
n." 387 de 18~() art. !j,7 § 2. 0 in fine c art. õl.) 

Art. f07. Serão feitas trcs chamadas dos vot:mtes. As 
du 1s primeiras poderão ter logar no mesmo dia ; a 3." 
se fará sempre ás dez horJs do dia seguinte ao do en
cerramento da 2. • O Presidente da l\les1 annunciará 
este dia c a hora, em alta voz, logo que fôr encerrada a 
2." chamada. 

(Decreto n. 0 26711 de 1875 art. 2. n ~ to.- Lei n. o 387 de 
!.8í6 art. 48.) 

~ 1.0 A 1..• chamada dos votantes se fará pelas listas 
geral, supplcmentar c complementar, segundo a ordem 
dos districtos e dos quarteirões, a sua numeração e 
a ordem em que os nomes se acharem inscriptos nas ditas 
I istas. 

-PAliTE !L 
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Faltandc.: estas ou estando 'iciadas, ~crão suppridas 
pelo r1lital-da convor:tção, ou por cópia authcntica, I'X

trahilla qurT do livro ria qualiliração rcculhirlo na C:t
mara l\Iuniripal, quer d:1s lisl.:1s que tivrrcm sido rc
mcttidas ao Governo na Curte, c ao Prcsitlcntc n:1s 
provinci;1s. 

A 2." c a !3.• chamada se farão pr'la rcbção dos nomf's 
dos votantes que houverem dcix.:trlo rlc comparecer ú 
antecedente. 

(Lei n. 0 387 de J8~tl art. íS.-Instrucçõos n. 0 t>Gt> de J8G8 
art. 60.) 

~ 2. o Na 3. • chamada o nome do votante, que não 
comparecer logo, S!'r{l repl'lido l'lll all:l voz. 

(Aviso n. 0 3G'J de 18GLl.) 

~ 3. o O cidadão que, em qualquer das trcs chamadas, 
não estiver presente quando seu nome fôr pronun
ciado, serú não oiJstante admiltido a votar, si compa
recer antes de estar LtTminada a chamada. 

~ 4. 0 Até concluir-su a 3." clwlllada, srrú arlmittido 
a votar o cidadão qu1', emiJIJra não r·sll'ja ineluido na 
rrSllerliva lista colllflll'nti'Ilt:n', ou Hão so ache esta ainda 
organizada ou Hão 11'nk1 si1lo l'l'llll'llida, provar t1't' a 
isso direito, aprr~sr·ntamlo certidão de vruv illlCJtto de re
curso para inclusão na I ista, profurido tres mczcs 
antes da Cieição. 

(Decreto n.o 2675 de 1870 art. 2." § 7. 0 n. 0 L-Instrucçõos 
n. 0 iJGt> de 18G8 art. G0.) 

~ õ. o Não será aumitlillo a votar em qualquer das 
chamadas o cidadão contra o qual se pro v~ r, exlliiJinrlo-se 
certidão, ter sido excluido da rcspcrtiYa lista por decisão 
proferida, em virtude de recurso, tres mczes antes da 
eleição. 

(Instrucções n. 0 168 de JRí'J art. 13.) 

§ 6. o Nem a transposição ou erro de nome, nem a con
testação de identidade poderá servir de pretexto para que 
deixe de ser admittülo a votar o cidadão que acurlir ú cha
mada, apresentar o seu titulo ilc qualillcação, cujo nu
mero de ordem coincida com o da lista geral, c, escre
vendo seu nome perante a Mesa, mostrar que a letra é 
igual á da assignatura do titulo, ou, não sabendo escrever, 
provar, com o testemunho c a letra de quem por elle 
tiver assignado o titulo, ou com o testemunho de prs
sôas fidedignas, que é o qualificado. 
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Nos casos ue tluviua a Mesa deverú, ex ofJicio, ou a rc
!JUCrimento de tres Eleitores ou cidadãos Pit'~iveis, n~
celier em S!'parndo a rédula, mandando fazer w•lla e na 
ar:la ;1s declarações neccssarias p:1ra justificar o seu pro
ecrlimcnto. 

Para verificação da itlt•tltitl:ltlc elos vot:mtcs a 1\It•sa 
tcrú presente o livro de t:llão de IJUI~ tr.1tam os arts. !)!) 
c !)1, c que para este lim lhe st•rú reuwltlitlo t'.onjumta
mcnlc com o livro das :telas pela Camara Municipal, em 
cujo archivo Llevc estar guardado na fórma tio~ 2." do 
art. 92. 

(Decreto n. 0 2ô7:idc lRii) art. 2. 0 ~ lü.) 

§ 7. o Será tambcm rPcel,itla em sep:1rado, Hos rasos~~ 
do modo indicados na 2." parte tio p:trac;Taplw :wlcêc
dcnte, a ccdula que for entregue por citlad~\o IJltn se a !le
gue t•star privado, por motivo legal, do dil'l·ito de votar. 

(Decreto ll. 0 2ü71J de 1.875 art. :l." § lll.) 

Art. 108. As ccduhs potlrrão ser assignadas, ou n~o, •: 
escriplas no proprio iuvolw:ro ou em papl'l Sl'lJar:lllu; 
mas devem ser fechadas por todos os l:1dos. A u:dul:1 
l'lll que ~~sta circunJ~landa se não tl(·r, não St'I'Ú atlutil
titla, c o Presidente da J\Iesa êldvcrtir:í da falla o vut:m
tc, para que immetliatamenle a prcL•ncha, c só depois de 
ser recebida se chamará outro votaulc. 

As ccdulas serão introduzidiis, na uma em que se re
collwrem, por uma simples aiJertura, pl'ia l[nal só nm:1 
cetlula possa passar; c até conduir-st~ o rcreilillll'lll•J c·s· 
tará fechada a mesma urna. 

Esta urna será, depois de lacrada, recolllida eom 
o livro das actas em um cofre ele tres chaves, das 
quacs o Presidente tcr:í uma, o mesario mais votado 
outra c o menos votado a tcrr:l'ira. A sorte dccitlirú no 
caso de igualdade de votação. 

O mesmo cofre permanecerá na parte mais o:;tnn~iv.l 
e central da igreja ou do cditicio onde sn L•sliv•T fa
zcmlo a eleição, c scr:í guardado pl'las sentincll:1s IJII'' :1 
1\lcsa julga r precisas, não se J!Ontl o i lllJJI'd i 111 l'll lo a 
quacsquer cidadãos que tamiJcm o queiram .~u:•rtlar. 

(Lei 11. 0 387 de 1.8'1!1 nrts. UI. e 61. - Instruer;ü"s de 27 dn 
Sctcrn hro cle 1.8Gü arts. 2." c 3."- llcerd" 11." ~ti::!l dr> 
!860 art. 1.1.) 

Art. i09. Pollem ser Elci~orcs todos os cidadãos ~plos 
p~r:t votar n~s Assembléas paroehiacs, si rstivcrcm in-
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cluidos na qualificação, ou si, tendo interposto recurso, 
este houver sido provido trcs mczcs antes da eleição. 
Ex.ccptúam-sc: 

t. o Os que não tiverem a renda liquida annual de 4oon; 
2. o Os libertos; 
3. o Os pronunciados por queixa, denuncia ou sum

mario, tendo a sentença passado em julgado. 
(Lei n.0 387 de 18~6 art. õ3.- Decreto n. o 48í de 25 de No

vembro de t8i6.) 

Art. HO. Concluído o recebimento rhs cedulas, serão 
estas contadas e emmassadas, c se mencionarão expressa
mente, na acta do dia em que terminar a 3. • chamada, 
o numero total das recebidas durante as tres chamadas 
c os nomes dos cidadãos que não houverem compare
cido á 3. a 

Immcdiatamcnte o Presidente da :Mesa designará um 
dos mcsarios para ler em sua presença cada uma das 
cedulas recebidas, c annunciará que se vai proceder á 
apuração destas. 

Repartirá as letras do alphabcto p~los outros tres mesa
rios, cada um dos quacs irá rscrevcntlo, em sua relação, 
os nomes dos votados c o numrro tlos votos por algnrismos 
successivos da numeração natural, de maneira que o 
ultimo m:.mero de cacla nome mostre a totalidade dos 
votos que este houver obtido, e publicando em voz alla os 
numcros á proporção que os fôt· escrevendo. 

(Lei n. 0 387 arts. 49 e M.) 

Art. IH. As ccdulas serão contadas tirando-se da urna 
cada uma por sua vez, e se apurarão abrindo-se tambcm 
e examinando-se cada uma por su:1 vez. 

(Instrucções de 27 de Setembro de l8ti6 art. 4. 0 ) 

§ t. o As cedulas em que se achar numero de nomes in
ferior ao que deverem conter em conformidade da regra 
est1belccida no art. :106, serão não obslrmte apuradas. 
Das que contiverem numero superior, serão desprezados 
os nomes excedentes, e segundo a ordem em que os 
mesmos se acharem escriptos. 

(Lei n. o 387 de t8i6 art. õ~.) 

§ 2. o Embora se não ache fechada por todos os lados 
alguma cedula, será não obstante apurada. 

(Aviso n." tao de 1860.) 

§ 3. o Não se apurará a ccdula que contiver nome 
riscado, alterado ou substituído, ou declnraçãCI contra-
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ria á do rotulo; quando se encontrar mais de uma 
dentro de um só involucro, quér sejam todas escriptas 
em papeis separados, quér uma dcllas no proprio in
volucro, nenhuma se apurará. 

(Decreto n. o 2621 do 1860 art. 1::!.-Instrucçõcs n. o l'l65 de 
f.868 art. 83.) 

§ !1. o Serão apuradas em separado as cedulas que, 
nos casos dos~~ li." c 7." do art. 107, tiverem sido re
cebidas em sqnrado. 

(Decreto 11. 0 2675 do 1.87iS art. íl. 0 § f.l).) 

§ Õ.0 Apurar-se-ha em separado o voto dado a cidadão 
cujo nome se aehar na ccdula alterado por troca, aug
mcnto ou suppressão do sobrenome ou appcllido, ainda 
que se refira visivelmente a individuo determinado. 

(lnstrucçõcs n." ü6:5 de 1867 art. 7'/.) 

Art. H2. Finda a apuração dos votos, a .!\lesa paro
chiai procederá, por sorteio conforme dispõe o art. H5 
da Lei n. 0 387 de H) de Agosto de -l8'J,ü, ao desem
pate uos cidadãos que tivet·cm olJthlo igual numero 
de votos, e em seguida formará o Secretario c lerá 
em alta voz duas relaç0cs, urna geral, na qual se com
prchcnderão todos os vobdos, e outra especial que 
comprehendcrá sómcnte os que para Eleitores tiverem 
obtido a pluralidade rcbtiva dos votos c os immcdiatos 
a cllcs até ao terço Lla totalidade dos Eleitores que a 
parochia dever dar. 

Tanto em uma como em outra destas rclacõcs os no
mes serão escriptos segundo a ordem !los votos, que 
tambcm se escreverão com letras alplnbcticas, come
çando-se pelo numero maximo; c ambas serão assignadas 
pela Mesa c transcriptas na a c ta. 

O Presidente da l\Icsa, coneluida a leitura das rela
ções, declarará os nomes !los Eleitores da parochia c os 
dos seus immcdiatos até ao terço da totalidade dos Elei
tores, e m.andará publicar por edital na porta do cdi!i
cio, c pela imprensa, si a houver, o resultado davolação. 

Assignada a acta do dia na conformidade do art. -iH, 
o Secretario da l\Icsa remctterá com olllcio ao Presidente 
da Camara l\lunicipal o livro uas actas, c inutilizadas as 
cédulas, se haverá por dissolvida a Asscmbléa parochial. 

(Lei n.• 387 de I8í6 arts. üti, ti9 o 109.-Decreto n. o 2621 de 
1.860 art. 18.) 

Art. H3. Os trabalhos da 1\Ies:J. parochial começarão ás 
W horas da manhã c rontinuu-ão todos os dias até ás 
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li da tanle, em que se: suspendPrão, s:dvosi a esta hor;1 
se estiver fazendo a chamada dos ci!ladãos qualilicados 
de um quarteirão, a qual deverá lie;1r terminada. 

(llccrcto n." 2üí5 de 187:; nrt. 2." § iO.) 

Art. il'L A' hora em que cPssarcm os tralJalhos de 
cada dia se lavrará, no mesmo livro em que estiver os
cripta a acta da organização da l\lesa, uma aeta, na qual 
se declarem as occorrencias do tl ia c o est:Hlo do processo 
eleitoral, fazendo-se expressa menção, nas occasiões 
competentes, do numero das cedulas recebidas, dos 
nonu's dos cidadãos que não tinTem comp:Jrccido á 
3." chamada, das horas em que esta foi começada c 
concluída, do numero das ccdubs apuradas, dispen
sadas as actas cspcciacs de que tratam os arts. Ml c n5 
da Lei n. o 387 llc 1.9 de Agosto de 1.840, c finalmente 
das mulhs que tiv~'rcm sido impostas. 

Todas as a elas serão assig·nadas pelo Prcsillcnte c mais 
membros da !\lesa. Si algum ou alguns não quizcrem as
signal-as, declarar-se-lia esta oecorrencia no linalLla aetJ, 
e se chamará para supprir a falta o lc.Q·itimo substituto. 
No caso de rccu~al'l'lll a a~si.~natura todos os membros da 
l\lcsa c seus substitutos, rsla sl'r[t novamente organizada. 

(Dcrrrto n." 2üi.) tln i8i.1 nrt. 2. 0 ~ U.- Lni n. 0 387 de 
18íli nrt. ~3.- Jnslruer:e>es n. 0 1ü8 de i8í\l art. 23.) 

Art. iHi. No aclo d:1 C'lr·ição não se admillir:'t rrcla
mação ou protesto que não sPja escripto c assignaLio por 
ciLiatlão volante da pworhia. Serão arPilas porém a~ ob
servações que por hem da orllcm c regularilladc dos tra
balhos queira verbalmente fazer algum votante. 

Allmiltillo o prott'sl.o ou reclam<~ção, ou aceitas as 
olJservações, caberá só aos membros da 1\lcsa discut.il-os 
c decidir pelo voto <la maioria. 

Os protestos demasiadamente extensos serão simples
mrnte mencionados, c não tr;mseriptos nas actas, mas 
transcrever-se-hão integralm<•nte no I ivro das a c tas em 
seguida á ultima, sendo a tr.1nStTipção encerr:~cla com a 
ruiJrica de todos os membros da l\lesa. 

Quando se cxtrahircm as cópias das art:ts p::tra os fins 
declarados no 11. 0 6 do~ L" do art. iO~ destas Instruc
çõcs, serão transeriptos nas mesmas cópias os sobreditos 
}Jrotestos sob pena de responsabilidade de quem as ex
tra h ir sem ellcs. 

(Decreto n. o 2673 de i87B art. 2. o ~§ H e W.) 

Art. HG. A l\lesa paroehial expedirá aos Eleitores os 
Sl'US diplomas. 
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Estes diplom;)S constarfío do resumo da votação dos 
Eleitores, datarlo c assignJdo pelos membros da 1\lesa, c 
feito segundo o modelo n." 2. 

No logar competente do diploma se farão as obser
vações que a l\lt•sa parochial julg:1r convenientes, c 
uma exposição resumida das rl u v idas que tiverem oc
corritlo ácêrca da clcgihilillatlc rlo cidadão, indicando-se 
a acta em que se acharem mencionadas. 

(Decreto n." 2ü7:> !113 1870 art. 2. 0 § 12.) 

Art. H7. No caso de serem annul!Jdos pelo Pode1· com
pr:tcntc os votos rlallos a algum Eleitor, será pela Camara 
1\lunicipal, na falta da l\Jcsa parochial., cas~ado o diploma 
desse Eleitor, c conferido novo diploma a"o immediato 
em votos aos Eleitores, que fôr occup:n· o seu lugar. 

A vaga que em conscquencia se dr~r na lista dos im
mclliatos do i." terço, será precnch ida pelo cidadão que 
se seguir em votos ao ultimo destes. 

(Aviso n. 0 ü3 de !.8:'11..) 

CAPITULO IV. 

DA ELEIÇÃO SECUNDARIA. 

Art. 118. O l\Iinistro do Imprrio nn Cr'\rtn c os Prrsi
drntt•s nas Províncias crcarão dclinilivaJlll'nlc~ tantos 
r:ollegios elcitoraes quantas forrm as cid:11lcs c villas, 
com tanto que nem-um desses tenha menos de 20 Elei
tores. Nos municípios porém em que se não verificar 
este numero, os rcspcdivos Eleitores formarão collegio 
com os da cidade ou villa mais proxima, excepto quando 
distarem entre si mais de 30 léguas, caso em qne poderá 
haver collegio de menos de 20 Eleitores. 

(Decreto n. o 2675 de 1875 art. 2. o§ 22, e Decreto n. o l.082 de 
:1.860 art. !.. o § :l. ") 

~ l. o As authcnticas dos collegios elnitoraes serão 
apuradas pela Camara l\lunicipal ela Capital ria Provinr:ia, 
excepto as dos collegios da Côrtc c da Província do Hio 
de Janeiro, nas eleições de Senauores c Deputados á As
scmhléa Geral, que serão apuradas pela Camara i\lunicipal 
da Côrte. 

(Decreto n. o 26i1l de 1875 art. 2. o § 23.) 

~ 2. o A apuração geral dos votos se fará a 
competente C mwra l\lunkipal tiv~r~ .... ~ ,J.ilo~:WA W,;- -~·~., 

. ~ , \~, tu li~f4~ " 
.. ("': 'I '',f \' 

.' 
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thenticas 1lo totlos os collt~gin.~ da provincia, ;mnunciall· 
<lo-se por erhtal, puhlicarlo pela imprensa, o dia o a hora 
em que houver do começar o acto. 

A Camara Municipal procederá á apuração geral dentro 
<lo período que decorrer do 30.0 ao lt,0. 0 dia, contados do 
<lia marcado para a reunião dos collegios. Este prazo 
porém poderá ser prorogaclo até GO dias, contados igual
mente <la dita reunião, no caso ele não terem sido rece
bidas todas as authcnticas. 

O processo c as formalidades que na dita apuração se 
devem observar, serão os mesmos estabelecidos na legis
lação anterior ao Decreto n. n 267!'.i de 20 de OutnlJro 
de i87õ. 

§ 3. o Além <las authcnticas que devem ser remettidas 
nos termos dos arts. 79 e 8!~ da Lei n. o 387 de 1\l de 
Agosto do i816, os collegios elcitoraes enviarão, por in
tcrmedio do Governo na Côrto o dos Presidentes nas 
províncias, no prazo o pelo modo estabelecidos nos rlitos 
artigos c no~ H do art. i. o do Decreto n. o 812 de i9 do 
Setembro de i8~m, uma ao i. o Secretario do Senado ou 
ao da Camara dos Deputados, conforme fôr a eleição. 

Art. H9. Organizadas as \\lesas dos collogios eleitoraes 
na conformidade do~ 2. o do art. L o tlo Decreto n. o 8'lo2 
Jc lO de Setembro de lS!'.i!'.i, tlo r.1pitulo 2. o tbs Ins
trucçõcs ::~nnexas ao Decreto n. o -1812 de 2:l tle Ag·nsto 
Jc i856, e mais legislação em vigor, o Pr<'sitlento in
terino do collegio fará a leitura do presente capitulo, 
além da do capitulo L 0 do titulo 3. 0 da Lei n. 0 387 de 
19 de Agosto de i81G c do cap. 2. 0 das clitas Instrucções. 

Art. i20. Os trabalhos tlcs colle.cxios cloitoraes ms 
eleições, quér de Senadores, qnér de Deputados ú Assem
bléa Geral, quér dos l\Iem!Jros tlas Assembléas Legis
lativas Provinciacs, continuarão a ser regulados pelas 
disposições da legislação em vigor com as alterações 
que constam deste capitulo o de suas secções. 

Art. i2L As netas dos collcgios clcitornes lavrnclas c 
assignadas nos termos do art. 78 da Lei n. o 387 de W 
de Agosto de i84,6, serão transcriptas no livro de notas 
do Tabellião do lugar, por ellc ou por quem suas vezes 
fizer, como se acha determinado no~ iOdo art. Lo do 
Decreto n. 0 812 de i\) do Setemhro de i85õ, c nos arts. 24 
e 26 das lnstrurções anncxas ao Decreto n." 1812 d6 
23 de Agosto de l8tiG. 
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SGCÇÃO I.". 

Da 'Jleiçào de Deputados d Assembléa Geral e de J.}!embros 
das Assembléas Legislativcts Provinciaes. 

Art. 122. A eleição de Deputados á Assemhléa Geral 
e a dos Membros das Assembléas Legislativas Provinciacs 
serão feitas por Províncias. 

(Decreto n. 0 207ti do 187ti art. 2. 0 ~~ 17, l8 c 10.) 

Art. 123. Para Deputados á Asscmbléa Geral, cujo 
numero continúa a ser o que se acha ar:tualmente fixado 
para cada Província, emquanto não fôr alterado por lei 
especial, c para l"llemiJros das Asscm!Jléas Legislativas 
Provinciaes, cujo numero tambem continúa a ser o 
actualmcntc estabelecido p:.tra cada Província, votará 
o eleitor em tantos nomes quantos corrcsponllcrem aos 
dous terços do numero total elos Deputatlos ou dos 
McmlJros da AsscmiJléa Provincial fjUC a Provinci:.t Llér. 

Na circumscripção formada pela reunião da Provinda 
do Rio de Janeiro e do Município da Côrte para a 
eleição dos Deputados á Assem bléa Geral, os dous terços 
referem-se [\0 numero total d.os Dcputad.os que actual
mente dão a l>rovineia c o 1\Iuni(:ipio. 

Quand.o o numero total dos Deputados á Asscmhléa 
Geral, ou dos l\Icmbros da AsscmiJléa Legislativa Pro
vincial, fôr superior a trcs ou ao multiplo de tres, o 
Eleitor addicionará aos dons terços um ou dons nomes 
conforme o excedente. Assim, si o numero total dos 
Deputados fôr quatro ou cinco, o Eleitor votará em 
trcs nomes no primeiro caso c em quatro no segundo. 

Nas Províncias que elegerem só Llous Deputados, o 
Eleitor votará em dons nomes. 

(Decreto n. o 2G7ti de 187:i art. 2. o § 10.) 

Art. i2'1,. No caso de vagas durante a le[~islatura, o 
Eleitor votará em um nome si houver uma só vaga, c 
em dons si as vagas forem duas. 

Sendo tres ou mais as vagas, o Eleitor votará segundo 
as regras estabelecidas no artigo antecedente. 

(Decreto n. o 2675 de 1873 art. 2. o § 20. ) 

- f'Al\l'E 11. lli 
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SllCCÃO 2." 

iJa eleiç1io de Senadores. 

Arl. 12ti. Na eleição de Eleitores espcciaes que tlcvcm 
votar para Senallores se observarão, quanto á orga
niz·1ção das Mesas parochiaes, á ordem dos trabalhos c ao 
processo da eleição, as d isposiçõcs estabelecidas para 
a eleição tios Elciton·s grnws. 

f:ada votante porém inrluirú em sua cctlula tmtos 
nomes qu:mtos forem os Eleitores que a parochia der. 

(Decreto n. o 2675 de l87iJ art. 2. o~ 21 n. o l.) 

Art. 126. A' eleição primaria, ou, siestaestivcr feita, 
á secundaria, se proc('llerá dentro elo prazo de tres mezcs 
~:ontados llo llia em que o Prcsitlrntn da Província hou
ver recebido do Presidente do Senado, ou do Governo, 
communicação da vaga no Senallo, ou desta tiverem no
ticia certa. Uma c outra communicação serão regis
tradas no Corn•io. 

(Decreto n.o 2675 de 1875 art 2. o~ 21 n." 2.) 

Art. 127. Cada Eleitor votará em trcs nomes si hou
ver de preencher-se uma vaga de Stmador, em seis si 
forem duas as vagas, c assim por diante, na fórma do 
art. 81 da Lei n. 0 387 de i!) dn Agosto de i8i6. 

Quanto ao mais o processo desta f'leição será o mesmo 
cslaiJelecido para a dos Deputados á Asscmhléa Geral. 

(Decreto n. o 267n de l871l art. 2. o~ 17.) 

SECÇÃO 3. 0 

Das fncompati/Jilidades elcitoraes. 

Art. 128. Não poderão ser votaclos para Deputados ã 
AsscmLléa Geral os Bispos, nas suas dioceses ; c para 
Mcmhros das AssemiJléas Legislativas Provinciacs, De
puLados ú Asscmbléa Geral ou Senadores, nas Pt·ovincia~ 
em que exercerem jurisLlicção : 

1." Os Presidentes de Província c seus Secreta rios; 
2. o Os Vigarios Capitulares, Governadores de bispados, 

Vigarios geracs, Provisorcs c Vigarios foraneos; 
3." Os Commamlantes cl' Armas, Gcncracs em chefe 
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de trn'it ou de mar, Chefes de estações navacs, C tpi Laos de 
porto, Cnmmandant1·s militares e dos corpos de Poliria; 

~-o Os lnspectorcs das Thcsourarias ou Hrp:11·tiç.ões de 
Fazenda geral c provincial, os respectivos Procuradorrs 
Fiscaes ou dos Feitos, c os Inspcctorrs das Alfandcgas; 

ti." Os Desembargadores, Juizl~S de Direito, Juizes sub
stitutos, l\lunicipacs ou de Orphãos, os Chefes de Poliria 
c seus Delegados c Suhllclcgados, os Promotores publi
cos, c os Curadores gcracs de órphãos; 

6. o Os Inspectorcs ou Directores geracs da Instrucção 
pulJiica. 

~ 1. o A incompalillilidadc elcit.oral prevalece: 
1. o Para os referidos funccionarios c seus substitutos 

legaes que tiverem cstaflo no exercício ttos respectivos 
empregos dentro dos seis mezes anteriores {t eleição 
secundaria; 

2." Para os substitutos que exercerem os emprcgcs 
dentro dos seis mezes, e para os que os preccnerem na o r
uem da substituição, e que clcviam ou podiam assumir 
o cxcrcicio; 

3. o Para os funccionarios cffcctivos desde a data da 
acccitação do empn·go ou fumção publica até seis 
mezcs depois de o terem deixado em virtude de remo
ção, arcesso, renuncia ou demissão. 

~ 2. o O prazo de seis mczes, de que trata o paragra
pho antncedente, é rccluzido ao de trcs mczes no caso 
de dissolução da Camara dos Depu lados. 

~ :L o Tnml)('lll não poclerão ser votados pnr:-t illemltros 
<las Assemhléas Provinciacs, Dqmtados c St•nadort•s, os 
em prezar i os, dircctorcs, coütractadorcs, :-trrem a tan tcs 
ou interessados na arrematação de rcnllimcn tos, olJI'as 
ou fornecimentos puhlicos, naquellas províncias em que 
os rc•spcdivos contrar:tos c :-trremalaçõcs tenham exe
cução c durante o tempo dcllcs. 

(Art. 3. o do Dccr. n. 2137ti de 1.87ti.) 

Art. i20. Serão reputados nullos os votos que para 
Srnadores, Dcput:-tclos ú AsscmiJléa Geral c l\lcmiJros das 
Assemhlé:-ts Legislativas Provinciaes rrc:-thircm nos func
cion:-trios e cidadãos espcril1t'aclos no arli~·o antc~ccclentr, 
c disto se farú menção motivada nas aclas dos c:ollc~gios 
c das Camaras apuradoras. 

N'cstc caso o diploma de Deputado á AssemiJléa Geral 
ou de 1\lembro de Assembléa Legislativa Provincial será 
expedido ao immcdiato em votos. 

(Art. 3. 0 § ú o do Dccr. n.• 2()75 dr1875.) 
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CAI'lTULO V. 

DA ELEIÇÃO D,\S CAí\IAU.\S MUN!Cll',\ES E 008 JUIZES DE l'AZ. 

Art. i30. Aclcicão dos V creadores das Camaras Munici
pacs c a dos Juizes de Paz se farão em todas as parochias 
do Impcrio, de quatro em quatro annos, no i. o dia do 
mez de Julho do ultimo anno do quatriennio. 

(Decrcton. 0 207;i do 1.87;)art. 2, 0 ~ 21.} 

Art. 1.3i. Quanto á organização da .l\lcsa pJroehial c 
ao processo do recebimento e apuração das ccdulas 
nesta eleição, . se seguirá o que está estabelecido para 
a eleição de Eleitores geracs. 

(Decreto n. o 26715 de 1.870 art. 2. o ~ 2~.) 

Art.l32. Qualquer que seja o numero de districtos de paz 
da parochia, e embora nella se contenham capcllas cura
das, a eleição será uma só, no mesmo lugar c perante 
uma só l\Iesa parochial, que apurará todos os votos da 
paroçhia, não só para V creadores, como para Juizes 
de Paz dos diversos distridos, c capellas curadas que 
nclla se comprehendercm. 

(Lei n.• 387 de 1.816 art. 92.) 

Art. :1.33. Constituída a Mesa, o Presidente lerá, além do 
presente capitulo, o 2." do tit. 2." destas Instrucções. 

(Lel n. 0 387 de 1816 art.{);).) 

Art. :1.34. Cada cithdão votante depositará na urna duas 
cerlulas sem assignatura c fechadas por todos os lados. 

Em uma destas, que terá o rotulo-Para V ereadorcs 
da C:nnara l\lunicipal da cidade ou da villa ele .... -, 
se conterão seis nomes de citladãos elegíveis si fôr 
nove o numero dos Vereadores do município, ou cinco 
nomes si fôr sete o numero dos Vereadores. 

Na outra ccllula, que terá o rotulo-Para Juizes de 
Paz da parochia de ...... ou do dislricto n., .. da paro
chia de .... , ou da cape !la de .... -,se conterão quatro 
nomes de cidadãos elegíveis. 

(Decreto n. o 267ti de l.87ti art. 2. o § 25 e Lei n. o 387 de 
18~6 art. 100.} 

Art.1.35. Terminado o recebimento das cedulas, o Pre
sidente mandará separar as que forem relativas á eleição 
de V creadores, c as pc-rtenccn tcs a cada um dos dis-
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trictos ou capellas para a eleição de Juizes do Paz, c 
contar, publicar c escrever na a c ta, com a devida dis
tincção, o numero de cedulas pertencentes a cada eleição. 

Começará a apuração pelas ccdulas de Vereado
res, c passará succcssivamcntc ás ccdulas pertencentes 
á eleição de Juizes de Paz de cada um dos districtos. 

Na acta se fará de tudo circumstanciada menção com 
n precisa clareza, c se indicará o numero de votos, desde 
o maximo até ao mínimo, obtidos pelos votados em cada 
uma das eleições, procedendo-se, no que fôr applicavel, 
pelo modo estabelecido no art. H2. 

(Lei n. o 387 do :l8íü art. :lül..) 

Art. f36. A 1Ues1 p~rochial remetterá á C m1ara 1\luni
cip~l o livro d~s actas acompanhado de oflicio do Secre
tario; c, inutiliz:~das as ccdulas, se haverá por dissol
vida a mesma 1\lesa. 

(Lei n. 0 387 de :l8íü art. :103 c t'lmbem art. rm.) 

Art. i37. Só pódc ser eleito: 
V ercador, o cidadão que, tendo as qualidades de Elei

tor, seja residente no município por mais de dous annos; 
Juiz de Paz, o cidadão que, além das qualidades de Elei

tor, tenha rcsidencia por mais de dous annos no dis
tricto para que fôr eleito. 

(Decreto n.o 2671J de :l871J art. 2. 0 ~§ 2ü e 27.) 

Art. 138. Si no município houver uma só parochia, a 
Mesa parochial, finda a eleição, expedirá logo os di
plomas aos Juizes de Paz e aos V crcadores eleitos, e fa
zendo extrahir das actas duas cópias authenticas, remet
terá uma á Camara l\Iunicipal, e outra ao Juiz de Direito 
da comarca. 

Si, porém, o município comprehcnder mais de uma 
parochia, a l\lesa expedirá os diplomas só aos Juizes de 
Paz, dando ás duas cópias das actas o referido destino. 

E neste caso a Camara .l\lunicipal, 30 dias depois da
qucllc em que tiver começado a eleição, procederá, em 
dia annunciado por editaes, á apuração geral dos votos 
para Vereadores pelo modo estabelecido para semelhan
tes a c tos. Terminada a apuração, serão declarados V orca
dores os cidadãos que tiverem obtido maioria de votos; 
os immediatos serão supplentes. Disto se lavrará uma 
acta, da qual se remctterá cópia anthentica ao Juiz de 
Direito da comarca. 

(Decreto n. o 2671J de f871S nrt. 2. oU 2R e ~9.} 
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Art. :t:m. Os diplomas que devem ser experlidos aos 
Vereadores c aos .Juizes de Paz consL1rão de uma cópia 
aulhenlica da al'ta da :llJUração dos votos. Esta cópia Sl'I'Ú 
tirada pelo Secretario da Mesa parochial e assignada 
pelos membros desta nos casos em que, nos lermos 1\o 
artigo antecedente, compete ú mesma l\Iesa a cxpelli<,:ão 
dos diplomas; c será tiraua pelo Secretario da Camara 
l\lunicipal e assignada pelos membros desta, no caso da 
parte final do dito artigo, em que pertence á rderilla 
Camara expedir os diplomas aos Y crl'atlores. 

Estes diplomas serão acomp~nhados de oflicios pelos 
quaes se convidarão os cidadãos L'leitos Yert'adorcs c 
Juizes de Paz para prestarem juramento c tomarem 
posse no dia 7 de Janeiro perante a C:nnara 1\lunicipal. 

(Decreto n. 0 2ü7tl de l87tl art. 2." s~ 28 c 29.) 

Arl. HtO. Logo rJuc se concld'tr a apuração final dos 
votos, a Camara .Municipal participará o resultado da 
elcicão de Vereadores e Juizes de P<lZ ao i\linislro do 
Impt'rio na Côrle, c ao Prl'sirlenlc nas Prrwincia~. 

(Lei n.• 387 de l8'1G art. JOG.) 

Art. 1 H. Os Yercarlores e .luizPs de Paz rlo quatricnnio 
antPrior são ohrigal\os a Sl'l"V ir emquanto os novos elei
tos não forem empossados. 

(Decreto 11. 0 2ü73 Lic 18íêi art. 2. 0 § 33.) 

Art. :142. No caso de se não ter procedido, em alguma 
ou algumas pnrochins do município, á e\ r· ição para Verea
dores no dia para tal li m llcsiguarlo, pmlcrú esta set· 
feita nos dias immediatamente seguintes, r:omlanlo 
que o seja em acto sucrcssivo sem que se torne ne
cessaria nova convocação, c em tempo em que não possa 
ser ainda conhecido naquella ou naqucllas parochias 
o resultado da votação das outras do município. 
~Lo Si não puder ser feita a eleição nos dias immc

diatamcnte seguintes ao designado, por se não verifica
rem as circumstancias referidas neste artigo, c o numero 
dos votantes da parochia ou das paroehias fôr inferior á 
metade do numero total dos votantes do município, 
prevalecerá a eleição que tiver sido feita pelas outras 
parochias do mesmo município, sem embargo da falta de 
votação daquclles, salvo a disposição do ~ 3. o 

~ 2.• Na hypothese de ser superior á metade do nu
mero total dos votantes do município o numero dos 
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votantes da parochi:t, ou das parochias em que se tiver 
dei:G1do de fazer a eleição, proccdrr-sc-ha a nova clcic;-to 
geral no município, llrando sem rfieito as eleições parciâes 
elfcr:tuadas. 

§ 3." Tambem se procrclerá a nova eleição geral no 
município, ainda no caso de srr superior á metade do 
numero total dos votantes llellc o numero elos da pa
rochia ou das parochias em que se tiver feito a elei
ção, si o numero de votos, com que ás outras caberia con
correr, puder inlluir no resultado da eleição qnanlo 
ú maioria dos V ercadorcs. 

~ 4." Nos casos dos antecedentes§~ 2." c 3. 0 ol\Iinistro 
do lmperiu na Corte, ou o Presidente nas Províncias, 
mandará proceder a nova eleit;ão gc,ral no município. 

~ G." As disposições rlos parag-raphos anlerion·~ ap
plicam-se ao caso de annull;l(;ão parcial da eleição. 

(Lei n. o :JS7 d8 18Hl arts. GO c fOi, c A viso n. o G2 de 1803 
parte final.) 

Art. 1'13. Nos districtos em rrue não sr, Li ver feito no 
tempo comprtente a eleição de .Juizes de Paz, far-se-ha 
postrriormente em dia designado pelo Ministro elo Im
perio na Corte, c pelo Presidente nas Províncias, ainda 
que o districto pertença a alguma p::trochia que não 
tenha concorrido na época legal, nem possa mais con
correr para a eleição de Vereadores do qu:rtricnnio. 

(Aviso n.0 8 de i8í9, n. 0 3.) 

Art. 14'1,. Sem embargo de ficar prejudicada , nos 
casos dos §~ 2. o e 3. o do art. H2, a eleição realizada 
para Vereadores em alguma parochia, subsistirão to
davia as eleições feitas parn .Juizes ele Paz dos districtos 
da mesma parochia. 

(Aviso n. 0 8 de 1.8i9, n. 0 3. 1 

Art. 145. O .Juiz de Direito é o funccionario compc· 
tente para conhecer da validade ou nulliclaclc das eleições 
de .Juizes de Paz c de Vereadores das Cam;n·as 1\Iuni
cipacs. 

Compete-lhe porém exercer esta attrihuição só em 
virtude de reclamação que lhe for apresentada dentro 
do prazo de trinta dias contados do dia da fhul apuração 
dos votos. 

Nas comarcas que tiverem mais de um .Juiz de Di-
reito, pertence a dita attrilmição ao da f. 0)'~~~ ....... ...., 

(Decreto 267ti de 187õ art. 2. 0 ~ 30.)t_"" 1'\\\\tCA DA 04J;; · 
/ (\_,).~ 'r 
~J ;' 
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Art. iA6. Será declaraua nu lia a eleição de V ereudores, 
ou de Juizes de Paz nos seguintes casos: 

L o Quando se verificar algum dos motivos expressa
mente mencionados no art. 8G ~ Lo destas Instrucções, 
que tenha applicação a essa eleição; 

2. 0 Quando houver prova plena de fraude que preju
dique o resultado da eleição. 

(Decreto n.0 267o de l87ti art. 2.0 § 30 parte 2.") 

Art. 14.7. O Juiz de Direito rlevcrá prorerir o seu des
pacho no prazo improrogavel de l5 dias contados da 
data em que lhe fôr apresentada a reclamação, si já em 
seu poder se acharem as cópias authenticas das actas de 
que trata o art.138, ou, no caso contrario, do dia em que 
receber estas cópias. 

(Decreto n. 0 2Giti de l8iü art. 2. 0 §31.) 

Art. 148. O dcsp3cho pelo qual fôr anullada a eleição 
será, por ordem do Juiz de Direito, intimatlo por carta do 
Escrivão do Jury á Camara Municipal c tambcm a cada 
um dos membros da Mesa p1rochial, c por edital aos 
interessados. 

(Decreto 11. o 2ôi0 de 18iüart. 2. 0 § 30 parte 2.") 

Art. 149. Do despacho pelo qual fôr approvada a eleição 
só haverá recurso voluntario, interposto, dentro do pra
zo de 30 dias contados da publicação edital do mes
mo despacho, por qualquer cidadão votantedomunicipio. 

Do despacho porém, pelo qual fôr annullada a eleição, 
haverá recurso necessario com effcito suspensivo para 
a Relação do di.'\tricto, além elo recurso que a qualquer 
cidadão é licito interpôr. 

(Decreto n. o 2Gio de 1873 art. 2. o§ 30 parte 3.") 

Art. HíO. No caso de recurso, o Juiz de Direito, no prazo 
de H) dias contados da data de sua interposição, deverá 
enviar á Relação do districto as actas com o seu des
pacho motivado c com as allegações e documentos do 
recorrente. 

(Decreto 11. 0 2G7ti de l87t; art. 2. o~ 31.) 

Art. UH. A Relação do districto decidirá o recurso de
finitiva c irrevogavelmente nos termos do art. 85 des
tas Instrucções. 

O Presidente do Tribunal enviará ao l\linistro do Im
perio na Côrte, e ao Presidente nas Províncias, cópia do 
acórdão. 



E, nu raso tl.; ;till!llll:i~joJ tia elciçã.u, s:~·iiu t'Xpl·ditlas 
immediatamente as uccc;~,;.,rias ordens para sr~ protedcr 
a outra eleição. 

(Decreto n.o 2675 uc i87ii art. 2. o~~ 31 e 32.) 

Art. :1.5~. Logo qun ao Juiz tle Direito fôr apresentado 
o recurso para cllc interposto, ou logo que rccorn~r da 
decisão que proferir, mantlará o mesmo Juiz tlc Direito 
publicar o facto por edital e pela imprensa, si a houver 
u-o lugar. 

TITULO III. 

Art. :1.53. Ccmtinúa l''ll vigor, cow :1s lnotli:· · :·'t ., 
. que resultam das ili~pn~:,:.Gcs 1lo Dec.rdo n. '' 2Ui:; tiu ;:;tl 

de Outu!Jro de 1~;·j:; c tlcsLs In~.Lru·t;ücs, 11 ar L ·l~W <la 
Lei n. o 387lle Hhk Aguslu de 181ü, n:l:1 li \'O ú impc-,sir,ilo 
de muitaS por omissão OU l.r::w:.'!TUS~O ÚCS lJl'CCI:ÍlOS da 
legislação e lei tora!. 

Art. HiL As Camaras :Municipaes fornecerão os livros 
necessarios para os trabalhos da quulilicação c das elei
ções, os quaes srrão numerados, rubrit.:adus, abertos e 
encerrados pelos Presidentes tlas mesmas Camaras ou 
pelos Vereadores que cllcs designarem, lwm assim os li
vros de talão, eontentlo impressos os tilulos de qualili
cação de que trata o <Jrt. ~0, c finalmente as urnas c 
os cofres destinados á guarda das ccdulas. 

O Governo pagará a importancia de todos esses livros 
e mais objeetos quando as Camaras não puderem, por 
falta de meios, satisfazer a dcspcza. 

No caso de não serem fornceidos pelas Camaras l\Inni
cipacs os primeiros dos ditos livros, supprir-sc-ha a falta 
por outros, que serão numerados, rubricados, :~hcrtos 
c encerrados pelos Presidentes das Juntas ou das 1\Jcs:~s. 

(Lei n.o 387 de 1816 art. ll9, c Jn;;trncç<10S 11." IGA rle 
18';9 art. 16.) 

Art. Hm. Subsistem :JS d isposiçiJes leg-islativas e re
gulamentares anteriores ao Dccrdo n." 2()7;) de 20 de 
Outubro de 187:j, não revogadas ou alteradas por este, 
as quaes, nos termos do art. 4. 0 do mesmo Decreto, 
serão colligidas c publicadas por Decreto do Poder Exe
cutivo. 

17 
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TJTULO IV. 

DlspoRições ~rnnslt-orlns. 

Art. Hi6. A eleição tlos Eleitores que devem eleger os 
Deputados á Asscmhléa Geral para a i6. • legislatura, 
bem assim a <los Vcr,~arlorcs das Camaras Municipaes c a 
dos Juizes de Paz para o quatrienn i o que deve começar 
em Janeiro de 1877, se realizarão nos dias que o Governo 
designar dentro do anuo de 187G. 

Será tamiJcm designado pc•lo Governo o dia em que se 
reunirão, no anuo de 1876, as Juntas parochiacs para 
darem comêço aos trabalhos da primeira qualificação dos 
votantes a que se deve proceder em virtude do Decreto 
11. o 2675 de ::!0 de Outubro de 1875. 

Art. Hi7. A organização das Juntas c l\lesas parochiaes 
será feita segundo o processo estabelecido no tit. L" 
cap. 2. 0 destas lnstrucçõcs, com as seguintes alterações 
sómente: 

§ 1. o Serão eleitas estas Junt:1s e Mesas, tres <lias :mtes 
rlo llcsignado para a sua reunião, pelos Eleitores c sup
plentcs da legislatura actual, approvados pela Cam:1ra 
dos Deputados. 

§ 2. 0 Para esse fim o Juiz de Paz competente oonvocarã 
com o prazo e pelo modo determinados no art. 5." destas 
Instrurções : 

1. o Os Eleitores da parochia que se não acharem 
comprehenrlidos nas cxccpções espceillcadas na 1." parte 
do § 3.0 do dito art. 5." Os que por este motivo não 
puderem ser convocados, e os que tiverem morrido, 
não serão su!Jstituidos por supplentes. 

2. o Os supplentes desses Eleitores em numero igual ao 
dos Eleitores ell'cctivamenlc convocados, c segundo a 
ordem de sua votação, não entrando naquellc numero 
os que estiverem ~.:omprehendidos nas exeepçQcs a que 
se refere o n. o Lo deste paragrapho. 

Só podem ser convocados os supplcntes que se segui
rem immcdiatamentc aos Eleitores, c que se a~.:harcm 
incluídos na respectiva lista até ao numero mareado dos 
Eleitores da paroehia. Em nem-um caso serão substi
tuidos pelos que se lhes seguirem, salva a disposição da 
ultima parte do§ 3. 0 do art. 5. 0 

(Decreto n. 0 267õde i87õ art. 2." ~ 5. 0 ) 
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Art. Hi8. Os Eleitores c supplcntes convoca los farão 
promiscuamente a eleição dos quatro mem bro.s da Junta 
ou da Mesa parochial c de seus substitutos, pr lo modo 
determinado nos arts. 9. 0 c seguintes uestas lnstruc
çõcs. 

Concluída esta eleição, immclliatamcntc se procede
rá á <lo Prcsillentc cla mesma Junta ou l\lesa c clc seus 
substitutos, votando só os Eleitores pelo modo disposto 
no art. f!J, das mesmas Instrucções. 

As Juntas municipaes serão entretanto organizaclas 
pela maneira estatuída no tit. L'' cap. 4. • 

(Decreto n.• 2671) lle l87!J art. 2. • § !J. 0 ) 

Art. Hi9. Os prazos fixados nos arts. 30, 36, 44, 59, 63 
c 80 destas Instrucçõcs ficam reduzidos para a primeira 
qualificação: 

A 20 dias, no maximo, o prazo da 1." reunião das 
Juntas parochiacs; 

A õ dias o da 2." reunião das mesmas Juntas; 
A H> llias o que deve decorrer entre a :t.• e a 2.• 

reunião; 
A H:i dias o que deve decorrer entre o dia do encer

ramento da 2." reunião das Juntas parochiaes, c o da 
L" reunião das Juntas municipaes; 

A 30 dias o que deve decorrer entre a L" e a 2." reu
nião das .Juntas municipaes, fazendo-se de sete em se te 
dias, pela imprensa, si a houver no lugar, as quatro pu
blicações das listas de que trata o art. 62 ~ 2." destas 
lnstrucções ; 

A 6 dias o da 2." reunião das Juntas l\lunicipaes; 
A 20 dias o prazo dentro do qual devem os Juizes 

de Direito decidir os recursos que para elles 3e in
terpuzerem. 

(Decreto n.• 2675 dei875 art. 5. 0 parte il."J 

Art. 160. As ultimas qualificações, definitivamente 
concluídas nos termos da legislação anterior 10 Decreto 
n." 2675 de 20 r'e Outubro de 1875, servirão Lle base á 
primeira que se fizer em virtude do mesmo Decreto. 

As Juntas municipaes poderão eliminar Jaquellas 
qualificações, sobre informação das respectivas Juntas 
p-arochiaes, os cidadãos que forem fallecidos, estiverem 
mudados da parochia, ou tiverem pcnlido as qualidades 
de votante, independentemente das provas e fonnalidades 
exigidas no art. 61 ~ t. • destas Instrucçõei. 
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Art. 161. Nas parochias ontle, na oecaswo em que 5() 

tiver de proceder á primeira eleição de Eleitores geracs 
ou espcciaes e de Vereadores c Juizes de Paz, em virtude 
do Decreto n." 2675 t.le 20 de Outubro de 1875, não 
estiver ainda concluída a nova qualificação, não se fará 
eleição alguma até que essa qualificação esteja devi
damente ultimada. 

Esta disposição não se applicará ás eleições posteriores: 
nellas se observará a legislação anterior áquellc Decreto, 
segundo a qual tem lugar recorrer-se, no caso mencio
nado, á ultima qualificação regularmente cone lu ida, 
com tanto que esta tenha sido feita nos termos do mesmo 
Decreto. 

(Instrucções n. o úütl de i8G8 art. :H.) 

Art. 162. Na eleição dn Ikputatlos a Asscmhléa Geral 
para a 16." legislatura o prazo para a apuração geral rios 
votos não excederá a !10 dias rontatlos do dia mareado 
p:~ra a reunião dos collf~gios elL•iluraes. 

Art. Hi3. Emquanto se não clrger novo corpo clui
toral, a eleição dos JUem!Jrus tbs Assem!Jléas Lcp·islati
vas Provinciaes conlinu:trá a ser feita pelo processo da 
legislação :1nterior ao Decreto n." 2G75 de 20 ele Oulu
ln·o de 187:'). 

Se1·ão porém observadas, ainda nrstc caso, as disposi
ções do ~ !l." do art. 3." do dito Decreto, que detPrmi
na os motivos de incomp:ttihilid~Hle, entendendo-se 
sempre que estes se referem a tuda a Província. 

Si, depois de eleito o novo crJrpo eleitoral, occorrcr 
vaga em alguma Asscm!Jióa Legislativa Provincial cujos 
l\IemiJros hajam sido anteriormente eleitos, será feita 
por todos os eleitores cb Província a eleição, para prern
chimcnlo do lup;;tr ou dos ln,o:arcs vagos, conforme a dis
posição do art. 12'i, destas ln~trucçües, 

(Deaeto 11. 0 2ü7t.i tlc !873 ar L G. 0 ) 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Janeiro de 1876.
José Bento da Cun1w e Figueiredo. 



EXECUTl\'0. I:J3 
Numero tie nollle!!l que deve conter n cédula do votante no 

elei<:ii•l de Eleitores geraes~ segundo o nrt. 100 das In•• 
tr•ueções de I~ de Janeiro de 18">'6. 

t nomr,. 
í! nomes. 
2 
3 
4 
& 
r, 
li 
fi 
7 
8 
R 
\I 

10 
iO 
!1 
1':1 
t;l 
t:l 
!'; 
H 
w 
ill 
li i 
!7 
!8 
l:l 
!:! 
~!'! 
;';) 

~~ 
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Quando o n.o de Eleitores de parochia fôr t>7, cada cédula conterá 38 nomes. 
fiR, 39 
5\J, 40 
üO, 40 
ül, u 
6" ~. 42 
63, 42 
6'i, 43 
65, 41 
6ü, M~ 
67, 45 
üS, 4() 
(j!), 46 
70, 47 
7!, 48 
72, 4~ 
73, 49 
7·"-, õO 
75, 50 
76, 51 
77, 52 
78, 52 
79, 53 
80, ii1 
81, il!.f! 
8") ~, 55 
sa, 56 
B't·, 56 
H .. ,,, 57 
RO, ()8 
87, 58 
8H, 5\J 
8!1, 60 
90, 60 
91, ül 
9'-' ~, 62 
g;{, 62 
9i, 63 
91>, 61 
9ü, 61 
!)7, 6;) 
\18, (j(j 
!)(), 66 

!00. ü7 

E assim por diante, 



NID!Ilero de no111es que deve conter a cédula do eleitor na eleição de Deputados ão Asse111blén 
Ge••al e de l\lembros da• Assemhléas Legislativas Provinciaes • segundo o art. 1~3 dal!i lns• 
4rucções de I~ de ..Janeil•o de .1!876. 

ELEIÇÃO DE DEPUTADOS. 

PROYINC!AS. 

Amazonas ......•...... 
Pará ................. . 
Maranhão ............ . 
Piauhy ............... . 
Ceará ................ . 
Rio Grande do Norte .. 
Parahyba ............. . 
Pernambuco .......... . 
Alagóas .......•....... 
Sergipe .............. . 
Bahia .........•....... 
Espírito Santo ........• 
Rio de Janeiro ........ . 
S. Paulo .•............ 
Paraná ............•... 
Santa Catharina ....... . 
S. Pedro do Rio Grande 

do Sul ............ . 
Minas Geraes ......... . 
Goyaz ................ . 
Mato Grosso ..•••••..•. 

(Decr. n.~6097.) 

Nmltmo l'WIIERO 
DB DEPUTADOS. DE NOMES. 

2 
3 
6 
3 
8 
2 
5 

l3 
5 
4 

H 
2 

l2 
9 
2 
2 

6 
20 
2 
! 

2 
2 
4 
2 
6 
2 
4 
9 
4 
3 

tO 
2 
8 
6 
2 
2 

~ 
t4 
2 
2 

ELEIÇÃO DE JIIEMBROS DAS ASSDIDLÉAS LEGISLATIVAS 
PROVINCJAES. 

PROVINCIAS. 

Amazonas ............ . 
Pará ................. : 
l\laranhão ............ . 
Piaul1y ............... . 
Ceará ................ . 
l:l.io Uranlle do Norte .. 
Parahyba ............. . 
Pernambuco .......... . 
Alagôas .............. . 
Sergipe .............. . 
Bahia ................ . 
Espirito Santo ........ . 
Rio de Janeiro ........ . 
S. Paulo ............. . 
Paraná ............... . 
Santa Céltharina ...... . 
S. Pedro <lo Rio Grande 

do Sul ............. . 
.Minas Gcraes ......... . 
Goyaz ................ . 
Mato Grosso .......... . 

NU)IERO NUMERO 
DE ME~IBRUS. DE NOMES. 

20 
30 
30 
2'1: 
32 
i~ 
30 
39 
30 
2'1: 
42 
20 
!!5 
36 
20 
20 

30 
40 
22 
2~ 

ili 
20 
20 
16 
22 
i5 
20 
26 
20 
16 
28 
14 
30 
2'1, 
1 '• 
14, 

20 
27 
i " ;) ... 
1<l 

r"! ... 
!:: 
~ 
....; 
..., 

-~ 



MODELO ·N. ~-

IMPERIO Do· BRAZIL 

N. 

PROVlNC~A D . 

MUNICIPIO o············ . H··-----~--

. PAROCHIA D ..... 

DISTRICTO 

QUARTEIRÃO 

Nome do cidadão qualtficado. 

Qualificativos. 

Filiação. 

Domicilio. 

Assignatura do portador. 

Numero de orde>Jt. 

Na lista geraL . 

Na lista supplemer.:ar 

Na lista complementar 

Data da sua qualificação. 

Elegibilidade. 

OBSERVAÇÕES. 

(Declarar-se- ha especialmente si sabe ou não 
ler e escrever.) 

O PRESIDENTE DA JUNT.\ Mu;.'UC!PAL 



l\íODELO N. ~2. 

IMPERIO DO BRAZIL PHOVINCIA O 

Municipio d Parochia d 

ELEITOR 

Resumo da ,·otação. Obser•,•ações. 

' 
:Vwnero d;; oraem .Vomes •los Ele i/o; es :Yamero de mtos j 

(As que dae1·em sei' (eilas nos tel'mos do art. HG .J•t 

! ~nstrucçõe., , e quaesqucr outras 'Jlte a Jlesa jui;)ar con~eluc:.tl" 
Ja;:;er .) 

Nomes dos irnmedu1to:; 

(1.. 0 terço). 

Certifico ser esta a votação para os Eleitores ilcsta 
parochia, e para os seus unmetliatc,s; c reporto-me ~1n 
livro •bs :ld3S Lia eleição dt· Elcitr:n·~ g-et·aes ;1 
fs................. Eu F ................... St'<TL·-

i 

I 

tario da .:\lesa parochial, o escrrvi em (indicação especifi- 1 

cada r! o !ojnrl :1os ..•... Llc ........ de mil oitocenl• o i 
I 

Eu F ............... Secretario da .:\lesa pu·oc!J:al. 
11 escrevi (lagar e data;. 

(Assig:-utnr,:s dos membros da Jlesa parodúai.; 

Jl'~- .randis, o diploma de Eleitor especiai >era identico; 

/'tõecr. IÚ?A;Il:!~, 
; D /~/ \ 
o :::?, '·, 
(/) ..-""'\ 

fG 
' [TI 

! 

:C :i 



F.XEC.UTIVO. :1.37 

/ 
.Aul::riza a A'sociação-Prolcclora das Familias-para fazer ope- 1 

raç.ões de bcncllcios mutuos sem risco de morte. 

Attendendo ao que 1\le rcprc~entou o Banco Rural e 
Hypothecario como incorporador gerente da A'sociação 
de Se~suro 1\lutuo i'obre a viela denominada-Protcctora 
das F a mil ias-, c Tendo ouviclo a Secção de F:mmcla do 
Con~clho de Estado, Hei por uem, de conformülade com 
a l\Iinlia Imperbl Hcsolução de Consulta de :1.2 do cor
rent.e mez, Autorizar a rderida Associ:u;:To para tamhcm 
fazrr operações rle rrcar;ão de capilan;:; e dn l'l'llda~ sem 
o risco de morte para aqueliPs r.ontribuinlc•s qn1~ assim 
o qui;~ercm, c mediante as collllições que a ntesma As
sociat;ão cstalwlcc:er. 

O Barão rle Cotcgipe, do 1\leu ConseiJJO, Senador elo 
Impcrio, 1\linistro c Secretario clc Eslndo dos Negocios 
Estrangeiros c interino dos th Fa:~enda, as.;;ini o tenha 
rntendido e faça executar. Palacio rio Rio 1le Janeiro 
em dezanovc de Janeiro de mil oitocentos setenta c 
seis, quinquagesimo quinto da Indrpcndcnda e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

H';rifu de Cotrgi]lr. 

DECRETO N. flOU9- DE 1U DR JAI\'EIIlO !J]c w;::. 
Approva, com modifica\fícs, os estatutos ria Cornpn P :d:\ ,., ___ 

scrip~~o, c conccdc·lltc autorim1;:1o para fnn1·rion:,:·. 

Attenclcmlo ao rruc l\Ic rcqucrcn n Compnnhi~ 1""''1-
scripção,clevidamcntc rcpro:;;entada, c rl1• rnnfnrmi·2;;Jr 
com o parrcrr tl:t St'I'Ção dos Nrgodo:; do Irnpcrio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de Ire~ do 
corrente rncz, Hei por bem Approvnr os estatutQS da 
mesma Companhia e conceder-lhe au toriznção para 
funccionar, effectuando nos referidos esta tu tos as mo
dificações que com este baixnm, assignadas por Thomaz 

-- PA fiTE !l. li< 

' '· ' / 
<>. l 
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José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, com
mercio c Obras Publicas, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Ja1111iro em dezanove 
de Janeiro de mil oitocentos setenta c seis, quinquage
simo quinto da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestauc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se reCere o Decreto 
u. 0 6099 desta data. 

I. 

Art. 17. Depois das palavras- sobre indivíduos
acrescente-se: que estejam nas condições uo art. HS. 

11. 

Art. 2~.No fimda primeira parte, uepois ua palavra 
- Di1·ectoria-acrescente-se : e da assembléa geral uos 
accionistas. 

§ 2. o Addite-se: Esta disposição é applicavel ao pri
meiro Gerente. 

III. 

Art. 25. Depois da palavra-accionistas-acr~scente
se : reunida em sessão ordinaria ou -. 

Como segunda parte ou membro do mesmo artigo, 
diga-se: 

A convocação extraordinaria será resol viu a esponta
neamente pela Directoria, ou a requel'imcnto de ontros 
accionistas, cujo numero represente a quinta parte 1lo 
capital realizado. 

Quanto ao primeiro Gerente, a uecisão da assembléa 
geral dos accionistas poderá ser tomada independente 
de requisição da Directoria. 

IV. 
Art. 37. Em seguida ás palavras-ou por substituição 

pessoal-diga-se : se o impedimento não provier de 
novas disposições legaes, mas sim de circumstancias 
Iião declaradas pelos interessados á Companhia. 
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v. 
Art. 44. Addite-se: Esta disposição é applicavel ao 

segurado, que não pu!Jer ser isento em virtude de 
novas disposições legaes, que alterem a(da Lei n.• 2õõ6 
de 26 de Setembro de !87 4. 

VI. 

Art. 52. Supprim:~-se o seguinte: letras hypothe· 
carias, associações de beneficios mu tu os, em cauções de 
títulos da divida publica ou de metaes preciosas. 

VII. 

Art. 60. Supprima-se. 

Vlll. 

Art. 6L Fica assim redigido : 
Aos incorporadores desta Companhia c autores dos 

presentes estatutos poderá a assembléa geral dos ac
cionistas conceder, em remuneração de seus serviços, 
até quinhentas acções beneficiarias, que serão consi
deradas como addicionaes ás do capital fixado no 
art. 3." 

As acções beneficiarias gozarão de todas as vantagens 
e direitos das acções ordinarias desta Companhia, e 
serão consideradas como tendo todo o capital realizado. 

Palacio do Rio de Janeiro em :1.9 de Janeiro de 1876. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Companhia anonym a-Conscripção. 

TITULO I. 

i'IM, CAPITAL, SEDE, INSTALLAÇÃO, DURAÇÃO B ENTRADAS DO 
CAPITAL. 
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Art. 2. • Esta Companhia se encarrega de promover o reconhe
cimento rias isrmçõrs c rlispcnsas lrgars; a rfTrctivid;J.de das 
garantias qnn a I~ri Pslahrlrcl' p;1.ra n serviço milibr; remissão 
por rontritmir;ão pr-euniaria r por sn!Jstituir;:1o pessoal, assu
minrlo a. rc.spousahilid:ulr pela rll'srrç:to rio substituto no t.• anno 
rk praça (art. 72 do llrrrclo n." tJRRI). 

Art. :1.• o capital da Companhia srr:i rlc üOO:OOonooo dividido 
em n.OOO ;J.CÇÕCS de 100nooo cada uma. 

Art. ~. • A sédc da Companhia c !J.om assim a da Associação, 
scr:í. nesta ct.rte, podendo trr llliars c agencias em difTcrcntrs 
pontos do Impcrin. 

Art. 5. 0 As acçõrs rla Companhia s'lo nominativas c transfc
rivris por termo em lino Psprrial. 

Art. ü. o A inslallaç:1o da C.)nJpanliia r por consrr;nintfl a da 
Assor,íaçãn, f.!'r:i lugar lnr;o r!Ppois dt' :IJI]Il'OVatlns os prrsrntcs es
tatutos prlo novrrno Irnp~rial. 

Art. 7. 0 O prazo da duração rh Comp~nhia srrá de nO annos 
porlrnrlo ser prorogn.do por rl.,lil>rrar,rro da assomJJJ,;a geral rios 
arcionista~ c ulterior ~pproYa~ão rlo fiovrrn0 Impcri~l. 

Art. íl. 0 A primeira cntr~tla rr;:Jizar-f.r-11~ drztli~s drpois da 
inst~llar;:lo rla Assori:\(;:1o, na r~zrro rl< 10 "/o rio valor nominal de 
cJdrt acçno. 

~ t .• 90 dias clf'pois rlr cfTcdnarla a prinH'ira cntr~rla. se assim 
fôr necrssario, trrá lugar a rf':J] iz.1r,ão rla srg-unrla entrada na 
mr~m;~ rnz~o rlo porrcntagcm rla. primrira. 

~ :J." Qn.1nto :ís rntr:Hhs rrslanlr,; '0J';1o rli'!s rf'11izaclas por 
rlcd,;;[o da assrnlld{•a gt'J',d rins ar,.ioni:;ias. 11:1 Jnr·snJa raz:ln rlr: 
pnrr·rnla~rm, ,, Jllt'di~Btlo S•'lll[ll'•' t•rllr.' I!JIJ.lt~fnilra 11111Wa nlt'nns 
rlc :lO dias. 

Art. !l. o O clirr-ito :is prrstar:<íc:; ciTN~tnadar, ó irrito c nullo, se 
nno liYerrm sido rralizarlar, as .suh:,.r:rurn!P-s, c rcyr:rtem em llc
neficio rla Companhia. 

'riTilLO íi. 

Art. 10. Os inrlivitluos '111~' ailhrrircm ris prcsl'nle;; rlisposiçü<.'o 
rrgnlamcnf.aros assu1nir~n a rrnalirl:Hlr rlc nceionistas c snllsr:rc
Ycrão os prrsnntcs estatuto~, lkantlo r'n!cwlirlo por este modo que 
c~rla sig-natario os ~pprov:t rm tnrln:; nr. srns artigos. 

~ 1. 0 SujPitnr-sP-]Jão os arcioni~t~s ;i lilHlh de!) 0 / 0 por cada 
mez de <ir-mora nas prrsla~iir~ rln n lor r! c cada ar.ç:lo. 

~ 2. 0 Os ar,r.ionistas consrnliriio na pr)'(la do direito ás entradas 
r.':tlizadas por demora ele f.res mrz,os na realizarão das snbse-
qnrnt.cs. · 

Art. 11. Em assemhlt':a geral dos accionistas, 10 acçõcs dão di
reito a um voto, mas um mcsJno acdonista nunca poderá trr 
mais rl0 r;o votos. 

~ l. o E' nncrssario para !Pr um voto, concedido pela posse de 
{9 acçõrs, q~10 estas sejam inscriptas com a anteccrlencia de 30 
tllas, nos rcg1stros da Companhia • 

. ~ 2.• ~ó não &lo admittitlos votos por procuração na eleição na 
D1rectorm. 

Art. i2. A assembléa geral dos accionistas será reputada 
~onstituirla quando o numero rios nccionistas prrsPntr.s rrprc
srntarrm Jlf'ln mPnns nm trrro rln rapital. 
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Art. t3. Annualmcnte no mez de Julho ou Agosto terá lugar a 
reunião ordinaria dos accionistas para a apresentação do relatotio 
e balànço annuo. 

Art. H. As deliberações da assemhléa geral dos accionistas, 
quando em contrario as disposicões dos presentes estatutos, ja 
approvados pelo Governo lmperlal, não serão executadas em
quanto não forem approvadas pelo mesmo Governo. 

Art. !5. Qualquer accionista, no gozo de seus direitos civis, é 
apto para ser Director ou empregado desta Companhia. • 

TITULO Ill. 

IJA IJIIIECTOHIA. 

Art. !6. A Directoria da Companhia será composta do tros ac
cionistas que preencham as estipulações do artigo prcecdentc. 

§ !. 0 Os tres membros da Directoria elegerão d'entre si um Pre
sidente e um Tlwsonreiro. 

~ 2. 0 Nas reuniõés da Dirccloria o Gerente exercerá as funcr,ões 
de Secretario. · 

Art. !7. A Directoria será eleita em asscmbléa geral por maio
ria relativa e o seu mandato será exercido por cinco annos. 

§ L 0 Por exccpção a primeira Directoria srrá acclamada pelos 
organizadorrs desta Companhia, eom tanto que clla rnc~ia sohre 
individuos rcconhrcidamcule aptos para l'XI·recrl'lll vautajosa
men te taes funcçõcs. 

§ 2. 0 Se o resultado do primeiro escrutínio para eleicão da Di
rectoria ficar sem eJieito para um ou mais candidatos, "em razão 
de não haver conseguido maioria relativa, ctrectuar-se-ha um 
segundo. 

~ 3. 0 Neste segundo cscru tini o os votos s•i podem reca h ir sohrc 
os cinco nomes mais votados no primeiro. 

§ 4." Em consequencia do que tlea disposto no ~aragrapho 
precedente, os votos que não rccahircm sobre úS emco nomes 
mencionados serão reputados nullos ou como se fossem ccdulas 
em branco. 

§ 5.0 Se por qualquer eventualidade ainda o sr,gundo escru
tínio não houver sido decisivo, proceder-se-Ita pela sorlc entre os 
cinco nomes mais votados no 2. 0 escrutínio. 

Art. !8. Em caso de morte, renuncia, molestia ou ausencia de 
um dos Directores, será convidado o accionista que na ordem da 
ultima votação tiver obtido maior numero de votos, para sub
stituil-o até seu comparecimento quando ausente, e até a reunião 
dos accionis!as; nos demais casos, então será eleito quem o sub
stitua para completar o quinquennio. 

§ L 0 Por excepção, em vista do § L 0 do art. i 7, substituirão os 
membros da Directoria em caso de molestia ou auscncia os 
maiores accionistas que se não recusarem a prestar esse serviço. 

Art. f9. A' Directoria compete: 
!.° Fazer cumprir strictan!Pnte os presentes estatutos; 
2. ° Consentir ou não consentir que o Gerente encete certas ope

rações que, apezar de permittidas, parecerem pouco acertadas em 
virtude de eJrcumstancias especiaes; 

3.° Fiscalisar a escripturação; 
4. ° Crear tão sómente os empregos indispensaveis sob proposta 

do Gerente; 
5. o Apresentar relatorio e balanços annuaes; 
6. 0 Examinar e resolver a ratione certas omissões; 
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7. o Representar a Companhia em todos os actos ou relações 
publicas e privadas; 

8. o Crcar caixas filiaes c agentes em diversos pontos do Im
perio, por proposta do Gerente; 

9. o Ao Presidente especialmente compete presidir todas as reu
niões dos accionistas e da Directoria, e ao Thesoureiro ter de-
bnixo de sua guarda os valores pertencentes á Companhia; . 

lO. Convocar onlinaria ou extraordinariamente a assemblea 
geral dos accionistas ; 

H. Zelnr em geral pela economia e pelos direitos da Compa
nhia. 

Art. 20. Os membros da Directoria servirão gratuitamente até 
á primeira liquidação clue a Companhia fizer, c conforme o re
sultado obtido a assem Jléa geral elos accionistas lhes marcará o 
honorario que deverão vencer dessa época em diante. 

TITULO IV. 

DO GERENTE. 

Art. 2i. O Gerente da Companhia será o cidadão Bernardo Vcl
loso Tavares, um dos organizadores desta Companhia. 

Compete ao Grrcntc : 
L 0 organizar o rcgimrnto interno de accôrdo com a Dircc

toria; · 
2. 0 Nomear os empregados com prévio assentimento dos 

membros da Directoria ; 
3. 0 Preencher as funcçõcs ele chefe da contabilidade; 
4. o Execut'll' fielmente as disposições dos presentes estatutos; 
5. ° Cumprir e fazer cumprir todas as ordens da Directoria ; 
6. o Crcar as liliaes c nomear os agentes neccssarios á propa

ganda de tão u til instituição, sob a pprovação da mrcctoria; 
7. 0 Instruir com as ordens ncccssarias aos prepostos da Com

panhia; 
8. 0 Não tolerar que os ager:.tes recebam dinheiros por conta da 

Associação c tão sómcntc por saques ou ordens dirigidas directa
mente á Gerencia; 

9." Encetar, de accôrdo com a Directoria, as operações finan-
ceiras8errnittidas pelos presentes estatutos; 

10. rganizar balanços e boletins dos segurados; 
H. Assignar todos os documentos; 
12. Exercer em fim uma fiscalisnção rigorosa com o duplo fim 

de tornar util no seu objccto a Companhia c a As3ociação. 
Art. 23. O Gerente será substituído nos seus impedimentos por 

pessoa apta e idonca, designada pela Directoria. 
Art. 2&. O Gerente indicado pelo art. 22 será conservado em

quanto merecer confiança plena ela Dirrctoria. 
§ L 0 Para o futuro o Gerente será eleito pela asscmbléa geral 

dos accionistas. 
~ 2. o Para exercer as funcções de Gerente, além dos requisitos 

indispensaveis, é preciso que o individuo sobre quem recahir a 
eleiç:i.f? aqcruira 200 acçõcs desta Companhia, das quaes não po
derá dispor cmcruanto exercer as funcrücs de Gerente e ficar;to 
depositadas nos cofres desta Companhia'. 

Art. 2:>. A demissão do Gerente só será concedida á Directoria 
pela asscmhléa geral dos accionistas expressamente convocada 
para esse lim. 

Art.26. o orrlcnado elo Gl'rentr será dr !U,oonooo annnaes. 



EXECUTIVO. 

TITULO V. 

DO CONSELHO FISCAL. 

Art. 27. Para acompanhar e conhecer dos actos da Dircctoria 
haverá um C·msellw Fiscal, cnjo mandato será de cinco annos, 
composto dr, cinco membros d'entr~ os accionistas residentes 
nesta curte. 

Art. 28. A CrJmmissão Fiscal será eleita pela assembléa geral 
dos aecionistas, procedr,ndo-se para a sua eleicão por modo ana
logo ao que ficou esta tu ido p•lra a llirectoria. • 

Art. 29. Em caso dr morte, renuncia, molcstia ou ausrmcia de 
qualqurr mrmhro rio Consr,l!Jo Fiscal, pratiear-sr-ha o que está 
mencionado no arl. i8 com relação á Dircetoria. 

Art. 30. Não são elegíveis membros do Conselho Fiscal : 
L o Os parentes da Directoria, da Gerencia e dos empregados; 
2. 0 Os Directores, o Grrcntc c os rmprcg~ulos; 
3. o Os accionistas possuidorrs de menos de dez acçõcs. 
Art. 31. As reuniões do Conselho Fiscal serão mensa<)s, mas no 

fim de cada mez, designará clle um de seus membros para acom
pmhar os actos da administração durante omcz seguinte. 

Art. 32. C•Jmpcte ao Conselho Fiscal : 
L o Acomp~mhar c conhecer des actos <la administracão da 

Companhia; • 
2. u Examinar c dar o seu parrccr sobre os halanços o rclalorios 

que a Dirccr.;<to tenha de apresentar ú assembléa grral; 
a. 0 Propôr, de accôrdo com a llirectoria, as altcrar:ües ncccssa-

rias aos estatutos. • 
Art. :13. O primeiro Conselho Fiscal, que tem de funccionar 

durant~ cinco annos a contar da installa~ão desta Companhia, 
~rrá ar·rlamailo pdos incorporadores. 

TITULO \'1. 

FIM DA ASSOCIAÇÃO, SUAS OPERAÇÜES E DASES. 

Art. 3í. O fim da Associação de Seguros 1\Iutuos, garantida pela 
Companhia-Conscripção-é realizar o que se acha disposto no 
art. 2. o do titulo I. 

Art. 35. O numero dos segurados será illimitado. 
Art. 36. Todo o individuo que adherir aos presentes estatutos 

em todas as suas disposições póde SC(l'urar-sc contra os riscos 
mencionados no art. 2. 0 do titulo I, e toma o nome de segurado 
depois dc ter preenchido todas as formalidades indispensavcis. 

Art. 37. Todo oindivirluo rJUC se segurar nesta Companhia e 
que pela Lei n° 2:>56 c Deereto n. 0 n881 Il<tn possa isrntar-sc rio ser
viço militar por cuntrilmir;ão pecuniaria ot: por su!Jslitntu pes
soal, perderá o rlirrito dr fazer r[ualrJurr rcclamaç~1o contra esta 
Companhia, em beneficio ria qual reverterão todas as quantias 
com que tenha entrado par aos cofres da Companhia, ficando por 
conseguinte o seguro nullo. 

Art. :18. As eontrihuiçõrs s;io estipuladas pelas itladrs, con
forme as rluas tahclhs annexas, c poderão ser alteradas á von
tade da Directoria. 

Art. 39. Os contractos de seguro da L• tabella, abrangendo 
tão sómontc o~ riscos do l.." sorteio, para serem válidos em todos 
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os sorki·Js sulr:<~:JI!Ciil··:i a <JIIe l<'llh:tlll d<) suj<•it~r-:;0 <JS >-'::u
rados até a idade dr :I~J :wnos illCOiltplel<~s, CUIJljli'C qnc clles pa
guem após o L o sortl'io uma pre.,taçáo uni!':t de tiONOOO. 

Art. /;0. Os contractos de seguro da 2." tabella abrangcm os 
riscos de todos os sorteios desde 18 annos até :lO incompletos, c 
em tempo de guerra terão valor quadruplo. 

Art. H. Todo o indivitluo que se srgurar nesta Companhia, 
pagará no acto de fazer o sPguro, 2~000 pam pagamento <lo 
sello e da arotice c mais 3ü')Oll!J para dcspczas da Adminislr:t~üo 
da Companlua. 

Art. 42. Todo o scgurado ttuc fôr sorteado devrrá pr.rantc n 
competente Junta, como 1lclcrmina a Lei n." 2:l:'5G declarar que 
quer isrntar-sc do serviço \1or contribuição pccuniaria, partic!
pamlo immctliatamrnt<J á sulc rla Cnmpanhia nrsta. rôrtc r fóra 
delta aos seus agentes, a !im de que se traltJ i:nBtediat:uncntc de' 
sua iseneüo. 

Art. 4'3. O contrilmint~ é ohriga1lo a p~gar as annuidadcs 
àcsde o dia L 0 até 10 de A~osto de r·atla anno. 

~ l. o Além drstt:> prazo as annuitladcs so!Irrrão um augmento 
de ti 0 / 0 {Jt)r c~tb Illrz de r\rmora. 

~ 2. o Para as multas as frnc<J>r's de um IHCZ, por menores quo 
srjatrl, s:H> eo!lsir!Prad:rs e<m1" :;nid:\drs. 

~ :1. 0 Qualquer <JUil srja o dia rJll <jll0 ,.,,HJ•'r;ar o sr~uro, ser:'t 
consi:lcrado como fr:ito de L • a l.fl 1lc A~m:lo de c:Hla anno, fican
do rntriHlido rjtW a rstrs s:1o applieavcis as multas na razão men
cionaria. 

Art. ~1. O drsi:.;nado que n~o rjttizPr fazrr ciTtJctiva a sua rr
missão, para honrar-se no scn-ico mililrtr, trm rlireito a rccla
lll'lr da Companhia a quanti'l clÍm quP tenha entrado, mcno3 a~ 
rll'sp~ns de 1!\IC tr:r ta o ~ri. ·H. 

TIT"LLO \"li. 

Art. ,}J. Todo o sngnrado uo al':lo 1L• fazPr o sr.u s.,g-uro 
deverá: 

L 0 Apresentar eerlidão de irladr>; 
2. o Declarar a natnralillarlc, profiss5o o domicilio; 
3. 0 Qual a tabclla quo rscolhe, su.il'itando-sc aos encargos que 

a clla forem relativos, c finalmrnte; 
~- 0 Que ad hrrc aos presentes esta tu tos em todas as suas dis

posil;õcs. 
Art. 46. E' considerado como morto para os devidos ciTei tos 

todo o segurado que não cumprir as cmHlir;ücs com qur.J fizer o seu 
seguro, que caducará da mesma fôrma por falla de cumprimento 
das referidas condições. 

Art. 47. Todo o segurado é ohrirpdo a declarar á Companhia 
t?da c qualquer alterar,ão que se possa dar, nas declarações que 
tJ ver feito no a c to de fazer o seu seguro. 

Art. 4~. O termo ou r,ess~~ãll <lr qualquer conlracto tem lugar 
nos segmntrs casos: 

t. o Por morte ; 
2. o Por ter excedido a idadP- lc~al; 
3. o Por declaração expressa; 
4." Por trr ~·lquiritlo moiPsli~s inr·ur:1Hi>': 
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11. • Emllm por todos os outros casos que a Lei n. 0 21156 de íltl 
de Setembro de 1874 e Decreto n. o 5881 de 27 de Fevereiro de 1.875, 
isentam do serviço militar e que por ventura os segurados li
quem comprehrndidos nesses casos depois de elicctuarem os se
guros. 
Para~rapho unico. Ficam exceptuados os contractos feitos 1;or 

segurados ryuo liquem comprehendillos no que disp11e o art. 41. 
Art. t~!l. Cada segurado receberá uma apolice assignada por 

um dos Directores c pelo Gerente, a qual denrá conter as 
declarações estrictnmente nccessarias para solver quaesquer du
vidas futuras. No verso de cada apolice serão transcriptos oi 
esta tu tos desta Companhia. 

Art. 50. No caso de perda da apolice os segurados poderão 
reclamar uma outra em suhstituiç;lo, que lhes será conce
dida mediante o pagamento das despezas nccessarias. Na nova 
apolice haverá declaração expressa tendente á annullar a pri
meira. 

Art. õl. Qualquer inexactidão fornecida pelos segurados, 
torna nullo o contracto do seguro c a C1mpanhia não é obri
gada a restituir as rJn1ntias que por ventura já houver recebido. 

TITULO Vlll. 

DA COXVEllSÃO DE CAPITAES E SEUS DEXEFICIOS. 

Art. 52. As entradas do3 accionistas e as contribuições doa 
segurados serão convertidas, em apolices da divida publica 
e do emprestimo nacional de 18ü8; bilhetes ou ordens do 
Thcsouro Nacional; ldras hypothecarias; associações de bene
ficios mutuos; em cauções dc titulos da divida puhlica ou 
mctacs preciosos; em conta corrente em qualquer estabeleci
mento hancario que maiores garantias olfcrcccrcrn. 

Art. ti3. Os cap1taes progrcssi vamenl.c augmrntados pelos he· 
ncJlcios colhidos por terem sido empregados segundo as dis
posições precedentes; a herança mutua de capitaes e juros por 
fallccimcnto do segurado; as ac JUisiçõcs por commisso, isenções, 
multas e outras eventualidadt~s, constituem os fundamentos 
da Associação e o beneficio da Companhia. 

Art. õ~. Os valores ad!JUiridos pela Companhia sito inaliena
veis até o fim de cada liquidação. 

TITULO IX. 

niVISÃO DOS LUCROS E DO FUNDO DF: RESERVA. 

Art. 1hl. Logo depois de effectuado o sorteio annual, a Direclo
ria tratará de mformar-se da sorte de seus segurados que por ven
tura houverem entrado no sorteio a fim de conseguir o resgate 
dos designados e proceder á liquidação dos contractos desses se
gurados. 

Art. 5ü. Consrguidos os resgates e abatida uma porcentagem 
sobre as despPzas de insta Ilação, do rcst:tnte se dedmará 5 "/o para 
fundo de reserva e o 0 10 para amortiz:tção das acções beneficia
rias. O saldo que ficar será dividido entre os accionistas, ou a 
Directoria fixará um dividendo certo, levando o excedente a uma 
eon ta de lucros em suspenso. 

- PARTE 1!. 19 
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Art. 57. Se o fundo social fàr desfalcado em virtude de prc· 
juizos e emquanto não fôr reconstituído, a Directoria não poderá 
distribuir dividendos. 

Art. 58. O fundo de reserva ficará completo, quando a sua 
importancia fôr igual ao valor das entradas realizadas mais o va
lor integral das acções beneficiarias. 

Art. 59. E' inteiramente destinado o fundo de reserva a com· 
pletar os desfalques do capital social ou substituil-o. 

DISPOSIÇÕES DIVEIISAS. 

Art. 60. Os dividendos qnc não forem reclamados depois de 
cinco annos da data em tJUe tiverem sido distribuídos, cahirão 
em commissoe rm beneficiO da Companhia. 

Art. 6l.. Aos Incorporadores desta Companhia e autores dos 
presentes esta tu tos, em remuneracão de seus serviços, serão con· 
eedidas quinhentas acções beneficlarias e mais a quantia de dez 
contos de réis. As acções beneficiarias gozariLo de todas as vanta
gens e direitos das acções ordinarias desta Companhia e serão 
consideradas como tendo todo o capital realizado. 

Art. 62. Embora não ostcj<tm especificadas algumas das dispo
sições em vigor pelas Leis do lmperio, a Companhia fica entre· 
tanto sujeita ás que lhe forem applicaveis. 

Art. 63. Os accionistas desta Comp1nhia, abaixo assignados, 
aceitando a substancia dos presentes estatutos subscrevem o nu
mero de acçõcs, declarado adiante de seus nomes respectivos e 
autorizam os organizadores a requererem a sua approvação, a 
aceitarem as modilicaçfles c alteraçües quo forem feitas pelo Go· 
verno Imperial, e fin:tlmentr a lurnarem clfectiva a installação 
da Companhia. 

i." TADELI,A. 
Idades. Annuidades. 

Até t anno incompleto ........... ,.. .. . . . . r;,woo 
Até 2 annos idem... . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . 6,~000 
Até li annos idem...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7~000 
Até ~ annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,~000 
Até 5 annos· itlcm................ . . . . . . . lü~OOO 
Até 6 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26000 
Até 7 annos iclcm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~000 
Até 8 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.8,~000 
Até 9 annos idem . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 22NOOO 
Até to annos ir! em......................... 2511000 
Até H annos idem......................... 2snooo 
Até 1.2 annos idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,~000 
Até i3 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35nooo 
Até H annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\011000 
Até i5 annos idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501!000 
Até 16 annos idem......................... 70,'1000 
Até i7 annos idem . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 120,~000 

Obse!"Vaçâo. 

Os contractos de seguro da i. a tabella, abrangendo tão só mente 
os riscos do i. 0 sorteio, para serem válidos em todos os sorteioll 
subsequentes a que tenham de sujeitar-se os segurados até a idade 
de. 30 annos incomplet?s, eumpre que elles paguem após o t.o sor
tewurna prrstaçi\o unu·a de tiO,'!fJOO (art. 3~1). 



EXECUTI\'0. 

2. 0 TA BEL LA. 

Idades. Prestação uni c a. 

17 annos completos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . iOOSOOO 
18 annos idem.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390,~000 
19 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375500() 
20 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 w,~ooo 
21 annos idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3oonooo 
22 r.nnos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270HOOO 
23 annos idem..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~01!000 
24 annos idem...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l90fl000 
23 annos idem........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t80fl000 
26 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i70fiOOO 
27 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160J)OOO 
28 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150~000 
29 annos idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.351~000 

Obsernaçâv. 

Os contractos de seguros da 2. • tahclla abrangem os riscos de 
todos os sorteios desde l.8 annos até 30 annos incompletos, e em 
tempo de guerra os preços desta tabella serão elevados ao qua
druplo. 

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1871S. (Seguem-se as assigna
turas.) 

DECRETO N. 6:1.00- DE 19 DE JANEIRO DE 1876. 

Proroga os prazos fixados nas clausulas annexas aos Decretos 
n. o 5126 de 30 de Outubro de 1872 c n. 0 õ856 A de 24 de Ja
neiro de 1875, para a conclusão das obras da linha de 
(:arris de ferro dos morros de Santa Thereza e Paul:! Mattos. 

Attendendo ao que Me requereu o Engenheiro Ja
nuario Candido de Oliveira, concessionario da linha de 
carris de ferro do morro denominado de Santa Thereza, 
Hei por bem Prorogar, até 30 de Junho do corrente 
anno, o prazo fixado para a conclusão das obr~s da linha 
de ascensão do mesmo morro até o largo do Guima
rães ; e até 3i de Dezembro d.o mesmo anno, o prazo 
para a conclusão das obras a que se refere o Decreto 
n." 5126 de 30 de Outubro de 1872, de accôrdo com as 
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clausulas que com este baixam, assigna:las por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do :Meu Come lho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faça executa r. 

Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Janeiro 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Su:~ l\lagestallc o Imrerador. 

Thomaz José Coellw de Almeidn. 

Clau8ula8 a que 8e ref'ere o Decreto n.0 01.00 
desta dato. 

I. 

Fica prorogado até o dia 30 de Junho do corrente 
anno o prazo fixado na clausula L• das annexas ao 
Decreto n. o 5856 A de 21, de Janeiro do anno findo, 
para a conclusão <las obras da linha de ascenção do 
morro de Santa Thereza, entre a rua do Riachuelo e o 
largo do Guimarães; sob pena de multa de 2:000~000 
por cada mez que exceda aquelle prazo. 

11. 

Fica igualmente prorogado até 31 <le D.:zembro do 
mesmo anno o prazo para a conclusão das demais obras, 
especificadas nas clausulas que acompanharam o Decreto 
n. o 5126 de 30 de Outubro de 1872, sob pena de carlu
cidade da concessão. 

Palacio do Rio Lle Janeiro em 10 de Jaueiro de 1876. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. 
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/ DECRETO N. 6101 - DE t!} DE JA~EIRO DE t876. ,' .. 

Concede a Guilherme 1\opp, Guilhe•·me Bier e Emilio Wledc-
mann permissão por dons annos para explora1'1miuas de~carvão "'-
de pedra e outros mineraes nos municipios de Portó Alegre 
e S. Léopoldo, na Provincia do Rio Grande do Sul. 

Attcndendo ao que Me requereram Guilherme Kopp, 
Guilherme Bier e Emilio Wirdemann, Hei por· bem 
Conceder-lhes permissão por dous annos, para explorar 
minas de carvão de pedra e outros mineraes nos muni
cípios de Porto Alegre e S. Leopoldo, na Província do 
ll.io Grande do Sul, sob as clausulas que com este 
baixam, assignadas por ThomazJosé Coelho de Almeida, 
do Meu Conselho, 1\linistro e Secretario de E~tado dos 
Negocias da Agricullura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em dezanGve de Janeiro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se rerere o Deere'to n. 0 6101 
<les'ta <la'ta. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos para os conces· 
sionarios, Guilherme Kopp, Guilherme Bier e Emílio 
Wiedcmann explorarem minas de carvão de pedra ou de 
outro qualquer mineral existentes em terrenos de sua 
propriedade ou em suas immediações. 

11. 

As explorações poderão ser feitas por qualr]uer· dos 
modos recommendados pela sciencia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possuídos, por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias subtenaneas .~u_!~ 
n~o P?der~o ~er executadas sem autor~-{\\C{fm~1oe4 ,t; ~"-...,, 
pt opneta11o~. -: \,\\\" .. · ;rt1 /) •. 

I<~}- '(f 
' ... ' 
I ''\ 

1\ 
I 

nr·.~ 



ACTOS DO PODE!\ 

Se esta porém lhes fM negada, pode1·á ser supprida 
pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada 
pelos concessionarios que responderão pela indemni
zação de todos os prejuízos, perdas e damnos causados aos 
proprietarios. 

Para concessão de semelhante suppl'imento, o Presi
deFlte da Província mandará por editaes, intimar os 
proprietarios para dentro do prazo razoavel que marcar 
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem 
o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

lll. 

O Presidente da Província concederá ou negará o sup
primento requerido á vista das razões ex pendidas pelos 
proprietarios, ou á revelia destes, declarando os funda
mentos de sua decisão, da qual poderão os interessados 
recorrer para o 1.\'Iinisterio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente será rece
bido no efieito devolutivo. 

Ir. 

Deliberada a concessão do supprimenlo da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança de 
que trata a clausula 2. a ou da indemnização dos prejuízos 
allegad(•S pelos proprietarios por meio de arbi tros que 
serão nomeados, dous pelos conces,íonarios, e dous pelos 
propríetarios. Se houver empale será decidido por um 
5." arbitro, nomeado pelo Presitlen te d.J Pro v incia. Se os 
terrenos pertencerem ao Estado o õ. • arbitro será no
meado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, os con
cessionarios serão obrigados a etfectuar ·no prazo de oito 
dias o deposito da ftanç.1 ou pagamento da importancia 
em que f6r arbitrada a indemnização, sem o que não lhes 
será concedido o supprimento ua licença. 

v. 
A. inde.mnização de que trata a c!J us11la prc~eden te será 

devida amda quando as explorações forem fettas em ter
renos de propriedade dos concessionarios, ou do Estado, 
uma vez que dellas possa provir damno ou prejuízo aos 
proprietarios confrontantes. 
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VI. 

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa 
o curso na l ural das aguas que ti verem de desvia r de seu 
lei to pela necessidade dos trabalhos da exploração. Se 
o desvio dessas nguas prejudicar a terceiro não poderão 
fazer sem licença deste, que poderá ser supprida me
diante indemnização na fórma estabelecida na clau
!>ula ~.a 

VII. 

Se uos tra!Jalhos uJ exploração resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar 
a saude uos moradores da circumvizinhança, os conces
sionarios serão obrigados a descccar os terrenos alaga
dos restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 

As p.:squizas de minas ror meio de cano~, JlOÇos ou 
galerils no tcrriLorio desta eoncc~são, não terão lugar: 

i .• Sob os ediftcios c de 15 melros de sua circumfc
rcncia, salvo na ultima hypothese, sómentc com con
>entimento rxpresso c por cscripto do respectivo pro
prictario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela PrrsiLlencia da Provinci~. 

2. o Nos caminhos c estradas publicas c a tO metros tlc 
cada lado delles. 

3. o Nas povo~çõcs. 

IX. 

Os concessionariosfarão levantar plantas gcologicJs e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
Jemonstrem, tanto quanto permittircm o~ trabalhos 
que liYerem feito, a superposição lias cam~das minc
raes c remetterão as ditas plantas por intermellio do 
Presidente da Província á mencionada Secretaria acom
panh:Jdas : 1. • de amostras dos mesmos mineracs e 
das variedades das camadas de terras, ~. • de uma des
cripção minuciosd da possança das minas dos terrenos 
de domínio publico e particular, necessarios a mine
ração com designação dos proprictarios, das edificações 
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nelles existentes c do uso ou emprego a que são llesti
nados. Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado 
para o t_ransportc dos producto~ da mineração e qu~l 
a distancia entre cada uma das mmas c os povoados ma1s 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto, scr-lhe,;-ha 
concedida autorização para lavrarem as minas por elles 
descobertas nos lugares designados de accôrdo com as 
Leis e condiçõ)S que o Governo julgar conveniente es
tabelecer no acto da concessão, no interesse da mine
ração, e em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em l9 de Janeiro de 1876. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECE\ETO N. G102- D~ lU DE JA~EinO DR 1870. 

App1·ova a reforma uo> estatutos ua Companhia da estrada 
de ferro U.a Leopoldina. 

Ali.P11tlendo ao qne J\k requereu a Companhia 1L1 es
trada uc ferro da Leopoltlina, c de conformidade com 
o parecer da Secção dos Neg-ocias do Imperio do Canse~ 
lho de Estado, ex3rado em Consulta de HJ de Novembro 
do anno passado, Hei por bem Approvar a reforma 
feita pela referida Companhia nos seus estatutos. 

Thomaz José Coelho de Almeitla, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agr-i
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em dezanove de Janeiro de mil oitocentos setenta o 
seis, quinquagesimo quinto da lndependencia c do lm
perio. 

Com a rubrica do Sua 1\lagestado o Imperador. 

Thomnz José Coelho de Almeirltl. 
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A.lteraçôei!J t"eltas pela Contpanhla da estrada 
de t"er·ro da Leopoldlnn nos respectivo es• 
tatu tos. 

Art. i8 § t. o- Substitua-se o paragrapho pelo se
guinte: 

§ i. o A Companhia será dirigida por uma Directoria 
composta de tres accionistas eleitos pela assembléa 
geral e que não poderão entrar em exercício sem <1ue 
pos,;ua m pelo menos 50 acções. 

Os outros paragra phos não sofirem a I te ração. 
Art. 20. -Substitua-se pelo seguinte: 
Serão clei1os nnnurlmcnle pela assemhlóa geral, de 

conformidade com o art. 17, tt·es accionistas para sct·· 
virem na ordem <le sua votação, como supplcntes da 
Directoria, cujas vezes farão no caso de impedimento 
de algum de seus membros. 

Art. 23. - Substitua-se por este: 
A Directoria será eleita annualmente, com excepção de 

um dos membros, que continuará a servir, c sendo per
mitlida a reeleição dos outros. 

Art. 25. - Substitua·se pelo seguinte: 
Durante a construeção da estrada cada um dos Di

rectores perceberá a quantia de quatro contos de réis 
annuaes, e depois de aberta ao trafego a linha até Santa 
IH ta da !\leia Pa taca passarão a receber 4 %da renda, de
duzidos os gastos c a quota para o fundo de reserva. 

Se porém aquella porcentagem não perfizer a sobredita 
quantia, será esta preenchida pela caixa da Companhia. 

Rio de Janeiro, L o de Junho de :l871J. -Seguem-se 
as assignaturas.) 

DECRETO N. 13103- DE 1!J DE J.\NEinü DE 1876. 

Concede á. Companhia.I--Serviço Domestico-autorização para 
funccionar c approva, éom morliticaçõcs, seus estatutos. 

Attendendo ao que l\Ic requereu a Companhia-Ser· 
viço Domestico-estabclecilla nesta Córtc, c de confor
mi<~ade com o parecer da Secção dos Negocias do Im
peno do Conselho de Estado, exarado em Consulta 

- PARTE li. 2" 
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de H) de Outullro do anno proximo finuo, Hei por llcm 
c~mceder-lhe autorização para funccionar c approvar 
os seus estatutos com as modificações que com este bai
xam assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do 
l\Jeu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commcrcio e Ollras PuiJJicas, 
que assim o tenha entendido c faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em dczanove de Janeiro 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo quinto 
da Independcncia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Thoma:: José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se reCere o Decreto 
n.• 0103 dcfSta datn. 

I. 

O art. 7 .• dos estatutos lica assim reJigi<lo : 
Art. 7. • Os accionistas ua Companhia -Serviço Do

mestico- são responsaveis pelo valor das acções que lhes 
forem distrilmidas; mas se não entrarem com a pres
tação correspondente á qualquer chamada nas épocas 
prefixadas perderão o direito ás suas acções e ás entra
das que hajam realizado, s:1lvo motivo provado e apre
ciado pelos Directorcs, dentro uc 60 dias da data do an
nuncio. 

Paragrapho unico. Nenhum accionisla poJerá ter me
nos de duas acções, nem mais de rlez. 

11. 

Acrescente-se as seguintes palavras ao art. 23 ~ f.•: 
-dependendo, para sua execução, da approvação do 
Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Janeiro de 1876. 
-Thoma:: José Coelho de A.lmrirla. 
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Estatutos da Companhia-Serviço Domestico. 

CAPlTULO I. 

ORGANIZAÇÃO DA CO!III'ANIIIA, SEU Hll, CAPITALE DUUAÇÀO. 

Art. t.• Fica crcada nesta Côrte uma Companhia anonyma 
sob o titulo- Serviço Domestico, cuja dura~ão será do vinte c 
cinco annos. 

Art. 2. • A Companhia tem por fim encarregar-se de fomccer, 
por meio de aluguel, operaria~ immigrantcs, criados l,ivres, c 
escravos de ambos os sexos, aptos para os serviços dorrlesticos, 
tudo de conformidade com as clausulas do Cap. 7 ·" 

Art. 3.• Para realizar seu fim, a Companhia se estabelecerá 
com um capital de cincoenta contos de réis, dividido em mil 
acçõcs de cincoenta mil réis, que poderá ~c r elevado por pro
posta dos Directores, aperovada pela assembléa geral de a.ccio
nistas, sujeita á ratilicaçao do Governo Imperial. 

CAPITULO 11. 

DA REALIZAÇÃO DO CAPITAL E SUA API'LICAÇÃO. 

Art. 4, • A primeir·a chamada elo capital será de 20% (IOS:>OO 
por acçno) e as oito restantes de 10 •/o (ãSOOO por acção) com 
intervallos nunca menores de trinta dias, segundo as necessi
dades da Companhia, e precedendo annuncios com anlicipação 
de tres dias, pelo menos. 

Art. ã. • O capital da Companhia será emnre:lado : 
~ 1.• Na compra da mobilia, e dos objectos indispcnsayeis de 

escriptorio, e nas despezas da fundação da Companhia. 
§ 2.• No pagamento adiantado de alugucis aos senhores de cs· 

cravos na. fórma do Cap. 7.• 
§ 3.• Na. acquisição de escravos, feita com as devidas cautf'las 

para serem alugados por conta propria da Companhia, c alfor
riados no fim de dez annos. 

CAPITULO lll. 

D05 .t.CCIONISTA5, SUAS ODIUG.\ÇÕES E DII\ElTO~. 

Art. 6. • E' condição para ser julgado accionista da Companhia 
-Serviço Domestico, sah·a a excepção do art. 7.•, subscrever 
os presentes estatutos, ficando cnteudido que cada signatario 
os approva em Lodos os seus artigos. 
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Art. 7. o Nenhum accioni~ta da Companhia- Serviço llomes
lico-rcsponde por valor maior de suas acçõcs (art. 2!!8 do 
Codigo Commercial) ; mas se não entrar com a prestação corres
pondente a qualquer chamada nas épocas prehxadas perderá o 
direito ás suas acçõcs, e ás entradas, que haja realizado; salvo 
motivo provado, c apreciado pelos Directores dentro dos sessenta 
dias da data do annuneio. 

Paragrapho unico. Nenhum accionista poderá ter menos de 
duas ac<;ões, nem mais de dez. 

Art. S. o As acçõcs da Companhia -Serviço Domestico- dão 
direito aos lucros Ji(pJidos, verificados pelos balanços scmes
tracs; aos bens adquiridos uo periodo de sua cxistcncia, e ao pro
dueto da venda destes, ()ll:tiHio se haja de liquidar a Companhia 
(an. 291í do Codigo Commercial) ;lO r achar-se terminado o prazo 
de sua duração, ou por gual((uer outra causa, que torne a liqui
daçao conveniente aos mtcresses da Companhia, competindo á 
assembléa geral resolver sobre a liquidação. 

CAPITULO IV. 

D,\ RECEITA, DIVIDE:>~DO, E FUNDO DE RESERVA D,\ COMPANIIIA. 

Art. 9. 0 A receita da Companhia- Se !'Viço Domestico- re
sulta : 

§ 1.• Do aluguel dos cscravosrecebido do locatario pela Com
panhia. 

§ 2.• Da c01nmissão, que pagam po1· uma V('Z os locatarios 
em cada novo aluguel. 

§ 3.• Da retribuição (na hypothese de convir ao Governo 
Imperial) que o mesmo Governo pagar á Companhia por cada 
operario immigrantc, a quem esta der occupacão pro~:urando-
lhe locatario. • 

§ 4.• Do juro, que vencerem todas as quantias que lhe per
tencerem, e que serão depositadas uo Banco do Brazil. 

§ IS.• De todo c qualquer bem, que possa legalmente ad
quirir. 

Art. 10. Será feita semestralmente a distribuição do divi
dendo, o (Inal deverá sahir dos luc1'os líquidos provenieutes 
de opcraçocs etfectivamcnte coucluiclas nos respectiyos se~ 
mestres. 

Art. 11. Do lucro liquido verilicado pelo b.tlanço semestral, 
proveniente de operações completamente ultimadas, deduzir
se-hão dous e meio po1· cento para fundo de reserva, e do !'es
tante se fará dividendo na fôrma estabelecida. 

Paragrapho unico. O fundo de resena será convertido em 
títulos de divida publica, c letras hypothecarias; e servirá 
para a reconstituição do capital, e indemnização dos prejuízos, 
que possam occorrcr, cessan(IO de ser accumulado, logo que 
corrcspouda a 10 °/o do capital social. 
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'" 
CAPITULO V. 

D.\S DESPEZAS DA COMP,\NillA. 

Art. 12. As despezas da Companhia-Serviço Domestico-di
videm-se em preliminares, ordinaria~, c cxtraorrlinarias. 

§ 1.° Comprehendem-se nas despez:ts preliminares as da fun
dação da Companhia, c serftO feitas á custa do capital (art. 1:1.• 
§ 1. 0 ), o qttal será indemniza1lo, logo •1ue a primeira renda or· 
dinaria chegue para esse fim. 

§ 2.• As despezas ordinarias são as que resultam do paga
mento dos hono•·arios á Admiuistraçllo, e Ycndmentos 1le em
pregados da Companhia, comprehcudendo-se tambem nestas o 
cxncdientc, c custeio da mesma. 

~ 3.• As cxtraordinarias são todas :tiJHellas não previstas e 
<h~ urgente realização para lJcnelicio e interesse da Compa
nhia. 

CAPITri.O VI. 

IJA ADMI:-!ISTI\AÇÀO DA CO!IPA~IIIA, ll ;;EUS E~IPREG,\DOS. 

Art. 13. A Companhia-Serviço Domestico-será administrada 
por dous Uirectores, eleitos por maioria absoluta de votos ~m 
assemblé:t r,eral, c alternarão semanalll!{'lltc uo serviço, com
petindo-lhes: 

§ L• Fiscalisar a slricta obsenancia lias reg-ras destes (•Sta
tutos. · 

§ 2.• Promover o entro da esphera 1los t'statutos os interesses 
da Companhia, sug-gerindo as iuéas, que nesse sentido tiverem, 
c submcllenuo-as á assemhléa ~era!, quando seja neecssario. 

§ 3. • Nomear um Superintendente, c um Administrador, e 
hem a'sim os empregados, que forem prcci.,os, havendo toda 
a parcimouia nas nomeações, que só deverão ser as rigorosa
mente inclispensaveis. 

§ 4." Representar a Companhia em todos os seus aetos. 
~ li. • Convocar a asscmbléa geral ordinariamente nas épocas 

man·adas nestes estatutos, c extraordinariamente, rJuando 
houYer de resolver-se sobre assumpto de importancia. 

§ 6.• Tomar contas ao Superintendente, e ao Administrador. 
Art. 14. Para a eleição dos Directorcs nfto se ruo admiltidos 

votos por procuração, e será feita a mesma cl{'ição uo fim de 
cada 11uinqucnnio por meio de cedulas contcntlo o nome de 
um dos Directorcs em exercício, e outro novo. · 

Art. 111. Ao Superintendente nomeado pelos Hirectores com
J!Cle: 

~ 1. • Entendet·-se dircctamente com os senhores dos escraYos; 
fazer com estes os contractos de aluguel c com os locatarios. 

§ 2. • Procurat· lncaçilo para os operar i os im1~nte~ 
que cheguem. ./-:·>- u r (1 11 · · · ' , 

§ 3." 1\Iostrará classe de criados livres,~ e~~vr~1trn!Ni C11\>C;f1;f4 virem huscar lo{'alarios na Com)Janhia. / o()\. ' '/> 
I ~\.) /.? 
i' ·~..:) .' 
~ ~ ,, 
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l 4. 0 Propor ao~ Directores tudo quanto lhe (Jossa parecer 
conveniente para melhoramento da Companhia em relação ao 
serviço publico. 

§ õ.• l'rovidenciar sobre quaesquer occurrencias relativas 
aos cseravos alugados pela Compauhia. 

§ 6. o Preparar os elementos para o relato rio annual da Com
·p:lllhia. 

§ 7 .o Permanecer no escriptorio desde as nove horas da ma
u hã ás seis da ta r de. 

Art. 16. O A1lministrador, que deve ser casado, c chefe de fa
mília, residirá no Pt"edio, em que funeciunar o escriptorio da 
Companhia; c tem por obri!{ação: 

§ 1.° Conservar sob sua guarda, e vig-ilancia os escravos, cm
'luanto não são alugados. 

§ 2. 0 Distribuil-os em compartimentos separados, segundo o 
sexo, tendo em salas lambem St)paradas os criados livres. 

~ 3. • Durante as horas, em que não estiver funceionando o 
cscriptorio da Companhia, e nos domingos e dias santificados 
receber todas as propostas dos senhores de escravos, e locata
rios, dando conta no dia seguinte ao Superintendente. 

§ 4. • Providenciar ua auscncia do Superintendente sobre 
quae>quer occurrencias relativamente aos escravos alugados 
pela Companhia. 

§ õ. • Informar-se, ao menos uma vez por mcz, dos loca
ta rios rto comportamento dos alugados, estado de saude, etc., 
participando o que occorrer ao Superintendente, a fim de que 
este provirlencie. 

§ 6.• Encarregar-se de remetter aos senhores os escravos, 
que voltarem !la casa !los locatarlos 110r doentes; on enviai-os 
á Santa Casa de lllisL•rico•·dia, ou ás casas de sandc, quando 
nisto os senhores concordem. 

§ 7. • Oar parte diariamente ao SII)Jerintendente, e por meio 
de mappas do movimento de sahida e de entrada dos escravos, 
e dos criados livres. 

§ 8. o Manter no maio1· asseio e ordem os aposentos dos escra
vos, emquanto não se alugarem. 

A1·t. 17. O Superintendente e o Administrador da Companhia 
-Serviço Domeslico·-serão conservados em secs emprejl"os, 
emquanto hem servirem, e não se provar que têm commettido 
m:~lversação. 

CAPITULO VIl. 

DiS OPERAÇÕES DA COllP!NIIU. 

Art. 18. A Compauhia-Seniço Domestico, no intuito .le rea
lizar o fim de-;ignado no art. 2. • destes esta tu tos, fará suas 
operações sob as seguintes clausulas: 

§ 1. o Incumbe-se de fornecer ao publico por meio de aluguel 
operarias immigrantes, criados livres c escra\·os de ambos os 
sexos, aptos para os serviços domesticas. 

§ 2. o o fornecimento de operarios immigrantes será feito pela 
Companhia no caso de querer o Governo Imperial, mediante 
uma indemnização por cada emigrmue , para quem a Com
panhia arhar loratario, encarregai-a drste serviço. 
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1 3, o O locara rio, tanto de eriados livres, como de escravo~. 
pagará á Companhia no acto do aluguel por uma só vez a quanria 
de 3$000 por escravo, de 68000 pelo' livres. 

§ 4. o O loca ta rio de criados livres dcrluzirá só no primeiro 
rncz no acto do aluguel, que pagará dircctamentc ao criado, a 
quantia de 68000. 

§ 5. 0 A quantia de 3SOOO, de que trata o~ 3. 0 dcsle artigo, no 
caso de que o escravo alug-ado volte-dentro do primeiro rnez
por não ter senido a contento do locatario. ou por qualquer 
outro motivo,-será sempre restituída a cste,-com o rlescon to 
apr~nas dos dias, em que esteve alugarlo; salvo, rJIWJHio o loca
tario preferir levar outm cscra,·o para romplctar o rnez. 

~ 6. 0 A Companhia restituirá sempre sem controversia-o 
aluguel rios di:~s ainda uno vencidos, fJUando o locatario des
pedir o escravo antes de findar-se o respectivo mez; excepto, se 
o mesmo locatario quizcr ourro 11ara completar os dias restantes 
do mcz. 

§ 7. o Totlos os senhores de C3cravos, que os quizerem alugar 

ror interme1lio da Co:npanhia, entender-se-hac. com o Superin
entlente, e na au~encia deste com o Administrador; e decla

r:uão por ec;cripto em livro especial o preço, por r)ue os alugam. 
~ 8. o A Companhia-Serviço Domestico-dará a cada loca

tario de criado, ou escravo, uma C"aderueta contendo o nome, 
c condições do alugado; para que quando seja despedido se de
clare na mesma caderueta qual o procedimento do alugado, 
emqnauto esteve ao seu ~erviço. 

§ 9. 0 o aluguel dos escravos declara1lo ua caderneta constará 
do t•ecibo, e rPspectivo talão, e será sempre pago adiantatla
meut~~ pelo locatario á Companhia; o aluguel, porém, das pes
soas livns, tamhem declarado na catlcrueta, será pago direc
tameutc aos proprios criados. 

§ W. A Companhia dará aos Jocatarios para o pagamento do 
aluguel dos eseravos, excepto no primeiro mez, cinco dias de 
espera; dentro tios quaes, se não fõr pago o aluguel, será o es· 
era v o utirado pela Companhia da casa do locatario. 

§ 11. Não poderá sahir •lo cscriptorio.da Companhia alugado 
algum, sem que previamente seja satisfeita a porcentagem, de 
que tratam os§§ 3. 0 e 4.. 0 deste artigo. 

§ 12. Os alua:atlos, que forem despedidos por tres vezes se
guidas ~~~~ tliiJercuti'S casas por máo procedimento consigna11o 
ua reSIJecliva catlerneta, não serão mais adrnitlitlos sob prel!'xto 
alg-um para serem alugados pela Companhia. 

§ 13. ACompauhia porleráadiantar até tre,; mezcs o aluguel, 
media•1te ajuste com o seabor do escravo, c mcs::JO por mais 
tempo. 

§ 14. Nenhum contracto rle aluguel, nem de atliautanwnto com 
os senhores rle escravos se far:i, sem que o Superintcndcnlc re
ceba :lpprovaçilo de um dos Dircctores. 

§ 15. No caso d,! molestia, o escravo será remettitlo a seu 
seuhor, que restituirá á Companhia a importaucia rios dias não 
venci !los. 

§ 16. Quando, porém, o senhor por qu:.lquct• motivo não 
qnizc~ receber o escravo para tratai-o, a Companhia se encar· 
regara, mediante ajuste, do tratamento, e !IU:tcsquer despezas á 
custa do senhor. 

§ 17. Se o escravo fugir, ou fôr prc:;o, o locatario commuui
eará immediatamente á Companhia, que lhe restituirá os dias 
não venci1los, c exigirá logo rio respectivo senhor o reembolso 
drssa restitukãn. 
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~ 18. No caso tle prisno a Companhia po<lerá encarregar-se da 
soltura, metliante convenção particular, para pa~amento <lc 
todas as dcspezas, com o scnhot· do escravo, incumbiiHio ao Su
perintcntlente, c ao Administl'arlor PI'OVidtJnciar nesse sentido. 

§ 19. As pessoas livre~, criados e trabalhadores, <tu e quizerem 
achar sei'Viço, potlem tllllos os dias conservar-se uo cscriptorio 
tia Companhia para esse fim, durante as hm·as de trabalho do 
escriptorio, sujeitando-se ao regulamento da mes1na Compa
nhia, c não pa~;:amlo por essa estad!a quantia alguma. 

~ 20. E' intctrarnente prohihilla toda e qualquer discussão, 
ou altercação entre o . .; Iocatarios, c os empregados da Compa
nhia, relativamente a centracto de :~Iuguci'. 

CAPITULO YIII. 

DA .lSSE~llli.Él GERAL 0.~ COJ!P,\NIIIA. 

Art. Hl. A asscmblé:1 gct·al da Compauhia-Serviço Homcs
tico-é a reunião dos acciouistrts <la mesma, como taes ius
criptos no registro <la Compan!Jia dons mczcs pelo menos antes 
da reunifw ordinal ia, ou extraorclinaria. 

Art. 20. Durante os oito dia;; Jli'•'Ce!lentcs ao da reunião <la as
sem bléa geral su~l)e!Hi<:r- ~c-hão as tr:wsfcrcncias tlc ac1;õcs. 

Art. 21. A asscmhléa geral poderá deliberar legalmente, 
achando-se rcp•·cscutada por metade 1las acçõ<•s emittidas. 

Paragrapho unico. Quando porém o ohjech da conl'oc:H;ào 
fUI' a reforma dos estatuto•, ou a litJUi<laç<1o da Companhia, a 
assembléa geral só potlcrá <lelibcrar, rstando presentes accio
nistas, qnc representem pelo meuos Ires tptartos do capital 
cmittido. 

Art. 22. As tlelibcraçõcs da assembléa ç:!Tal srrão por maio-
ria ahsolu1a de votos presentes, tendo cada accionista um voto. 

Art. 23. Compete á as<emblra geral: 
~ 1. 0 Alterar, ou rrforrnar os cstatut~s. 
~ 2. 0 Approvar, modilic:u·, ou rl'jcilar o reg-ulamento in

terno. 
§ 3. o Julgar as contas da Companhia, depois de examin:11las 

por uma commis:ão ad hoc, nomeada pela mesma assembléa. 
§ 4. 0 Hcsohcr sobre a lil(nidação da Companhia. 
Art. 24. As segsões da a<>sembléa geral serão presididas pelo 

acciouista, que fôr eleito por acclamação, ou votação; e cele
brar-se-hão ordinariamente no anniversario da insta Ilação da 
Companhia, c extraordinariamente nos casos seguintes: 

§ 1." Quando sua reunião fôr requerida por numero de accio
nistas, que representem meta<le <lo capital realizado. 

§ 2. 0 Quando os Direetores julgarem necessario, e de con
formidade com o disposto no ~ 5. o do art. 13. 

§ 3. 0 Nas reuniões extraordinarias da assemhléa geral só se 
tr:•tará de objecw, para que foi convocada. 

Art. 2a. A convocação ordinaria, ou extr;wrdinaria da a;;
sem bléa geral se fará por :mnuncio pnhlicado nos jornaes tres 
vç~cs consecutiva'<, c oito dias antes do man·a•lo para a reu
nlao. 

Paragrapho unico. Quando a assembléa geral n1i:l puder dc
lihPrar por falta de numero, far-se-ha nova conYocaçãn, <!cela-
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rando-se os motivos desta, e nessa segunda reunião os accio
nlstas presentes, qual<(uer que seja o seu numc1·o, constituirão 
uumero legal para deliberar. 

Art. 26. Na ~wimeira sessão de cada reunião ordinaria da 
assembléa geral, immediatamenlc depois da apresentação do 
relatorio e balanço geral proceder-se-Ita á eleição, por maio
ria absoluta de votos, da commissão de conlas, composta 
de tres membros. 

Art. 27. Todos os livros, c cof1·es da Companhia sem reserva 
alguma serão fralll(ucados á commissão de contas, para que esta 
possa procede!' ao mais minucioso exame, e dar o seu parecer, 
que será presente á assembléa geral dentro de trinta dias, o 
mais tardar. 

CAPITULO IX. 

lllSI'.oSlÇÕilS GERAilS. 

Art. 28. A Companhia, logo que estejam tweenchldas todas as 
formalidades Iegaes, annunciará o começo de suas operações. 

Arl. 29. Os Directores não poderão possuir menos de dez 
acçõ1~S, que serão in:.tlieuavcis durante o tempo de seu exer
cício. 

ArL. 30. Em quanto não forem applicadas ao objeeto especial 
da ComJJallhia, as quantias recebidas serão depositadas no nanco 
do Braz i!, guardando-se unicamente nos cofres da Companhia o 
dinheiro neccssario para pagamento das despezas do expediente 
c custeio da mesma. 

Art. 31. Cada Director vencerá um honorario mensal corres
pondente a cinco millesimos do actual fundo nominal. 

Art •. 32. A Companhia será dissolvida, on porque tenha findado 
o prazo legal de sua duração, ou pela realização da ~;~erda de 
dons terços, ou mais do seu capital (art. 295 do Cod1go Com
mercia I ) . 

Art. 33. Nenhum dividendo poderá ser feito, emquanto oca
pital, desfalcado em virtude de perdas occorridas, não fôr inte
gralmente restabelecido. 

Art. 3~. O Director substituído nao poderá ser reeleito dentro 
do lll'irneiro anuo contado do dia da substituição. 

Al't, 35. Dissolvida a Companhia, a sua liquidação se fará se
gundo as regras do C O<ligo Conunercial. 

Art. 36. Os Direelorcs procurarão sempre ultimar por meio 
de arbitras todas as contestações, que se possam originar no 
meneio dos negocias da Companhia, para o que observarão a 
respectiva Lei vigente; Jieando os Directorcs autorizados a de
mandar, c ser demandados, e pa1·a exercer livre c geral adminis· 
tração, c plenos poderes, nos quacs devem sem reserva alguma 
considerar-se comprehendidos e outorgados todos, mesmo os 
poderes em causa propria. 

Art. 37. Na hypothese de ser prospero o estado da Companhia 
-Serviço Domestico- e convir aos interesses da mesma !La!~ 
do publico elevar. a escala de suas operações, r'<i~Y~ha-o--
augmento do capital (art. 3.•) propondo-se ~i!tM!l'.et~~P 4 A~ · 
tu tos na parte, que fôr preciso, observadas a~\) I liftt'á~ fó'r-1 1 tr/ 4/J , 
malidades nclles prescriptas. 1 ..,\~, "F--;~ '\\ 

I ' ''\) ., • I 
- PAR.TE I. , ?::- " )i 

fi ' ,, 
\\ ' 

\~\ \\'' .n--
L' r F'' í ,, , 
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·Art. 38'. A Comp:lnhia- s~~rviço Domestico-~oderà, sob pro• 
po~ta dos IJ!rcctorcs, ou de a~~cioni~;las, quantos rejiresenteni 
metatle do capital realizado estabekcer uma sec1;ão de seguru 
de vida tle es~ravos 1 discutindo-se o projecttl em assembléa 
geral extraordinaria, e submettendo-o, depois de adopLado 
por esta, ao Governo Imperial. 

CAPITULO X. 

DISPOSIÇÕES TRUISITORIA~. 

Art. 3\l. Pnr exccpção do :nt. 13 dos presentes estatutos 
ficam nomeados 1lcsde já nirectorps tia Companhia-S•~rviço no
mcstico- o; scns fmula•lons Ur. Nuno Alvai'I~S Pereira c Souza 
cOr. Antoilio 1lc Castro Lopes. 

Os siguatarios dos presentes estatutos, que os approvam em 
todas as suas llisposiçôi)S, IlllliiCiaHI desde já para Directores da 
Companhia-Servil;o Dumestico-os fundadores da mesma Com
panhia Dr. Nu no Alvares Pereira e Souza e Dr. Antonio de Castro 
Lopcs.-(Seguem-se as assignatnras. I 

DECRETO N. 610'1, - DR 19 DE JANEIRO 1876. 

Concede ao Dr. De Witt Cllnton van Tuyl permiSsão, por Cltt• 
coenta annos, para minerar ouro na Provincia de Santá Ca
tharina. 

Attendendo ao que Me requereu o Dr. De Witt Clintón 
van Tuyl, Hei por bem Conceder-lhe permissão, por 
cincoenta annos, para minerar ouro no Ribeirão de 
Minas e rios Gaspar Grande e Gaspar Pequeno e guas 
vertentes, na Província de Santa Catharina, sob as 
clausulas que com este baixam, assignadas por Thomaz 
José Coelho de Almeiua, do l\leu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publica~, que assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
dezanove de Janeiro de mil oitocentos setenta e seis, 
quwquagesimo quint~ da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .Magestade o Imperadór~ 

Thomaz José Coelho de Almeida, 



"ktF!l:UTiVCI .. !63 

()latí•uiá• á que sê ret"ere o Decreto n.• 6104 
desta do.ta. 

I. 

Ficam eoncedillas ao Dr. De Witt Clinton van Tuyl 
r.incoenla datas miJwr.1cs de 141. '/50 braças quadradas 
(686;0i0 metro~ quadrados) 110 Hib'irão das Minas c 
rios Ga~par Grand<) <~ G 1spar Pequeno e sua" vertentes, 
na Província de Santa Catharina, para lunar minas de 
ouro, tlcscl'iptas na planta nprc~rntada com o Reureque
rimen to de HS de Ou tu hro d •1 :wno pa,,ad o .. c pelo prazo 
d.e cincoenta anno~. 

11. 

Dentro do praz.•J de cí11cu a H no~, contado,; desta data, o 
concessional'io fará medir c demarcai· as refer·itlas datas 
e. apresentará a respectiva planta ao Presidente da Pro
víncia, que mandará verificar a cx:actidão por Enge
nheiro de sua confiança, cofi'endo as dcspezas de me
dição, demarcação e as da ver:tlcação por conta do 
conoessionario. 

III. 

A tnedição e demarca~ão tlo teneno concedido, ainda 
depois de verificada, não da r à direi to ao concessionario 
pata lavrar a mina, emquanto niio provar perante o Go• 
verno ter empregado cffeclivamente o capital corres
pondente a 30:0008000 por data mineral. 

IV . 

. findo o prazo de cinr.o annos, contados da presente 
data, se o concessionario não tiver empregado n som ma 
C\Hrespondente a 30:000~000 por data mineral, perderâ 
o direito a tantas da tas quantas forem as parcellas iguaes 
a essa quantia, que faltarem para perfazel-a. 

v. 
Ná tõrma do decreto n. • 32313 de 2:1. de .Março de lSM 

serã considerada ~ltectivamente empreiada; e pottánlo 
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incluída na quantia proporcional de que trata a clausu
la 3 •, a importancia uas tlcspezas das seguintes verbas: 

L" Das explorações e trabalhos preliminares para o 
uescobrimento ou reconhecimento da mina; 

2." Do custo dos trabalhos da mediçito e demarcação 
dos terrenos, levantamento da respectiva planta e sua 
verificação pelo Governo; 

3. • Da compra do terreno em que demorarem as datas 
mineraes; . 

4,,• Da acquisição, transporte e collocação de instru· 
mentos e machinas destinados aos trabalhos da mi· 
neração; 

õ.• Do transporte de Engenheiros, empregados e tra
balhadores. 

Fica entendido que ncs la verba não se comprehende
rão as despezas provenientes das viagens dia rias regula
res c constantes da mina para qualquer povoação, ou 
vice-versa, que estes indivíduos fizerem, logo que este· 
jam concluídos os edificios para sua residencia no lugar 
da mineração ; 

6. • Das obras feitas em vista tio~ trabalhos da mine· 
ração, tendentes a facilitar o transpot·te dos productos, 
e bem assim as casas de mor~da, armazens, officinas e 
outros edificios indispensavcis á em preza ; 

7 .• Da acquisição de animacs, barcos, carroças e 
quaesquer outros vehiculos empregados nos trabalhos 
da mina e no transporte de seus productos; 

s.• Do custo dos trabalhos executados para a lavra ou 
de qualquer despeza feita bona fide para realizar defini
tivamente a mineração; ficando entendido que o custo 
das plantações feitas pelo concessionario não será levado 
á conta do capila l. 

VI. 

As provas das hypotheses tia clausula antel'ior serão 
admittidas bona fide, mas o artificio empregado para 
illudir o Governo c seus mandatar!os, logo que fôr des
coberto, fará caducar a presente concessão, perdendo o 
concessionario ou quem o representa r, qualquer direito 
á indemnisação. 

VII. 

O concessionario fica obrigado: 
L o A apresentar á approvação do Governo a planta 

das obras para a lavra, que tiver de fazer. 
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Esta planta deverá ser levantada pot· Engenheiro de 
minas ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste 
genero de trabalhos. 

Fica entendido que o concessionario não pode rã fazer 
casas, poços ou galerias para a laVL'a do mineral de sua 
concessão sob os edificios particulares, e a 15 metros de 
circumferencia delles, nem sob os caminhos e estradas 
publicas e a to metros de suas margens. 

2. o A co !locar e conservar na direcção dos trabalhos 
da mineração Engenheiro habilitado, ou perito, cuja 
nomeação serã confirmada pelo Ministerio da Agricul
tura, Commercio c Obras Publicas. 

3,0 A pagar annualmente 5 réis por uraça quadrada 
(~,84, metros quadrados) do terreno mineral, na fórma 
do que dispõe o n." i,~ L o do art. 23 da Lei n.o 1507 de 
26 de Setembt·o de 1867, e a entrat· todos os annos para 
o Thesouro Nacional com a quantia correspondente a 
2% do producto liquido da mineração; 

4.0 A sujeitar-se ãs instrucções o regulamentos que 
forem expedidos para a policia das tllinas; 

5. o A indemnizar os prejuízos causados pelos traba
lhos da mineração, que provierem de culpa ou inobser
vancia dos preceitos da sciencia e da pratica; 

Esta indemnização consistirá na quantia que fór arbi
trada pelos peritos do Governo ou em trabalhos que fo
rem indicados para remover ou remediar o mal causado, 
e na obrigação de prover a subsistenci;l dos indi viduos 
que se inutilisarem p·1ra o tt·abalho e das famílias dos 
que fallecerem em qualquer dos casos acima referidos; 

6. • A dar conveniente dirccção ás aguas canalisadas 
para os trabalhos da lavra, ou que brotarem das minas 
e galerias, de modo que não fiquem estagnadas, nem 
prejudiquem a terceiro. 

Se o desvio destas aguas -prejudicar a terceiro, o con
ccssionario pedirá préviamen te o seu conscn timen to. 

Se este lhe fôr negado, requererú ao Presidente da 
Província o necessario supprimento, mediante fiança 
prestada pelo concessionario, que responderá pelos pre
juízos perdas c damnos causados á propriedade alheia. 

Para concessão de semelhante supprimenlo, o Presi
dente da Provincia mandará, pot' editaes, intimar os 
proprietarios para dentro do prazo razoavel que marcar, 
apresentarem os motivos ele sua opposição e requere
rem o que julgarem necessario a J)cm de seu direito. 

O Presidente da Província concederá ou negarã o 
supprimento requerido á vista das razões expenclidas 
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
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fundamenLos do iUa decisão, da (( ual poderão os in
terl'ssados recorrer para o .Minislcrio da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas. Este recurso, porém, só
mente serà recebido no eliei lo tlevolutivo. 

Deliberada a concessão de supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamen te á avaliação de que tr1tta 
a clausula 7. a ou da indemnização dos prej uizos allegados 
pelos proprietarios, por meio de arbitras, que serão no
meados, dons pelo concessionario e dous pelos proprie
tarios. 

Se houver empate, será dccitl ido po1· um quinto arbitro, 
nomeado pelo Presidente da Província. Se os tenenos 
pertencerem ao Estado, o quinto arbitro será nomeado 
pelo Juiz de Direito. Profe~·ido o laudo, o concessionario 
serã obrigado a effectuar no prazo de oito dias o de
posito da fiança ou pagamento da importancia em que 
fôr arbi tradu a intlemnização, sem o quo não lhe será 
concedido o supprimen to da licença. 

7. o A remettor semestralmente ao Governo Impe
rial, por intermeJio do Engenheiro Fiscal e do Presi
t.lenle da Provincin, um relatorio circttmstanciado dos 
trabalhos em execução ou já concluidos c dos resultados 
obtirlos na mineração. 

Além destes relatorios, será obdgado a prestar quas
quer e~clareoimentos que lhe forem exigidos pelo Go
vemo ou por seus Delegados. 

A inobsct·vancia do que fica exposto, nos ~~ 1." e 
2. o da prcscn te clausula gerá punida com as penas de 
diminui~ão do prazo da c:onccssão por um, rlous ou tres 
annos, a arbi trio do Govemo, e pagamento do dobro da 
quantia devida, c com a da caducidade da mesma con
cessão, dada a reincidoncia, o que tambcm será appli
cavel á inobservancia do que se estatue nos~§ 3." ·!3 &.." 

Nos outros casos o Governo poderá impôr multas de 
200~000 a 2:000~000. 

A remetter ao Governo amostt·as ue ouro, ou de qual
quet· outro mineral, de cada camada que de5cobrir e das 
diversas qualidades que possam ser encoQtradas na 
mesma camada e r1uaesqner rosseis que encontrar nas 
explorações. 

Vlll. 

O Governo mandará, sempre que julgai' conveniente 
~x;~min~r os trabalhos da mineração qe que se trat11, ~ 
tnspccctonar o modo por que são cumpridas as claUII\llas 
desta concessão. 
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O t~onces:::ionario scrú ohrigatlo a prestar aos commis
sarios nomeallos para aquelle li111 os esclarecimentos no 
desempenho de sua commissão e bem assim a fran
quear-lhes o ingresso em todas as olllcinas c lugares de 
trabalho. 

IX. 

Sem pernussao tio Govet·no não poderá o concessio
nario dividir as datas mineraes que lhe forem conce
didas, c por sua morte seus representantes serão obri
gados a executar rigorosamente esta clausula, soJJ pena 
de perda da conces~ão. 

Tambem pão poderú lavrar qualquer outro mineral 
sem autorização expressa do Governo Imperial. 

X. 

Caduca esta concessão: 
t.• Deixando de executar os trabalhos prepara torios 

~ de mineração especil1cados na3 presentes clausul~s 
dentro do prazo de cinco annos, coutados desta data. 

2.• Por abandono da mina. 
~.o Deixando de la vraL' a mipa por mais de 30 dias' 

sem causa de força maior, devtdameníc provada. 
Nesta ultima hypothese, a suspensão dos trabalhos 

não e~cederá o prazo que fôr man:ado pelo Govemo 
par:). a remoção das cansas que a li verem Llctermi
hado. 

4. o No caso de reincidencia de infracção a que esteja 
imposta pena pecuniaria. 

XI. 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a qual 
não s,e tenha e~t,abelecido pe,n,a esjlecial, se rã punida 
com a multa de 2006000 a 2:000$000. 

XII. 

O concessionario poderá transferir esta concessão a 
uma Companhia organisada dentro ou fóra do Imperio, 
a qunl ficará ipso facto subrogada em todos os uireitos 
e deveres que lhe competem. 

Fóra desta hypothese, só por successão legitima, por 
testamento ou adjudicação para pagamento de credores, 
poderá ser transmittida a outro individuo, precedendo, 
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porém, permissão do Governo, que a negará se os novos 
concessional'ios não possuírem os meios precisos para 
a lavra da mina. 

XIII. 

Se a Companhia fôr organisacla fóra do Imperio, será 
obrigada a constituir no Brazil posso:~. habi li latia para 
representai-a acliva e passivamente em Juizo ou fóra 
delle, ficando estabelecido que quantas questões se sus
citarem entre e lia e o Governo serão resolvidas no Bra
zil por arbi tros, e as que se suscita rem entre gJla e os 
particulares serão discutidas c definitivamente resol
vidas nos Tribuna os do lmperio, de conformidade com a 
respectiva legislação. 

XIV. 

A decisão arbitral será dada por um só Juiz, se as 
partes accordarem no mesmo individuo; no caso con
trario, porém, cada uma nomeará seu arbitro, sendo o 
terceiro, cujo voto sc1·á decisivo, nomeado por accórdo 
de ambas as partes. Não havendo accórdo, o Governo 
apresentará um e o concessionario outro nome de pes
soas reconhecidamente qualificadas, e a sorte decidirá 
entre ellas. 

Palacio do Rio de Janeiro em dezanove de Janeiro 
de mil oilocentos setenta c seis.-- Thomaz José Coelho 
de Almeida. 

DECRETO N. 6l0~- DE 1.9 DE JANEIRO OE 1876. 

Concede autorização á Companhia ingleza Northern Assurance 
_ço~pa_!l_y-para continuar a funccionar 11m varias Províncias 
do Imperio. 

A ttendendo ao que Me requereu a Companhia ingleza 
Northern Assurance Company, devidamente represen
tada, c de conformidade com o parecer da Secção dos. 
Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de i 7 de Dezembro de 1875, Hei por bem Con-
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ceder autorização á refedda Companhia para continuat· 
a funccionar nas Províncias do Pará, Maranhão, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagóas, 
Bahia e Rio de Janeiro, sob as clausulas que baixaram 
com o Decreto n.• 38H de 13 de Março de 1867. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estatlo dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em dezanove de Janeiro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua .l\Iagestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6106 - DE 19 DE JANEIRO J)E 1876. 
~ 

Concede á Sociedade anonyma -Thermas de D. Pedro 11- auto
rização para funccionar e approva, com modificações, os seus 
estatutos. 

Attendendo ao que Me requereu a Sociedade anonyma 
- Thermas de D. Pedro 11 -, estabelecida nesta Côrte, 
com o fim de fundar estabelecimentos balnearios no 
lugar denominado -Poços-, Província de Minas Ge
raes, c de conformidade com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 13 de Dezembro do anno proximo 
findo, Hei por bem Conceder-lhe autorização para func
cionar e approvar os respectivos estatutos, com as mo
dificações que com este baixam, assignadas por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras PuiJ!iras, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove 
de Janeiro de mil oitocentos setenta c seis, quinquage
simo quinto da lndepcndencia o do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\fagestade o lmpcratlor. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
-PARTE 11. !i 
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ModUlcaçQe~t a que se reCere o De~rQtl) 
n, 0 0106 desta dota. 

I. 

O fundo de reserya ó exclusivamente destinado a 
f<~:z;er -~ce ás perdas do capital social ou para Sl!b
stituil-o. 

li. 

Os accionistas são responsa v eis pelo valor das acções 
que lhes forem distribuídas. 

III. 

Na (;l~eição de Directores não serão admittidos votos 
por procüração. 

IV. 

Art.~.~§ L" Ficam supprimidas as palavras-art. tl,." do 
contFacto..,.,...: acrescente-se no fim-para as quaes ol}
tenha ulterior eoncessão do Governo Imperial. 

v. 

A qissolução da Compa11hia se fara verjficando-se 
íiS ijypotheses do n.o 3. 0 do art. 3õ do Regulamento 
appr,ovado pelo Decreto n. • 27 H de :l9 de D!J~embro 
{le f8f)O, .e nesse caso a ljquidação ser~ regulada ge 
!lccllrdo com os princípios estabelecidos no Codigo 
Çl)]llmercJal. 

Palacio do QJq qe Janeiro m:p •9 de Jane~ro Q.e l876. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. · 
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Estatutos da sociedade anonyma,...., As Thermas 
de D. Pedro II. 

CAPITULO I. 

Di. SOCIEDADE, SEU TITULO, OBJECTO E DURAÇÃO. 

Art. l. ° Com o titulo As Thermas de D. Pedl'o li, lica fundí!.da 
nesta CÕI'te em virtude de contraclo cclebratlo pelo Govern.o 
Provincial de 1\linas Geraes, de 8 de Janeiro de i873, com o nr. 
José Caetano dos Santos, uma Sociedade anonyma para explo
ração das fontes t!trrmacs do lugar denominado" Poços». 

Art. 2. o Esta Socieclatle tem pot· objccto: 
L o A fundação de estabelecimentos haucotherapicos no lugar 

das referidas fontes thennaes c de quacsc]uer outras (artigo 4. o 
do contt·acto) existentes na Província de Minas Geraes; 

2. o A exportação das aguas; 
3. o A construcção de casas de saude c h o leis para alojamen

to dos balueaotes, se a Socied:ulc entender de conveuioncia ~:1es 
eonstrueções. 

l'aragmpho nuico. Todos os eclificios pertencentes á ~ocíc
dadc serão seguros em eompauhia nacional ou cstmugeira. 

Art. 3. 0 A Sociedade durará 40 annos, conta•los da data da 
approvação destes t~statntos. 

Art. 4. o Os estabelecimentos halueotherapicos serão construi
dos segundo os planos a]tpt·ovados pelo Governo Provincial, por 
despacho de 29 de Agosto de l874, salvas as modificações, t{ÚC 
ainda devam ser adopladas. 

CAPITULO li. 

DO CAPIT.H. 

Art. 5. 0 O capital da Sociedade será de oitocentos contos de 
réis, diviflirlos em quatro mil acções de duzentos mil réis cada 
uma, cmittidas por series. 

§ 1. 0 A primeira sc-rie de duas mil acçõcs, será emit~itla des· 
lie já. 
· §:!.o A' demais (duas mil acções) serão cmiLLidas quando e 

como fôr deliberado pela asscmbléa geral. 
S 3. o :~a subscripção tias scrics ulteriores serão preferidos os 

aacionistas, que reccbet·am as acçõcs novas ao pat·, c na propor-
ção das que possuírem. · 

Art. .6. o A primeira entraria será ele dez por cento d;Js ~cç9cs 
subscnpt!IS, trin~a dias depois de approvadQs estes cst~t1,11.0s 1 e 
!IS segl!mtc~ a 11rbitrio !J.a Dircqoriil, precc!lendo aimunéJOII 
pe.los Jo.rnae~ rl(l maiOI' circnlacão coiQ anteccdeq!!ia. !Jil 
trmta dtas. 
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Para~rapho unico. As entradas serão realizadas em um Banco 
pela Dtrectoria designado. 

Art. 7. o O accionista retarda ta rio será admittirlo, dentro fie 
20 dias da terminação do prazo, a realizar a entrada devida, pa
gando 10%, sobre a im(lortancia desta. 

§ 1. o A importancia desta multa será applicada ao fundo de 
reserva. 

1 2. o Findo o prazo de 20 dias perderá o accionista retarda
tario o capital realizado por eonta de sua;; acções, c serão estas 
vendidas pelo preço corrente e o producto lit!Uido tamhem ac
crescerá ao fundo de reserva. 

Art. 8. o Dos lucros verificados em cada semestre delluzir-sc
hão 10% para fumlo de reserva, até que este attinja á metade do 
capital realizado. 

Paragrapho nnico. O fundo de reserva será representado por 
apolices da divida publica geral. 

Art. 9. 0 Os dividendos serão tlistribuidos semestralmente em 
Janeiro e Julho. 

CAPITULO li!. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. 10. Os accionistas serão rcsponsa v eis sümcnte pelo valor 
de suas acções e terão direito aos lucros Jiquidos dos estabele
cimentos balneotherapicos calculados na conformidade da c;on
dição 9. a do contra c to celebrado com o Governo Provincial, da 
exportação das ~guas c da renda dos cdificios, a que se refere 
o art. 2n. o 3, destes estatutos. 

Art. 11. O accionista terá um voto po1· 10 acções, que possuir; 
nllo excedendo nunca de 1lS votos, qualquer que srja. o numero 
de suas acções, e posto que represente outro accionisla. 

§ 1.• Só a acciouista é licito aceumular poderes de outro ae
cionista. 

S 2. 0 As firmas collectivas, possuidoras de acçõcs, serao re
presentadas pot· um de seus socios. 

CAPITULO IV. 

DA ADMINISTRAÇÃO. 

Art. t2.A Sociedade será regida por uma IJirectoria de cinco 
accionistas eleitos por maioria. absoluta de votos. 

§ 1.o A Directoria nomeará d'cntre si o Presidente, o The
soureiro c o Gerente. 

§ 2. o Nos impedimentos menores de sessenta dias, serão os 
Directores que exercerem funeções espcciaes substituídos pelos 
Immediatos em votos, ou em igualdade destes pelo que a sorte 
designar. 

§ 3,o Serão tambem eleilos cinco supplentes, aos qnaes caberá, 
na ordem da votação, substituir os Directores nos impedimentos 
maiores de sessenta dia& e nas vagas até nova eleição. 
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1 4.o Quando os supplentes tenham o mesmo numet•o de votos, 
decidirá a sorte. 

Art. 13. As funcções dos DiJ·cctorcs e supplentes durarão tres 
annos, findos os quaes poderão ser reeleitos. 

Paragt·ar1ho umco. Para ser Director ou supplente, deverá o 
accionista possuir cincoenta acções e dellas não poderá dispor 
durante o exerclcio do mandato e seis mezes depois. 

Art. 14. A' Directot·ia compete: 
§ 1. ° Cumprir c fazer cumprh· as obrigações impostas á Soei e· 

rlade e velar na execução de seus estatutos. 
§ 2. o Fechar as contas scmestraes c distribuir dividendos. 
§ 3. o Apresentar annualmente no mez de Julho, á assembléa 

geral, o balanço e o rclatorio dos negocios da Sociedade. 
§ 4. o Convocar, por seu Presidente, a assembléa geral, ordi

naria e extraordinaria. 
§ IS. o Organizar c faze•· observar os regulamentos da Socie

dade. 
S 6.o Contractar medicos para os estabelecimentos e nomear 

empregados, marcar-lhes vencimentos c destituil-os quando o 
bem do serviço o exigir. 

§ 7.o Representar, por seu Presidente, a Sociedade em todos os 
negocios que a interessem. 

Art. 15. Da renda da Sociedade deduzir-se-hllo vinte c oito 
por cento, que serão divididos em vinte e oito quotas iguaes, e 
destas caberão oito ao Director-Presidentc, seis ao Director
Thesoureit'o, c seis ao Director-Gerente, c quatro a cada um 
dos outros. 
Para~rapho unico. Aos Directot·es, que, a bem dos interesses 

da Soctedade, se transportarem ao lugar da empreza, abonar~ 
se-hão as despezas de viagem. 

CAPITULO V. 

DA ASSEM!ILÉA. GERAL. 

Art. 16. A assembléa geral scorá constituída por acclonistas 
possuidores de dez acções, pelo menos, que se achem inscriptos 
no livt·o especial da Sociedade, tres mezes antes da convocação. 

Art. t7. Durante os quinze dias, qne precederem á reunião dos 
accioni8tas em assembléa geral, não haverá transferencia de 
acções. 

Art. 18. Para que se constitua a assembléa geral, deverá 
achar-se representado um quarto, pelo menos, das acções emit
tidas. 

§ 1. o Sendo porém para reforma de estatutos ou para delibe· 
rar-se emissão de acções ou liquidaç:l.o da Sociedade, deverão 
achar-se presentes accionistas, que representem a metade do 
capital emitlido. 

§ 2. o As deliberações da assembléa geral serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, 

Art. 19. A' assembléa geral compete : .__ 

I 
1. 0 Eleger Directores e supplentes. ~~- - --- --...___ 
2. o Alterar ou reformar os estatutos. ~--- (\r\\\ f_ CA DA G,1 h ., 
3. o Julgar as contas. /'/ lo.. \J,J rrt1 D 
(1. 0 Resolve1· por motivos extraordinar' ~~lquldação da /,r( 

.......... ~'>i nC>s . 

- - Dos DEf'tfl :- ,_. 
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Art. 20. A assemhléa geral r.~unir-se-ha Aob a dlrec~llo do 
Presidente da Sociedade, ortlinariamcute no mez de Julllll, I>arll. 
leitur·a do r·clatorlo e apresentação do balanço, e trinta dias de
pois para julgamcnLo das contas, mediante parcc•·r· da com. 
misião, IJUC li ver sido nomeada u:t pr·ecedente reunião, st~ nesta 
não houverem sido approvadas. 

Art. 21. Além das reuniões ol'llinarhis, haverá as extraordi" 
narias, que a Directoria eonvocar, qttantlo entender conveniente 
a bem do; iutere;ses da Sociedade, ou rerJner·crént aecionistas 
que representem um quart<~, pelo menos, do eapital realizado. 

Paragr·aJ>htJ unico. 1'"as reuniões extt·aot·tlluarias só se tratará 
1lo a~sum1tto pllra que tenham sido couvocnrlas. 

Art. 22. A assculltlé:t gt\r:tl ordin:Hü on exrr·aut·tllnaria será 
ctHívocarla por nunuuciu> tres vezes ccnscculi\'aS atü biLó tlias 
ante.; do marcado para a n~união, c mai; ttllla yer, 110 dia, em 
IJHC csla deva ser· realizada 

l'aragrat>ho uuico. Não se rcuuintlo nunJei'O suaiciente á pri
meit·a convocação, far-se-ha outra, ollsenada~· a> tnesmas fot
lllalhlades; c; eom os accionistas, que cumpar·ccN·em, fltncclo
nará a a-;sembléa geral; salvo quando a convo~:ação tenha sido 
rcquerilla vnr accionistas, coso em que será esse1!cia I que os 
presentes representem o IJII~rr.o 1lo eapllall·t•ulitado. 

CAPii'm,o \'{. 

ll!SPOSIÇÕES GERAES E TRA:"I'SITORIAiL 

Art. 23. Os cinco primeiros aecionistas, abaixo assignados, 
ficam constituindo a Directoria fundadora, a qual servil·á por 
quatro annos, contados da d:tta da approvação destes esta
tutos. 

S 1. o As vagas que se derem na Dirce to ria, dur:mte esse pe
riodo, serão preenchidas 11 comlle dos Oirectorcs, por accio
nistas que possuam cincoenta acções pelo menos. 

S 2.• Emquanto não funccionar a em preza, o llir·cctor-presidente 
perceberá seis contos de réis annualmente e ca1la um llos outros 
quatro contos . 
. Art. 2t. O concessionario do lJrhile~io cc1lc c transfere á So

ciedade todos os direitos, que resultam rlo contracto, de que 
tra.la o ar h i. o destes estatutos; assim como os terrenos con
cedillos pelo Governo Provincial, as plantas approva1las e o mà• 
terial1 já transportRdo para os poços c cncommend:itlo na Ell-
ro.Pil• . 

§ 1. o Pela cessão de direitos e trabalhos até o presente execu· 
tadds1 p,ertencerão ao coucessionario 1lo privilegio qninhcntas 
ac\\ões beneficiarias, as qnaes gotarãn de Lodas as vantagens 
outorgadas por estes estatutos ás demais, mas não parriclpatiio 
dos dividendos emquanto a Sociedade não puder distribuil-us; de 
do:r:~ por cento, a.o capital realizado. 

S 2. o O material, a que se refere este artigo, Mrá pago peltt 
que custou ao concessionario; incluindo desvetaq de transporte, 
em presença de contas documentadas a jnilto da Ditectoria. 

Rio de Janeiro, 12 dt' jQlbb dà tS7il. - (Swirüint-ile ail alilt-
naturas.) · : 
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bEdRETO N. 6107.:..;.... bE !9 DE IANEtllú DE !876. 

Approva, com alterações, os esta tu los da Companhia "Tram Rbad 
de Nazareth,» e concede-lhe autorização para funcciohàr. 

Attendendo ao que Me requereu a Sociedade em com
mandita denominada «Tram Road de Nazaretlu e de con
formidade com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 2í 
de Outubro do anno passado, Hei por bem Approvar os 
estatutos da Companhia andnyma, em que a referida 
Sociedade fica convertida, c conceder-lhe autorização 
para funccionar, bffectuando nos mesmos estatutos as 
alterações que com este baixam, assignadas por Thomaz 
José Coelho Lle Almeida, do Meu Conselho, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezanove 
de Janeiro de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto Lla lnllcpcndcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Altera-:õe11 a que~~~ retere o Decreto n .. 0 810,. 
desta dütà. 

I. 

Art. f. o Substitua-se por este: . . 
A. Socie~ade em commandita denôniiíiadá tt Tràrh

Road de Nazareth," estabelecida na Capital t1à Pro
víncia da Bahia, fica dissolvida é substituída por unia 
Companhia anonyma com a mesma denominação, tendo 
sua sêde e escriptorio central ha referida Capital. 

H . 

. Art. ts. o Fica assim redigido: 

. Uma véz cdhstruida a estrada d~ Sãtüô Antohio de 
Jesüs, podérâ a Companhia solicitar do GoteJ:nó Ger!l ' 
e Provincial a concessão para o prolongamento dà tiiesniã 
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estrada de modo qur, atravessando o município de Na
zareth e outros, vá te1· á Província de .Minas Geraes, 
no ponto que estuuos previos indicarem ~cromais con
veniente. 

III. 

Art. ti. • Ar.re~~enle-~e: com approvação tlo Governo 
Imperial. 

IY. 

Art. H. Depoi~ tla palaVI'a-tlt•stinado-tliga-se: ex
clusivamenlf1. 

v. 

Art. 13. Em seguida its palavr:~s-respectiva estra
da-aduitern-se cst;;s: feito e repetido nas gazetas tle 
maior circulaçiTo, a Dircr:ção porlcrá, ele. (o mais 
como está). 

Ao final acrcscente-~n: r será-contatlo tla data das 
publicações. 

VI. 

Art. t4. Depois das palav1·as-novo prazo-acres
cente-se: contado-como acima sr• derlara. 

VII. 

Art. 20 Substitua-se por este: 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções 

que lhes forem distribuídas. 

VIII. 

Art. 26. Soffre a seguinte alteração: 
Nas reuniões ordinarias se ueliberará não só a res

peito do balanço da Companhia, do r ela to rio da Direcção 
e do parecer da Commissão Fiscal, mas Lambem ácerca de 
qualquer medida de natureza urgente, procedendo-se 
em seguida á eleição, etc. (o mais como está). 
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IX. 

Art. 27. Acrescente-se: 
Esta éonvocnção será feita sempre com a maior ante" 

ccdencia e publicidade pos~i v eis, declarando-se nos an" 
nuncios que a sessão se eiTectuará qualquer que seja o 
numero de accion is las presentes. 

X. 

Art. 32. Substitua-se pelo seguinte: 
03 accionistas paliem fazer-se representar por procu

rador, excepto na eleição de Directores c tle membros 
do Conselho Fiscal. 

XI. 

Art. 33, § ~. • Acrescente-se: na conformitlade do 
art. ~8. 

XII. 

Art 37, § i6. Substitua-se este paragrapho pelo se
guinte: 

As attribuições concedidas á Direcção pelos§§ 8. •, 
tO, i2, i3, i~ e Ui só poderão ser exercidas ue acéôrdo 
com o Conselho Fiscal, c, no caso de divergencia, pre
cedendo approvação ou autorização da assembléa geral, 
a quem de tudo se dará conta circumstanciada. 

XIII. 

Art. ~~. Addite-se-lhe: 
Não se poderá fazer distl'ibuição de diviuendos em~ 

quanto o capital social, desfalcauo em virtude de per
das, não fór integralmente restabeleciuo. 

XIV. 

Art. 4,6. Fica assim concebido: 
Os vencimentos, que não forem pagos por tlemora dos 

interessados em recebei-os, não darão direi lo-a juros....;, 
contra a Companhia. 

- PARTE 1!. 



178 ACTOS DO l'ODIUI 

XV. 

Art. 4,8. Acrescente-se: 
Esta reforma não serã executada s0m que obtenlw 

a approvação do Governo Imperial. 

XVI. 

Art. õO. AdJ I te-se-lhe : 
Qualquer que seja a deliberação tomada a semelhante 

respeito, será submettida á approvação do Governo Im
perial. 

XVII. 

Art. ~1. Fica supprimido. 
Palacio do Rio de Janeiro em i9 de Janeiro de 1876. 

-Thomaz José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Companhia Trnm Roull de Nazarclh. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE, SUA SÉDE, FIM, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO. 

Art. L 0 A Companhl:t Tram Road de Nazarcth é a Sociedade 
em commandita organizada na Citlacle ria Uahia por José Lopes 
Pereira de Carvalho c outros, convertida em anonyma; sendo 
sua séde e escriptorio central na Cidade da Bahia. 

Art. 2. o Seu fim é a construcção, conserva cão c caploração de 
um caminho de ferro Tram Road de bitola ele um metro, que, 
partindo da Cidade de Nazareth em procura de seu centro pro
ductor, vá terminar por Cllli!Uanlo na povoação de Santo Antonio 
de Jesus. 

Art. 3. 0 Será mantido o contracto cclel!raclo entre a Sociedade 
em commandita acima referida c a Camara l\lunicipal da Cidade 
de Nazareth. 

Art. ~.o A estrada será oonstruida por secções e aberta ao 
transito cada secção á medida que forem concluídas suas ohras, 
sendo a primeira até o Onha de conformidade com o cnntracto 
su prarnencionado. 

Art. o. 0 Uma vez construída a estrada até Santo Antonio de 
Jesus, poderá a Companhia obter concessão do Governo Pro
vincial e Geral para seu prolongamento de modo que, atraves
sando o município de Nazareth e outros, vá ter á Província d!l 
Minas Geraes, no ponto que estudos prévios indicarl'm mais con
veniente. 
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Ar L. 6. o A duração tla Companhia SPrá tlo !10 annos, findos os 
ljUaPs, se liqui,lar:i, ou continuará se rntendernm conveniente os 
arcionistas pelo prazo ljllC m~ rcarrm Ires annos antes de tlndo3 
os 9::1. 

Art. 7. 0 Antes do nnchlo o prno do sua duraç:1o, não se li· 
quidará a Companhia, salvo prejuízos 'iUC absorvam dons terços 
ou mais do capital realizado, c fuwlo de rrscrva ou n•)S casos do 
art. 200 do Co~igo Commrrcial. 

CA l'ITU L li IJ. 

1>0 r.Al'ITAI,, :lUA llEALIZAÇÃII, LUr.llO:l, E J.T;';])O llE llESgHYA. 

Art. 8. 0 O capital da Companlila será do 2.000:080,} divididos 
em acçocs de 200,~000 cada uma, po1lcndo ser clovado á medida 
que se fur prolongando a estrada com approv::r;f1o du GovPrno 
Imperial. 

Art. !l. o Na dislribuição de novas acções srrão prcferillos os 
quo já forem accionistas na propor~ão do numero que já pos
suírem. 

Art. 10. Dos lucros IiquidoJ verillcados semestralmente se 
deduzirão 2 °/0 para o fundo de rcs~rvn, ou mais se a Dirccção o 
entender ncccssario, c f'Oh varrccr elo C·Jnsclho Fiscal. 

Art. U. O fundo de re$crva é destinado a fazer farlJ á pcr,la 
do capital social ou para substituil-o, c rJUall(]O tiver attingirlo 
a 20 °/0 do capital realizado, serão divididos todos os lucros li· 
quidos. 

CAPIT[TLO III. 

DOS ACCION!STAS. 

Al't. 12. Silo accionislas da Companhia, todos os socios da ex• 
!!nela commanrlita que tiverem eiTcctua<lo suas cn Iradas, c todos 
ns ill!!ivi•luos 0_!1 asso~iaçõrs fJUe .sul.Jscrcv~rem ou nrl•{uirirom 
lPgalmcntc acçues, SUJCitando-so as cond!t;ucs cstahelrr.Jflas. 

Art. 1:1. 8.o a chamada pnra entrada d11 capital n:1o 1úi' sa tis
feita dentro dos ao 11ias da r! ala do aviso par.t a ri'SflPdi v a en
trada, a Dirccção poderá. nwrear novo prazo ás eu Iradas, prazo 
'I uc n:io excederá de 20 dias. 

Art. H. No caso 1!c n:1o ler a Direr~ç:10 .inlgndo conveniente 
non1 pr.1zo, ou quando, tcndo·o conc.e•lido, não tivrr o :wdonista 
aeudido á cnlrada, incorrer[t na multa r! e 2 °/0 do valo r n•HHiual 
dns ar<;ües, se a móra n:1o exec•ler de ao t!ias. 

Art. 1ii. Se a móra cxenl!cr de ao ri ias, os accionistns relarda· 
!arios ser:lo declarados em conunisso, salvo or.aso dn forra maior, 
pr.ova,Jo, c at!mittitlo pela Direcção, e nesta hypolhrseo pngnr;1o 
o JUro de i 0

/ 0 por todo o tempo da demora. 
Art: 16. O produeto das acç<•c~ declaradns em rommisso, ven

tlidas e lias com os respectivos JlHOs, reverterá em favor do_üuulo __ 
de reserva. ~· - - -- · -~----. 

Art. i7. A perda das acçõcs por commisso, im ~ll;illC~1JA C ,4 t,, --._ 
desde logo, de todo o interesse, direitos e re a.Ç,~~ \dónl'ra ~ '1 ''i//_,, 

!/-~ .' 'J; 
~~ 
,; ., 
' '.• r::{' ' ·\1 

DE!U 1
' _.·· 



ACTuS ]111 l•ii!II.:B 

Companhia relativos ás acções, e to1los os outros que lhe srjam 
!iceidrntaes, excnptO US que pelos pi'CSeJltPS estatutos forPill ex
pressamente resnlvados. 

Art. iH. A !leclaração de commisso não prejudicará o <lireito 
a !Jnalqucr 1livhlendo antes da sua declaração. 

Art. 19. Ninguem porlerá votar nem exercer outro qualquer 
rlireito de accionista, cmquanto estiver devendo, e não pagar a 
resrJectiva chamada. 

Art. 20. Os accionistas süo responsanis sómrntr pf'lo valor no
minai de suas acções. 

CAPITULO IY. 

T1A ASSE~IDLÉA GERAI •. 

Art. 21. A assem!Jléa geral se reunirá annnalmentr em scssãc 
ordinaria na séde da Companhia na época designada pela Dirccção, 
precedendo aviso de conyocação pelo menos de trinta dias antes 
do dirt marcado. 

Art. 22. Além das sessões ordimrias se reunirá exlraor!linaria
mcntc sempre que fôr conYoca1la pela IJirac1;ão por urgrncia dos 
interesses da Cumpanhia. 

Art. 2:1. Afúra o caso das com·ocar,t•es rxtraor!linarias de que 
falia o artigo antf'rior, pod<'rão hnYer outras sempre que á Di
recção fôr prcsrntc retptisição por escripto, ass_ignarla _por accio
nistas que representem J~elo HH1ll11S 1;;, do capital realizado, dc
elnran!lo o fim da rcuntao. 

Art. 2'~. Quando a Dirce~.:1o, Hi dia~ depois de rrcehhla a rc
quisicão de que trata o artigoanlr-crrlcntr, drixar de fazer a convo
cação: po:lerá esta srr feita pelos acr:ionistas representantes do l/5 
d~ capital, e em tal caso a reunião srrá onde fôr por elles deter
mmada. 

Art. 2il. Tarnbem é competente para convocar extraordinaria
mente a asscmbléa geral, o Conselho Fiscal, e sempre que en
tender conveniente aos interesses da Companhia. 

Art. 2ü. Nas reuniões ordinarias se deliberará sómente a res
peito do halanço !la Companhia, do rP!atorio ria Direcçito e !lo 
parecer da Commissão Fiscal procedendo-se em seguida á eleição 
da Direcção e do Conselho Fisr~al, e !lo Presidente da assembléa 
geral, e nas srssões cxtraordinnrias se tratará exclusivamenlr, 
do objecto da convocaç:to. . 

Art. 27. Pua que possa havr-r scss:to é preciso que pelo menos 
se reunam accionistas que representem um rplinto do capital rea
lizado, e drsdc que não se reuriirem o Presidente designará novo 
dia, para ter lugar a sess:to; neste caso haverá com os accionistas 
presentes, ex.capto se tratar-se de reforma de estatutos para o que 
será sempre necessnrio que a reunião represente um fjt!into do 
capital. 

Art. 28. O Presidente da assembléa geral será provisoriamente 
eleito por acclamação, p:tssnndo immediatamente a assembléa a 
eleger o permanente por maioria relativa de votos por escrutínio 
sccrrto. 

Art. 29. O Prr~irlrntr e lei lo rlwmará rlot1s accionislas para Se
c:retarios. 

Art. :10. A assemhlé;~ geral representa a universalidade de sP-us 
arrionisfas. porPrn far:1o sé>mPntr parte efTPt'liva da mesma O'< 
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accionislas de cinw ou mais acçuc.l. 06 po:;snidorcs l!e maior nu
mero de cineo ler;io mais tanlo3 votos •Jlléllltas vrzcs dez acções 
de mais possuirem ou representarem , pela fórrna autorizada 
nestes estatutos, com tanto rtue n:1o exceda de 10 votos. 

Art. 31. A eleição rl:-t Directoria cou1o dos outros c:-trgos da 
Companhia será por maioria rel:-tli v:-t dos voto5 presentes, só po
dendo ser Direelor, on Jllembro lia Couuniss:lo Fiscal acdonist:-t 
pelo menos de ü:ooo,~•JOO. 

Art. :12. Na fúrma da Lri não será atlmit!itlo •tnr acf'.innislas se 
façam rcpresrnlar por proeurarlor, s.·ndo unkamrnto adlllitlirla 
a rrpresrntar,fio legal .. 

Art. 33. A' assruJillea rwral cnmpelr: 
~ L o Eleger o seu Presidcittr, os llircelrm's r Const'llw Fiscal. 
~ íl. 0 Julgar das contas tb Arlministrnç;to. 
~ :~.o Hcsolvcr sohrc o prolonga111ento da r:>.~tra11:1. augmento dr 

capital, c tudo o mais que fúr rlc inlrrcssc tia CoiJJ(Ianllia, c nao 
seja d:-t compctcnci:-t tl:l Dirrce;lo. 

~ 4. 0 Reform:-tr os cst:ltu tos sempre que entender wnnniente. 
Art. 3~. De tudo t)lU' se passar uns sr.ssües rla :-tssrlltbléa geral, 

se 1:-tvrará uma neta 'lue srrá assignad:-t pelo Prrsirlrntn, Secrr.
tarios c accionistas presentes, havendo para cs~c fim um livro es
pecial. 

CAPirULO V. 

DA ADmNISTHAÇÃO. 

AI t. :~:;. A Atlluinistr:-tr;ln tia Coiii(J:lllhia lirarà :1 cargo tln lre 
Dircctorcs eleitos pelo niorlo c tempo llrlrrminado nestes esta
tu los. devendo um dclles ser rrsidrmll~ ua cidade drl'í:-tzarrtll. 

Art. :JG. Em turlo que por deliheracão dos trr., Dircctorrs, to
m:-tdn por :-tcctmlo ou maioria de votos;· não fúr llelegndo a um só, 
compete á Dirccç:io resolver, rennin:lo-so para e;tc lint nesta ci
dade ou tlc N:-tzarellt sempre que entender neccssario. 

Art. :17. A clla compete exclusiv:-tmcntc: 
§ i. 0 Representar :1 Companhia em tod:-ts as rclaçür.s. 
§ íl 0 Emittir :-tcçõcs e f:-tzer cltanudas de :-tcct'trdo com estes es

tatutos, c segundo deliberação da a~sem!Jiéa geral. 
§a. ° Convoc:-tr assem!Jié:-ts geraes, na fórma estatuída, pre

par:-tr e apresentar :1 ell:-t cxposieão c rcl:-ttorio das tyansacçücs o 
ncgocios d:-t Companlli:l. • 

~ 4.• Administrar o fundo dc'"'eserva. 
~ 5. 0 1\equerer, o!Jtcr, comprar, ou por qu:-tlrJuer outro meio 

adquirir as concessões que interessem á prosperidade da Compa
nhi:-t c prolongamento da c5trada. 

~ 6. • RerJUPrer do Governo Imperi:-tl a approvnçãn destes es
tatutos e qu:-tcsr[uer favoi'CS de que carcr:a a cmprcz:-t, assim como 
d:-t Assem!Jiéa Provineial c do Prcsirlcntô da Provinci:-t. 

§ 7. 0 Nomeai' um Engenheiro em Chefe p:-tm a cstratla, c todos 
os seus subordinados, e empregauos necessarios á Clllf•rcza, !Jem 
como marcar-lhes os respectivos vencimentos. 

§ 8. 0 Em cnso de necessidade delcg:-tr a supcrintenrlenci:-t e 
exame das obras e negocios da cmpreza a pessoas de sua con
fiança , dando-lhes instrucções geraes ou especiaes, sujeitar 
aquellas condiçües, restricções, e remunerações como julgar con
veniente; c bem assim suspender r revogar tacs delrgaçücs, 
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~O." Dirigir, flscallsar c prover. o J:rcohimrnlo, an~·cat!a~fto, 
emprego, collocaç:1o c gastos tios dmlJriro~ da Cnntpanlna. 

~ 10. Passar, saccar, aceitar, rndos~ar notas prumissorias c 
letras por conta tia Companhia. 

~ 11. Passar e dar recibos, tplita•:urs c outras rrmis~Gcs por tJi .. 
nltciros pagaveis á Comrau!Jia e bctu assim l'elos direitos c rc
clamacucs da mesma. 

~ 12: Instaurar, prosrguir, dcfcnrlcr, transigir e aban,lonar 
processos judiciaes da, ou contr~ a corporação ou po1· qualtrucr 
modo concernentes a ella; assun como compor-se sobre quacs
quer divhlas, rcclamaçücs o direitos aclives c passivos da C Jin
panltia. 

§ 1:1. Hcfcrlr IJUaosrtner tllrrllm o roclarmções ria Companlth 
ou contra clla, a ar1Jilra111ento a olJ~enar c executar os respecti
vos latHios. 

§ H. Comprar, arrendar, construir, ou de outro moJo propor
cionar cdificios para o scrviro tia Companhia. 

~ W. Allf[uirir, tratar, o àiienar as proprictlallcs lerritorlae:; 
I] c que a Companhia po:<sa le~altiiCille prel'isar. 

~ 1ü. As eompras caliPn:v;iics de !Jcns de r:~i?. rio tjlle tralar11 os 
~§ l4 o Hi su putlcriio ler lugar dcp~'is do !'ow;ull:ulo o Cou:;PIItu 
Fiseal. 

Art. 3R. O Dircctor residente em Naz:ueth é o immrrlinlo su
perintendente dos interes,es e obras da empr~za c a cllc compele 
tornar lotlas as proYideucias vrgentcs e lJHC por estes estatuto-; 
n:1o forem reservadas a tutla a Dirrc,;:1o. 

Art. :J\1. No caso do ser urgente a substituição tlr- algum enipre
gatlo a fará provisoriamente o Dircclor msidl'ntn rm Nnarctlt, 
couunuui,·ando sua rcsoiuç;1o aos outros llircdorcs, p:1!"a 'JliC re
solvam a tal rspcito. 

Art. 4U. J,o referido Director rcsidrule rm Nazareth, compete 
dirigir o cseriplorio da Companhia na,Jurl!:t Citl:ttlo, fazendo ar
reradar su1 r;'n:la e enviando mon~almPnte os saltlos para o Es
criptorio Central nesta Cidade, onde se fará toda a cscripturarão 
da Companhia sob a rcsp,.msahilitlade de um llirec tor que será o 
Caixa. 

Art. 4L Os Dlrectores vencerão uma porcentagem sobro os lu
r.ros liquldos que será ostipulatla em assemhléa geral. 

CAI'JTllLO VI 

DO CONSELHO FI~CAL. 

Art. 4.íl. Haverá um Conselho Fiscal, composto de tres mem
bros d'entre os acclonistas quo tenham os predicados para ser Di
rcctor, nas épocas e pelo modo detrrminado nestes estatutos. 

Art. 43. Ao Conselho Fiscal, além dasattrilmições já conferidas 
por estes estatutos, compete: 

§i." Examinar as contas e mai~ negocies da Companhia, e 
apresentar seu parecer em asscmhléa geral ordinaria. 

§ 2. 0 Propor qualquer medida quo jul
1
crar conveniente aos in

teresses da Comp:tnhta em assemhléa gera . 
§ 3." Autorizar o pa"arncnto dos diridrndos, logo f[Ue tiver 

proerdido aos ~xamrs rf:t~ contas. julgando-as rxadas. 
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C.APITULO VIL 

Il:J~ DIVIOE:'IDOS. 

Art . .l.'l. Os dividendos ser:1o tirados dos lucros llqultlus da 
Conw'nllia, lucros •IUO serão a quantia dcclnrada pelo t.::onselbo 
Fiscal como tal. 

Art. Ml. Antes tio declarar os lucros Iiquldos o Conselho de
duzirá tJlW.esquer •tuantias que h ou ver,'m sido postas de parte e 
levados á conh de fundos de rcsena ou •Inaesqucr outras quan
tias t{UtJ n:t opiniüo do C•~n,cl!lo possam St'r nrcess~ri:ts para 
qttntl.'><Jttr.r reclamações contra a CompJullia, tgtér certas quér 
cunting-rntes. 

Art. 1.6. Os vrnchnentm não rccc!JIJos não vencerão juros con
tra a CompJnhla. 

CAPITULO VIU. 

D!SPOSIÇÜES GEUAES. 

Art. &,7. A Dlrccç::lo eleita depois d9. approvação destes estatu
tos pelo Guvemo Imprrial rccr!Jerá d:t actual Commlssilo admi
uio;tradora th cmpre.la todo o material, livros, archivo o tudo 
mais tflltJ prrtenre á em preza. 

Art. 'J.B. A reforma dcstrs esbtutos será feita pela assemhléa 
geral, e parecer do Conselho Fiseal, r1ue será vot:Lrlo por aceio
nistas lJUe rcpnseulem pelo menos dous terços do capital. 

Art. 4\l. Os impedimentos e faltas dos Dircctores ou membros 
do Conselho Fiscal, srrão supprirlos pelos immediatos em votos. 

Art. 50. E' competen:e para interpretar estes estatutos a as
semhléa geral e provisori:unente a Dirccção que suhmettcrá á 
dita assembléa as duvidas que occorrerem. 

Art. tH. Nos casos omi,sos regulará a lei respectiva, e a 
opinião da asscmbléa grral que constituirá aresto para todos os 
c~sos irlrnticos. 

Art. 52. Todas as questões que se suscitarem entre os sneios 
durante o tllffllJO th cxistencü da Comp:whia, sua li•ruitlação ou 
partilh~ scr:io drdllitlas em juizo arbitral procedendo-se de con
formitlatle com o Lleneto n. o 3\JOO de 2;5 de Junho de lí:lüt. 

(Seguem·s~ as asslgnaturas.) 



184 ACTOS DO l'ODEn 

DECRETO N. 6108- DE 26 DE JANEIRO DE 1876 

t Crêa a Repartição de Pharóes e manda executar o Regulamento 
que a deve reger. 

Usando da autorização concedida na segunda p,trte 
do art. 2." da Lei n." 2632 de 13 de SetcmiJro de 1875, 
Hei por hem Crcar a Repartição de Pharóes a qual será 
regida pelo Regulamento que com este IJaixa, nssignado 
por Luiz Antonio Pereira Franco, do l\Ieu Conselho, 
1\'linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Ma
rinha, que assi1n o tenha entendido c faça exer:utar. 
Palacio do lho de Janeiro em v in to c seis de Janeiro 
de mil oitoeenlos setenta c seis, quinquagesimo quinto 
da Independencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Luiz Antonio Pereira Ft·anco. 

Regulamento a c1ue se refere o Decreto 
n. o 61 O 8 desta data. 

DA HEPARTIÇÃO. 

Art. i." Fica cmnpctin!lo á Repartição de Pharóes 
a administração c dirC!'Ção geral Llo serviço de illu
minação da costa, dos portos, rios c lagôas do Im
pcrio. 

Art. 2." O pessoal da Repartição constará de um Di
reetor Geral, Otlicial Superior da Armada, um Ajudante, 
Ofllcial Superior ou Subalterno, um Escripturario-ar
ehivista, um Descnhador, c um Porteiro. 

Art. 3." A nomeação do Director Geral e a do Aju
dante serão feitas por Decreto, c as dos outros empre
gados por portaria do Ministro. 

Art. 4." Continuará a cargo das C·1pitanias dos portos, 
na fórma do Regulamento annexo ao Decreto n." 447 de 
Hl de l\laio de 1846, a administração especial dos pha
róes nas rei'pectivas Províncias, rom as modificações 
ronsignadas lli'Sit' Regulamrnto. · 
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Art. 5. o Para a ínspecção e melhoramento dos pha
rócs existentes, colloeação de novos, c execução de ou
tros serviços a cargo desta Rcp~rtição, será <lestinado um 
navio <la Armada, commanda<lo pelo Director Geral, 
servindo de Immcdiato ou de Official o seu Aju
dante ; sendo consillcr;Hlo-navio solto-cmquanto es
tiver nesta commissão. 

DO DIRECTOR GERAL. 

Art. G." O Direetot· Geral St'l'Ú <'R:'olllido <l'l'nlr<) os 
Oflieiacs da Armada, que tin't'Clll r'sluJus cspeciaes, uu 
mostrarem haiJilitações sobre este ramo de serviço pn
IJ!ieo. 

Art. 7." Compl'tc ao Dircctor Geral : 
~ 1.0 A tlistrilmiçãu c tisr;alisação do serviço da Hc

partição ele Pharóes. 
~ 2. 0 A administração c tlirecção geral do serviço lle 

pharócs. 
~ 3." A organização de planos, regulamentos, circu

lares, instrucções c ordens, que serão previamente 
submctticlos á approvação do :Ministro. 

§ 4. 0 1\landar imprimir e puhliear, so!J sua assigna
tura, precedendo or<lcm do l\linistro, nas gazetas de 
maior circulação no I mperio, c, sen<lo preciso, nas de 
p:lizes estrangeiros, as noticias sobre pharócs, que 
julgar de interesse á navegação. 

~ 5. o Procurar olJtcr, pelos meios que julgar mais 
eflicazcs, dos navcgantcs naeionaes e estrangeiros, quacs
quer notieias ou informações soLrc o modo por que é 
executado o serviço dos pharócs, assim como ácerca dos 
melhoramentos que convenha adoptar para maior per
feição desse serviço. 

~ G." Inspeccionar, pelo menos, uma vez por anno 
toda a illuminação da costa, dos portos, rios c lagôas do 
Imperio; podendo ser, com permissão do l\Iinislro, 
substituído pelo Ajudante em taes inspccções, qur~ndo a 
isso obriguem as exigencias do serviço. 

~ 7.0 Redigir annuncios chamando a concurrcncia 
para os contractos, que tenham de ser feitos, na fórma 
das disposições em vigor, informando ao l\linistro sobre 
carla proposta . 

~ 8. 0 O exame c aceitação dos app.1relhos de luz, o 
bem assim de todo o mütcrial ncl'essario aos ph:u·ól's. 

-PARTE 11. 
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~ \1." lH~JK'rl'ÍuHar luclns os trabalhos cJ.'WCHLHios por 
aclm iuistraç;Io, poLicncln tamlwm faze l-o nos rasos clcJ 
;:nnlraclo, embora haja fiscal nomcatlo. 

~ 10. ludic:ar ao l\linistro os casos em que se f;1ça nc
ressario nomear uma commissão irlonca para consultar 
suilre a escolha do melhor local para a construcção rle 
plJ;JrÚCS. 

~ H. Prnpôr os melhoramentos c alterações qucjulgue 
run nni('ntcs á lwm do scrvico. 

~ 12. Informar sobre os pt:tlirlos de comlmstivcl para 
os pharrícs, c bem assim tlus olJjcJcLos nccessarios ú ma
Jlutc·ncãu destes. 

~ i3·. Enviar em cada trimestre ao l\Iinistro um mappa 
da drspez1 feita com o material supprirlo aos phar<it's, c 
;:nnualmcnto um mappa geral tlc torlas as despt'zas ftJitas 
com o pt'ssoal c material empregados no mesmo st'rviço. 
e outro tia illuminação da rosla, tios portos, rios c lagcias 
elo Imperio; tlcsignantlo as posições gcographicas do 
catla um pharol ou pharolctr, a altura tio plano local 
sohrn o solo e solirt) o uivd do mar, o caracter da luz e 
sua intcnsidath', o typo e ordem tio apparclho, a fórma e 
qu:J!illatlc da torrr, a data do accntlimento, o mais as 
o!Jst'rvaçõrs nccrssarlas. 

Art. 8. o O Director Gera I corresponder-se-ha llirccta
mentc: 

~ L o Com o Ministro ria l\Iarinlw, partidpmtlo todas 
as occurrendas relativas ao serviço de pllaróes, c solil'i
tantlo a expedição das ordens que julgar convenientes a 
lwm rio mesmo serviço. 

~ 2.° Com o Quartel-General ria 1\Iarinha, para requi
sições, c para o mesmo fim com os lnspectores tios Arsc
naes clc l\Iarinha, e com os Capitães tlc portos. 

~ 3.° Com os Directores ou Gerentes de Companhias 
tle navegação ou consignatarios tlc navios do eom
mcrclo. 

~ ,j,. o Com os Dit't'clorcs do serviço tle pharói'S no es
trangeiro. 

~ Ü.° Com os falJrirantcs de app:~rclltos rlu luz, ou 
torres mctallicas para plwróes. 

Art. 9." O Dircctor Geral terá scieneia, por iutermc
dio da Sccret:uia de Estado, tlc todos os pcrlitlos tlc 
artigos para consumo c uso dos pharócs; de qualquer 
tlespcza que com estes tenha de P-er feita; ele to;la,; a:; 
alterações, qu\·r no seu pc~soal, qn\•t' uo matt•rial; c, 
poderá ser ouvido sniJI'c todo~ ns a~surnpt"s rpw se prcn
d:Jill a PSlt' r:Jlll•l ck sc•rvit;o. 
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DO AJUD.\N'm. 

Art. 10. O Ajudante será cscolhiLlo <l'entre os Officiacs 
tia Armada, que tenham esturlos rspeciaes, ou mostrem 
ltahilitaçües sohre este ramo rio serviço pu!:liro. 

Art. H. Compdc ~o Ajurbnle: 
~ L" Suhsliluir ao Dircclor Gcr~d, rn sua falta, cnt 

lodos os seus dcvcJ'c's, allrihuiçücs c autoridade. 
§ 2." Auxi!i:Jr ao mesmo Diredor, excrulando todas 

:1s ordcns que por ellc lhe forem rbdas. 

DO ESCniPTUfi.\UIO AfiCIIIYIST.\. 

Art. 12. Compntc ao Esn·ipturario-ardtivist:t: 
~ 1." Esn·iplurar, conf'orll!c indil':tção do Dirnrtor 

Geral, os livros que por este forem julgarhs ncccss:trios 
ao bom andamento do scrvir;o. 

~ 2. o Ter a seu cargo c em boa ordem o arehivo ela 
Hepartição. 

~::.o Hisear mappa1;, c tirar cópias de todos os do
cumc'Hlos que lhe forem darlos para este fim pelo Di
redor Gr>ral, c desempenhar qualquer outro serviço de 
I'S Tipluração que lhe fôr ordenado. 

llO DESENIL\DOII. 

Art. 13. Compete ao Dcs::nh31lor: 
~ 1. o Executar o des•:nho de plantas, morlelns, riscos 

c outros tralJalhos proprios da sua arte, conforme as 
inrlicar,ües do Direetor Geral. 

§ 2. :. Tirar cópias, c reduzir cartas hydrogTapllieas 
segundo a escala que lhe fôr indicada pela mcsm:t auto
ridade. 

§ 3." Auxiliar o Escripturario na escriptur;~ção ou 
copia do papeis segundo lhe tlcti'I'minar o Dirertor Genl 
ou o Ajudante. 

DO !'O fi T EIJ\0. 

Art. 14. Compete ao Porteiro: 
~ 1. o 'l'r't' em boa gu:mla c r~onscrvação a mobilia, 

instrunH'ntn" c ma i" ohjcctos p1.'rtencenles á Hepartição. 
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~ 2.• CuiLlar do ilSscio e poliria tio t>dilirio onde func
cionar a Heparti<;ão. 

~ 3. o Receber e transmittir aos empregados todos os 
papeis a clles dirigidos, e rnviar ao seu destino a corrcs
pomlencia que lhe fôr conliaua. 

~ 4. o Abrir diariamente a Repartição poULo antes 
tias 9 horas da mmhã, e fechai-a pouco depois das 3 horils 
da tarde, salvo os casos extraonlinarios em que as horas 
para nrn e outro fim serão ddt'rmiuadas lli'IJ JJir ~dor 
Geral ou Ajmlantn. 

llOS YEC\CI liE:>OTOS, 

Art. Vi. Os vencinll'ntos <los t•mprep;:Hlos da HI'IJ:Jr
tição de Pharórs St'rão os lixados na tahclla anncxa a est1• 
H.c~Z"ulamcnto. 

DA DISCIPLI:'>!A. 

Art. :lü. E' da attrilmi1;ão do Director Geral, como 
o primeiro responsavel pl'la IJOa ordem, moralidade, e 
disciplina da Hepartição, advertir e repreheiHier os em
pregados, que commettam fall:ts no cumprimento de St'us 
deveres, nos termos do disposto no art. üí do Rogula
mento da Contadoria da 1\Iarinha, n." 4·2H ele 20 de 
Junho de :1.868; podendo represent:lr ao 1\Iinistro contra 
qualquer delles, e até propor a sua dc!llissão no caso rlc 
reincidencia. 

DAS LICE:>OÇIS E AI'OSEXTADOfiL\S. 

Art. 17. As lict'nças c aposnntadorias dos cmprcg-a1los 
civis da Hepartição !'erão reguladas pelas mesmas dispo
sições estabelecidas para os empreg-ados da Contadoria 
da Marinha; sendo as licenças c reformas dos emprega
dos que forem Ofilciars 1la Armada, regulallas pelas dis
posições em vigor. 

A~t. :1.8. Fic:tm revogadas as tlisposiçõcs em con
trano. 

Palaeio do Rio de Jant'iro em 26 de Janriro de 1871i.-
1Ati: 1intonio Jlrrrim Fmnro. 
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Tnbelln dos vencimentos a (JUe se ref'ere o 
Regulamento destu data. 

Empregos. Ordenados Gratifica~·ões ToTu 

----------- ------- ---
Dirrelnr geral. .•........ (1) 2:8308000 2:sr;onooo 

Ajudante ... ············ (2) 1:9i08000 1:9408000 

Esc ri pl urario•archi1'i sta .. 1:200SOOO 6008000 1:800$000 

D<~scuha!lor .............. 8008000 -IOOSüOO 1:2008000 

I'ol'tciro .................. Gooaooo 300$000 900$000 

Obsen•açiio. 

(1-2) O Director Geral c o Aju!laale pnccbcrão, além da 
gratificação mencionada nesta tabella, os vencimentos e mais 
vantagens de embarca<! o designadas no Decl'!~lo n.o -18Ba de !J de 
Fevereiro de 1872.-Luiz Antonio Pereim Fmnco. 

DECRETO N. 6109- DE 26 DE JANE1no DE :1.876. 

Proroga por um anno o prazo para a incorporação da Companhia 
destinada á construcção da estrada de ferro do -Conde d'Eu
na Provincia da Parahyha. 

Attcndendo ao que l\le requererão Anísio Salathíel 
Carneiro da Cunha c André Hcbour,as, concessíonaríos 
da estrada de feno do- Conde d'EÜ -, na Província da 
Par.~hyba, Hei por b:~m Prorogar por um anno o prazo 
a <)ue se referem os Ueeretos nu meros 4838 de t 5 de 
Dezembro de 187:1., 5433 de 15 de Outubro de 1873 e 
5835 de 24 de Dezembro de :1.87ll,, para a incorporação 
da Companhia que tem de realisar a constrncção cl:~ 
mesm:~ esr r·:~<b. 
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Thomaz José Coelho Jn Almeilla, tio 1\Icu Conselho, 
1\linistro c Secretario de E,.;tado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em vinte seis de Janeiro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da lmlependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua \hgestade o Im pcrador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6HO- DE 26 DE JANEIRO DE i876. 

Conce.le Jll·lvllcgio a Antonio Ylctor tk Assis Silvei r.! a fim tl) 
usar do meio que inventou para a Jlscalisaçüo da receita d:l'! 
emprezas de transporte de passageiros. ·-

Attenllcntlo ao que l\ln r('quereu An toniu Yir:tor <I e 
Assis Silveira, c de conformidade com o JXlrccer do Con
selheiro Procurador da Corôa, Sol1crania c Fazenda Na
cional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por cinco 
annos, a fim de usar do meio que inventou para a fis
calisação da receita das cmprczas tlc transporte de p:~.s
sageiros, empregando-se cartões e cadernetas, segundo 
os modelos que juntou á sua petição de 20 de Novembro 
do anuo pass<tdo. 

Thomaz Jos6 Coelho dn Almcid<t, do l\Icu Conselho, 
Ministro c Secretario 1lc EsL<Hlo dos Ncgocios da Agricul
tura, Commcrcio c OIJras PuiJlkas, nssim o lt•nhn cn
tenllitlo e faça executar. Palario tio ll.io tln Janeiro mn 
vinte c seis de Janeiro de mil oitocentos setenta c seis, 
tJuinquagcsimo quinto ela lndnpendcncia c do lmpcrio. 

Com a ruhrica de Sua l\lagestallc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almrida. 
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DECHETO N. Olll-DE 2 DE FEVEfiEinO IJE 1871i. 

Approva alguma~ alterações feitas nos estatutos do «Banco 
Predial. u 

Attcmlendo ao quo l\lo rnprcsentou a Dirnctoria elo 
c n lllCO Predial D e Tenuo ouvido a Secrão rle Fazrnda 
do C mselho ue Estado, Hei por bcw, tle· conformidade 
com a 1\linha Imperial lh•solução de Consulta de 8 tlo 
corrente mez, Approvar as seg-uintes :dtcraçõt•s, feit:~s 
pl'la assem!J!óa geral dos ~~:cionistas do « llmro Pre
dial • nos respectivos estatutos c no :1ppcnuicc aos 
mesmos, a que se referem os Decretos 11.0 478fJ. de O de 
Setembro de :1.871, 11. 0 4875 de 2!i de Janeiro de :1.872 0 
n. 0 5216 do i.0 de .Fevereiro do :1.873, :1 sal1nr: 

I. 

O art. 12 tios estatutos fka assim retlig-ido: «O .Banro 
Predial será regido supceiorlllt'Hlt~ por uma Direcloria 
composta de cinco mem!Jros, eleitos em :1ssembléa 
geral por maioria de votos, os quaes d'entre si escolherão 
um Presidenle, um Vice-Presidrnte, dous Serretarios 
(J..o c 2. 0

) c um Caixa ou Thrsoureiro. 
« O Presidente será sniJstilnitlo nos seus irnpetlimentos 

pelo Vice-Presidente, este pelo 1. o Secretario, c na falta, 
pelo segundo. 

c Para a eleição da Directoria não serão admittidos vo
tos por procuração. » 

11. 

Ao art. 16, § 9. 0 tios estatutos, depois das palavras «J.lo
dentlo variar de taLella em qualquer anno », acrescen
te-se « se a Directo1·ia nisso convier. >> 

H!. 

Ao art. 2. o do appcn(licc aos estatutos acrescente-se 
o scguinLe paragrapho : 

« Dentro da circumseripção territorial do Banr:o cfTec-
tuar emprestimos ãs Províncias, 1\lunicipalidades, es
tradas de ferro, r:om garantia de juros ~geral o ~-. 
cial ), mesmo sem hypothera de bens, c Wct fllAllf, c· -à 
preceda lei ou autorização especial . \~~\e-'iihf~ ,4,~;4 ' 

' /"'"'') . ~-· 
f,' '-..11 

'I 
I' 
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iinp)sto, funtlo, ou rendimento certo para o pagàmento 
integral dos mesmos emprestimos, que vencerão juros c 
serão remíveis por anuuidadcs. » 

IV. 

No final do paragraph6 unico do art. 4. o do mesmo 
appcmlicc, acrescente-se: 

• A Dircctoria poderá autorizar o deposito c guarda 
dessas letras na caixa social, passalido-sc a seu dono 
um certificado nominativo do deposito; determinando, 
outrosim, as condições em que hão de ser passados esses 
certificados, o modo tla cntrPga ou troca dos titulos c 
do pQgamcnto dos juros respectivos e suas tlcspezas. » 

O B:trão de Cotrgipe, do l\Ieu Conselho, Senador tlo 
Imperio, Ministro c Secretario rlc Estatlo interino dos 
Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Pala cio do Rio de Janeiro em dous de Fcve-' 
reito de mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo 
quinto tla lndepentlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

BanJo de Cotegipe. 

DECRETO N. llH2- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Proroga por um anno o prazo m:trcado na clausula &. • dás 
annexas ao Decreto n. o 5:J38 t!n 31 de Janeiro de 187&. 

Attendendo ao que l\lc requereu Augusto da Rocha 
Fragozo, concessionario da estrada de ferro, que, p:~r
tindo do bairro de S. Christovão, nestl Côrtc, c pas
sando pela cidade de Petropolis, vá terminar no lugar 
rlenominado-Aguas Claras,-na frcguezia de S. José 
do Rio Preto, munieipio da Parahyba do Sul: Hei por 
bem Prorogar por um anuo o praw marcado na clausula 
4." das annexas ao Decreto n." 5538 de 31 de Janeiro de 
t.874, para a incorporação rla Cl)mpanhia, que tem de 
l'omtrnir a mesma r•stt·ada. 
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Thomaz José Coelho tlc Almeida, tio Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c OIJras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dous de Fevereiro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lnllepenrlencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua i\lagestatle o Imperarlor. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. (ill3- DE 2 IJF: FEVEREIRO DF: t87ü. 

Crêa a Repaniçàullydrogral>hiea, e malllla exec:ular o Regu-
. lamento que ~~ dcyc reger. 

Usando da autorização concedida na segunda parte do 
art. 2. o da Lei n." 2632 de :1.3 de Setembro de 1875, Hei 
por bem Crear a Repartição Hydrographica, a qual será 
regida pelo Regulamento que com este baixa, assignado 
por Luiz Antonio Pereira Franco, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Ma
rinha, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dous de Fevereiro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo quinto da In-
dcpendencia e do Imperio. · 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 

Regulamento a que se ret"ere o Decreto n. 0 6113 
desta dota. 

JlA REPARTIÇÃO. 

Art. L o A Repaltição Hydrographica , crcada em 
substituição á antiga Secção do mesmo nome, terá por 
Chefe um Official General ou Superior da Armada, com 
o titulo de Director Geral. 

- PAl\TB IJ, 
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Art. 2. o O pessoal da Repartição comp6r-sc-ha, além 
do Director Geral, de trPs A.rudautcs, OITiciaes de patente 
de reconhecida intelligenda e aptidão para a especiali
dade, dos quaes o mais graduado servirá de Vice .. Direc
tor e o immediato de Secretario; de um Desenhista c 
de um Porteiro. 

Paragrapho unico. Serão nomeados por Decreto Im
perial estes empregados, exceptuados os dous ultimos, 
que sel-o-hão por Portaria do Ministro. 

Art. 3. o A' Repartição de Hydrographia incumbe : 
§L o O levantamento e eonstrucção da carta geral 

das costas do Brazil, <.:omprchendcndo os portos, rios e 
lag6as navegaveis. 

§ 2. o A conservação das cartas c planos já existentes 
no archivo da Secção de Hytlrographia. 

§ 3. o A acquisição de torlos os mais trabalhos até 
agora executados e referentes á navegação dos nossos 
mares e vias fluviaes, quôr se achem impressos, quér 
existam ainda em manuscripto. 

§ 4." A publicação das cartas e planos, á medida que 
forem sendo levantados c construidos; e hem assim a 
divulgação de quantas noticias possam interessar aos 
navegantes. 

§ Õ. 0 O exame das obras concernentes á navegação, 
apresentadas pelos seus autores ao Ministerio da Ma
rinha; e sua distribuição, no easo de serem approvadas, 
e publicadas por conta do Estado. 

§ 6. • Offerecer as bases para a celebração dos con
tractos, que se houverem tle fazer, na fórma das dispo
sições em vigor, para a gravura das rartas c planos, hem 
como para a impressão, que tenha de ser feita, de quacs
quer trabalhos da Rcpartir;ão. 

§ 7. • O exame de todos os ehronomctros c mais 
instrumentos nauticos, aslronomieos, opticos, gcofle
sicos e meteorologicos, que se tiver de <.:omprat· para 
uso da marinha. ·. 

§ 8.0 A indi<.:ação ao Governo dos mappas, cartas, 
planos e roteiros inexactos que estejam á venda, e soLre 
os quaes convenha tomar providen<.:ias para maior segu
rança dos navegantes. 

§ 9.0 A confecção f].e um perfeito c minuc~oso roteiro 
geral da nossa costa. 

Art. 4. o Além do pessoal propriamente da Repar
tição, tambem os Commandantes e Uflieiaes dos na v i os, 
que em certos casos sejam empregados em commissões 
hydrographicas, ficarão sob as onlens do Director Geral. 
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Do Director Geral. 

Art. n.• Ao Dirertor Geral compete: 
~ L q B.e,gular, eom approvação ou autorização dQ 

1\linistro, o systPnH. de traiJ;JlllO e o mcthodo de serviço 
na Repartição, e nas rommissões fóra da Côrte. 

~ 2." Distrilmil-o pelos Ajudantes c outros empregados, 
de modo a obter a maior vanl.ag-l'lll possível dos seus 
esforços c boa vontad••. 

~ :v Dirigir os trabalhos que tiverem rlc ser cxe~ 
cutallns e fazer corrigir os qtw não lhe parec.ercm hons, 
assim eomo as oiJserv;u.;ões, 1:alrulos o mappas, e;u:tas, 
planos e roteiros IJUll não lhe merer:cn·m conHapça. 

~ ~. 0 Mant1T a Lo:t ordem, moralidade e dis~iphna 
da H.epartição, e velar sul 1re o modo por que cada em
pregado eumprc os seus uever••s, a1lp1oeslando c rcprehen
dendo os que eomml'ttam faltas no serviço, nos tPrmos 
l}o art. G~ •lo Regulamento da Contadoria, n." li2H, de 20 
4e Junho de i8G8; podendo representar ao Ministro 
contra qualquer dellcs, n até prupür sua exoneração nu 
caso de rduridnnria ou RPIHlo a falta ~~rave. 

~ ~}:" Formular instrueções para, dl-)poisdc approvarj_as 
pelo Ministro, serem dadas aos Comm;inilantcs de navios 
da Armada, on quaesqllf'r outros Olliciaes rncarrcg-adDs, 
em t:asos cspcciai~S, pcl.o Govc-mo Imperial de explora
çdes llydrogTaphiras em qu<ilqnr-r purlc~. 

§ 6." Entender-se tlirectameute com o l\linistro, e com 
os chefes das B.rp<lrl.içõcs publicas soiJre tudo quanto 
diga respeito ao f>L'rviço a seu cargo. 

~ 7." Corresponill'l"-St~ colll os Dircetorrs de ideJ}ticas 
B.cpartiç.õl's no eslran·~·eiro para a permuta 1le produl'çõcs 
l!yilrog:raphit:as, o eo;11 os de observatorios c outros esta
belecimentos sc:icntilicos sóllre as ó!Jservacões astt·ono
micas, applicação de novas formulas, ou invenção de 
mais aperfeiçoados inslrUI!Il'Jltos. 

§ 8." Hequisitar os vap 1res o outras emhar1~aÇÕI'S hem 
como os auxiliares iwlispensavcis <~O maior dcsenvolvi
me.uto dos rut.urus trab:dlws. 

~ 9." Propô r a acquisição dos instrumentos c mais oh
_jcetos ncce~sarius ao servic,o da Hnparlição, f).scal isar a 
compra dos mesmos c os seus reparos, e wlar por sua 
conservação. 

§ J.O. h~formar ao Ministro solJrc os trabalhos q1ue 
deyam ser impressos, c oestes os que convenpa expor·~ 
ve11ua e qual o seu preço. 
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§ U. Indicar os estabelecimentos particulares a quem 
possa o Governo eonfiar semelhante ent:argo, c a porcCil
tagem que lhe parecer justa. 

§ :12. Determinar, com approvação do Ministro, os 
dias de sabida dos navios empregados no serviço hy
drographico, c a duração de cada commissão fóra do 
porto. 

§ :13. Informar ao Ministro, de tres em tres mezes, 
qual o movimento da Repartição, e o progresso dos tra
Lalhos hydrographicos, aprPSt'ntando annualmcnte até 
o fim de Março um relatorio tlc tmlo quanto de mais 
notavel houver occorrido em relação ao serviço a cargo 
da Repartição Hydrographica, propondo as medidas que 
lhe parecerem indispensaveis para o desenvolvimento e 
maior perfeição dos trabalhos. 

DO PRil\IEIRO AJUDANTE. 

Art. 6. o O :1. o Ajudante substituirá o Director Geral 
em suas faltas c impedimentos, e lerú além disso a seu 
cargo: 

§ :1. o A coordenação de todos os trabalhos impressos, 
ou manuscriptos, pertencentes á Repartição, os quaes 
fará archivar cuidadosamente, c relacionará em fórma 
de catalogo, n'um livro proprio. 

§ 2. o O exame c correcção das provas impressas, tanto 
das cartas e planos, como dos roteiros, mcmorias c re
latorios publicados sob a responsabilidade da Repartição. 

§ 3. o O regulamento dos ehronomctros, c a boa con
servação dos demais instrumentos, hem como a inspecção 
tios coneertos de que os mesmos earecerem. 

§ 4." A iiscalisação de todas as contas que tenham de 
ser rubricadas pelo Dircctor Geral. 

DO SEGUNDO AJUDANTE. 

Art. 7. 0 O 2. 0 Ajudante e'i:crct'rá as funcçõcs de Se
cretario ela Repartição, tendo ainda por dever: 

§ :1. o Preparar as colleeções de cartas lithographadas, 
e roteiros, destinados -aos estabelecimentos estrangeiros, 
e aos navios, estações navaes e Repartições publieas do 
Imperio. 

~ 2. o Consignar nas cartas e planos, construidos e pu
blicados pela Repartição Hydrographicá, todas as altera
ções, que se forem dando, nos pharóes,. balisas, marcas e 
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signacs; e igualmente as obras d'artc c outros melho
ramentos, que se realizem de futuro nos portos, barras 
e rios. 

§ 3. o Redigir os avisos aos navegantes, e traduzir os 
que vierem de outras marinhas, c sejam de interesse para 
a nossa. 

DO TERCEIRO AJUDANTE. 

Art. 8. o Ao 3. o Ajudante compete : 
Paragrapho unico. Observar to<los os phenomenos me

teorologicos ; organizar as taboas de marés nos portos da 
costa e suas barras; as duas enchentes e vasantes dos rios 
navega v eis, e as tabellas das declinações da agulha, e des
vios magneticos. 

DO DESENHISTA. 

Art. 9. o Ao Desenhista incumbe: 
§ L o Reduzir todos os borrões que lhe forem entregues, 

por ordem do Dircctor Geral, á escala que este designar, 
c restituir fielmente os origina(•s para serem archivados. 

~ 2. o Dcsrnhar eom o maior ruidado c pcricia os tra ba-
lhos que lhe forem eonliados para tal fim, !Jem como as 
cópias que se lizerem neee:>s~1rias. 

~ 3." Corrigir as provas lithographadas, c passai-as em 
seguida ao 3 ." Ajudante, o qual éonrerindo-as lhes porá 
o visto, e transmittirá ao 2.", qur~, proeedc]}(lo do mesmo 
modo, as entregará <lepois ao 1.. o Ajudante para confron
tai-as por sua vez com os originaes, e submettcl-as ao 
exame do Director Geral, que autorizará a tiragem de
tinittva, ou as <levolverú ao Desenhista para serem nova
mente eorrcctas. 

§ 4. o Auxiliar ao 2. 0 Ajudante em todos os serviços de 
escripturação, quando lhe fôr ordenado. 

DO PORTEinO. 

Art. 1.0. O Porteiro será responsavel por todos os mo
veis, instrumentos, mappas, livros c mais objectos per
tencentes á Repartição, os quacs receberá por inventario 
e entregará do mesmo modo, quando tenha de ser substi
tuído no emprego. 
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~J. 0 n ÍTIOVÍll~.eh.to tlc. CH l.r:11la (' S:l hi1Ja dOS. ÍÍ1~t~lt
IDCni.OS, Ítvros c lltals oh.Jel'l.os ao servlçó das expciltçoes 
h:y<.ll;ographi!'as st•rá t's•Tiplurado em .1 i vro especial, de
vendo ló(J'alisar tàcs notas :\ a~signatura do chefe da 
commissfo <rue ós 1·equisita1·, c a rúllhca Llo Uit·l~etor 
Geral: 

~ 2. o Para a sua rcsalva dos ohjrctos que por v<•ntura 
se extraviarem em StTV iço, Iara o Director Geral lavrar 
pelo Ser-rl'lario, em livro t'OIIlpPtt•ntto, um termo em <rue 
assiguará com o mt'Sillo St•r'J'eLlrio c o 1." Ajwlant1:. 

~ 3. o Quanto aos artigos de consumo o!Jterá a des
carga; á )11Ctlidà t{Ue fort•nt despendidos. 

~ 4. o O Porteiro I'Uidará do asseio e policia <lo cdificio 
onde funccionat· a Hrparl.i<;ão. 

~ ;..;. o l\cl'chcrú I) lransmitlirit aos emprega<los todos os 
papeis a elles dirigidoS, I' t:llV iar{t :\SeU destino a Corres
pondeneia que lhe für <:onliatla. 

§ 6. o Abrirá diarianwntc á H.(•partição pouco antes <las 
9 horas da manhã, c ft•chal-a-ha pont·o tlcpois das :1 ho
ras da tarde, salvo os casos <•xtraonlinarios, em que as 
horas p,ara um c outro fim serão determinadas pelo Di
rll'êtór Uéral. 

DISPOSI\;ÕES DIVEitSAS. 

Art·. :lL Além das ineun1hent:ias cspcr,iacs tlctcr
ininadàs n·os presentes· :Jrtifros :1os mnmbros sr.it•nti
fic'üS da Repartição, cumpre-lhes ~~xnr~utar todos os tra
balhós hydrográphic'os, 1n•odtsi<~os, astronomieos n nw
teorologír:o~, que lhes f'Ol"I'Hl l'ommettidos pdn Dirr<·tor 
Gerai, por ·ordem 'Ou áutnriza<;ão do .Mín istro, nas costas, 
portos, la'gús e rio!; do lmpt•rio e ri<~ outros paizcs. 

Art. :12. Para execução dos serviços a cargo da Rc
pa·rtição Hydrographica o Ministro destinarú um navio 
de guerra, que desde cn tão se considerará-navio sol
to-, e será commanuado pelo Dírcctor Geral, scrviJ1(lo 
de immediato o L 0 Ajuilantn, c fazendo parte <la respec
tiva officialidade os outros dous Ajudantes. 

Art. :13. Os vencimentos dos empregados da R<'par
tição 1:\ydrographica serão os lixados na tabl'lla anncxa 
a este Rogulamcnto. 

Art. 14. As licenças e aposentadorias <los empre
gados .eivis da Hepartição Hydrographica, serão rcguln
das pelas mesmas d isposíções estaln~lecitlas para os CII1-
pregados di\ Contadoria c lntemleucia da Marinha, sendo 
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as licenças e reformas elos emprilgados, que forem 
OITiciaes da Armada, reguladas pelas competentes dis
posições em vigor. 

Art. HS. Ficam revo:;wuas as disposições em contrario. 
Palacio do Rio tlc Janeiro, 2 de Fevereiro de 1876. 

-Luiz Antonio Pereira Franco. 

Tabella a que se re(e1·r o Regulamento que baixou com o Decreto 
n. o 6H3 de 2 de Fevel·eil·o de 18i6. 

Ordenado Gratificação Total 

Direclor Geral .•......... (1) 2:8ií01)000 2:850i)OOO 

1. o Ajudante ............ (2) 1:5001)000 1:5001)000 

2. 0 Ajudante ............. , (3) 1:~001)000 !:400~000 

3. o Ajudante ............ (4) 1:~001)000 1:~00~000 

Desenhista .............. 1:2001)000 6001)000 1:8001)000 

Porteiro ................. 6001)000 3001)000 9001)000 ---
9:8501)000 

(i), (2), (3), (4). Estes emprrgados, além <las gratificacões acima 
marcadas, perceher;to seus vencimentos de embarcados em navi11 
de guerra, nos termos da tabclla n. 0 t, anncxa ao Decretou. 0 i885 
de 5 de 'Fevereiro de 1872.-Luiz Antonio Pereira Franco. 

DECRETO N. üH4- DE 2 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Espaça para o dia :H de Dezembro do corrente anno a reunião da. 
Assembléa Geral. 

Usando da autorização confel'ida no art. 5. o do De· 
ereto n. o 2675 de 20 de Outubro de 1875, Hei por bem 
Espaçar para o dia :a de Dezembro do cor~1r-lH!nõ-=:t=---.. 
reunião da :Assembléa Geral. convoca \tl€e~~ r,4;1 "'-·,,, 
n.• ü657 de 3 de lunhO de l874 para ;' B.~- tSI'ãiura. · !1--9 ,\ 

' ,~ -<f 
''b' 

\ 



O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Meu Con
selho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de Es
tado, dos Negocias do lmperio, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de 
Fevereiro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Bento da Cunha e Figtteiredo. 

DECRETO N. 6lW- llE 2 DE FEVEREII\0 DE 1876. 

Approva, com alteração, os c•talutos da Companhia Fluvial c 
autoriza a funccionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia Fluvial, 
estabelecida na Capital da Província de S. Pedro 
do Sul, devidamente representada, e ele conformi
dade com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
vinte e sete de Dezembro do anno proximo passado, 
Hei por bem Approvar os estatutos da referida Compa
nhia e Autorizai-a a funeeionar, acrescentando-se ao ar
tigo trinta e quatro, qun nenhuma reforma dos mesmos 
estatutos será executada sem assentimento do Governo 
Imperial. 

Thomaz José Coelho de Al:11eida, d'l Meu Conselho, 
Ministro e Secretario (]e Estado tlos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dous de Fevereiro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Thornaz José Coelho de Almeida. 
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Projecto de estatutos. 

PARTI<: I. 

DA COMPANHIA R SEUS FINS. 

Art. l.0 A Companhia Fluvial, estabel~cida na Cidade de Porto
Alegre, Província .te S. Pedro do IUo Grand~ rio Sul, tem por 
fim sustentar com os vapores de sua propriedade, denominados 
Monarcha e Guapo, viagens regulares entre u porto da mesma 
e os dos rios tributarias elo Guavba. 

Art. 2.o O numero dos vapores [Joderá ser augmentado se as 
necessidades do serviço exigirem, bem como poderá a Compa
nhia fazer acquisição de barcos á vela para transporte de cargas, 
logo que se reconheça utilidade na adopcão desta medida. 

Art. 3. o Com quanto a Companhia só.se considere definitiva
mente constituída depois que estes estatutos forem approvados 
pelo Governo Imperial, poderão entretanto os mencionados va· 
pores proseguir nas suas viagens, de conformidade com o que se 
estipulou no accôrdo assignado cm/l. de lllarço de 1874. 

Art. 4. 0 A Companhia durará por espaço de dez annos, conta
dos desde a approvação destes estatutos, podendo, todavia, ser 
dissolvida antes desse prazo se se verificarem áS hypotheses 
previstas nos arts. 35 a 40 do Decreto n. o 27U de 19 de llezembro 
de 1860, quando a assembléa geral, representando dons terços do 
capital social, assim o tenha entendido e resolvido, quando 
reconhecer-se que não póde preencher seu intuito com van
tagem para os accionistas e por perdas que absorvam, além do 
fundo de reserva, metade do seu capital realizado. 

Art. 5.• O capital da t..:ompanhia será de duzentos contos de 
réis em duas mil acçõcs de cem 111il réis cada uma, dividido em 
duas series iguaes: a primeira serie destas acções, ulil de cem 
mil réis cada uma no valor de cem conlos de réis, será emittida 
e distribuída pelos signatarios destes estatutos trinta dias da 
data de sua approvação; a segunda serie poderá ser emittida 
quando a Directoria entender conveniente aos interesses da 
Companhia e eom assentimento da assembléa geral, sendo as 
respectivas acções distribuídas de preferencia pelos accionistas 
na occasião existentes e que as quizerem. As prestações não po
derão ser superiores a vinte e cinco por cento e nem serão exi
giflas com intervallo menor de trinta dias. 

Art. 6. ° Convindo que as a~ções sejam possuídas por quem di
recta ou indirectamente dê interesses á Companhia, fica estabe
lecido que nenhum accionista, salvo o caso rle herança ou 
successão em firma commercial, poderá transferir ou vender 
suas acções sem approvação do t;onselho Fiscal, sem que em hy
pothcse alguma o Conselho Fiscal attente contra o interesse do 
accionista. 

Art. 7. o Dos lucros líquidos da Companhia provenientes de 
operações elfectivamente concluídas no respectivo semestre se 
deduzirão cinco por cento para fundo de reserva, em quanto este 
fundo não se elevar a cincoenta por cento do capital realizado. 

O fundo de reserva é exclusivamente destinado para fazer face 
às perdas do capital social ou para substituil·o. 

"'- PABTB U. 16 
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N:1o sr, porlf't':i. f~zet' rlistrihllicão dr dividrnrlos f'IIH(uanto o 
capital. d•·sfalcarlu eut virtude de prmlas, uao fúr inlcgralmcnlc 
resta lll'lcr~ido. 

A ri. 8." O fnnrlo rle rc:-:rrva será dP prdcrcncia üliiJH'I'g"ado: 
~i. o Em apolices da divida puhlica fumlada geral, provincial 

e llllllliCi pai. . 
~ 2." Em acçõt>s rle conrpanlrias de reconlH'Cirlo credito c uli: 

!idade publica. O rPrHiinrrnto do fundo de reserva lhe sera 
accuurulado rrnquanto a sua irnport:meia não attingir a cin
cof'nta por crnlo do capital n·alizado. Os prejuízos rJne sobre
vierem :i Corupanhia, prm·r•ui>'nl<'s "" rliYirlas reconheci lia mente 
pcrrlidas. sPrão irnpntad<r< a fundo dr• rescn·a. 

Art \J." O:rnnoparaaCo:np:urlri:t der·orT•~ rln 1. 0 tle J:ml'iro 
a 3i rle Dezt>mhro. 

Os rlividcnrlos ,;cr:lo pagos er11 Jnllro c Janf'ii'O. 
Art. to. os accionistas são rcsponsaveis pPI:ts acçõcs r[ue lhes 

forem distrihuidas, n os rtue n~lo eiTcctnarcnt seus pagarucntos 
com a rleYirla. pontnalidad<' nos )1razus 111:trrarlos p<'l:l llircclor·ia, 
deixarão de ser consider·~ulos r:onro tars. n perdcr:1o Plll b<'netleio 
da Cornp;tnhia as IH'r'>tar;ões autcriorrnentc realizarias, podendo 
a llircdoria di,púr das al'.r.;rles IJLIC ealrircm em corlllltiss<y . 
. ExceptuanH:r, todavia, os r·.a··os em IJUA 0ecorrPrcm crrcum

stancias cxlraordinarias rlevidamculc justillcadas perante a 
Diredoria. . 

Art. U. Tnrlas as quantias pPt'lr~qr:eniPs á Comp:mhia ser:in 
depositadas er11 urua ca'<a lia ncaria á approvaÇãll c escolha do 
Coasellin F isca I. 

Ad.12. A transf•'rencia das ar·r:~-"'' sr'lmrnlr~ se op(•ra por acto 
lançado nos livros da Cornpanltia. r:o 11 as;;ignatnra do proprie
tariu 011 rle seu proeura•hr com porlPres rspeciaes. 

Art. 1.3. A Corupanllia n:-w Jllltlcr:i Jazer uperaçiio alguma sobre 
as suas proprias acções. 

PAHTE 11. 

llA lJJJ\EC;).o 1>.\ cmrPAi'\fiiA. 

Art. t4. A Companhia ·ccr:i dirigida por um Director-gerente, 
auxiliado pelo Consrlho Fiscal. eomposto este de quatro membros 
eleitos em assembU!a geral por escrutínio secreto e maioria de 
votos. 

Art. 1.5. A substitniç:1o dos qnatm Fisracs c do Director-gcrentc 
da administração exi~irla pel:r Lei de 22 rlc Agosto de I86U terá 
lugar do morlo seguinle: 

Annualmente será suhstilnirln 11111 membro Jlscal. A :mti~ui
da<le, e no caso de igual antiguitl:ule a sort~ regulará a substi
tuiciio. 

N(,Jlm do fl'tinto anno S!•r:í snh<!ilnirlo o nir·rdor-gcrcntc. 
Os Fi.se~r>s, Dircetor-gcreHIP c snpplr~nlc.'< n:lo porlcr:1n spr ree

leitos d<mtro do primeiro anno Gont:uln do dia tla subsliluir::1o. 
Art. 1.6. Os mcrnhros <la adruinist1·~r:rro não potkrão entrai: em 

exercicio sem possnirem r: rlep'lsi!arr~m na Companhia vinte 
acç.ões cada um ; rshs ncçrl,'s serão inaliPnaveis emquanto du
rarem suas respccl i Yas funcç<->r'i, e até seis mezrs llepois que 
cessar o seu exercício do lugar. 
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Art. f7. Para prrenchrr os lugnr~:is dé Flscaes il do Dircétor, 
falirei dos ou impedidos por in a h; tlP ti'iuta dias, ou ejue reotgna
rern o car;;o, serão chantados o,; supplcntcs pela onlem da vo.:. 
ta~~io. 

Art. {8. Compete no Dircclor-~<'I'Pntr: 
§f.o A ndrninistr:u;:io g"Pral ela Cnrnp:ml!ia. iitelusivC a arre

cad:u;ão dr spus haver<·s " a rsc:t·ipltu·n•:ão respcclin .. * 2." Fiscaiisar 'C o serv.i'c:o interno .elos YHllOI'c's e feito satis
facloriarncnte c de accônlo com o regl.liam·ento respcctlnL 

~ 3, 0 T0111al' contas aos COIIlillaiHlanteS dos vapdi'f'S C st\spet\.:. 
del-os elo PX<)l'riC'io dP Htas ftiiJl'tji\rs cit\andú ·hoUverem motivos 
que justiflquem esle proerdimenlo. . 

~ 4. o A.~sif(JJar os ronlraetos cJUC a Cmilpanhia celebrar e 
ruhrie~ar os livros de ),nrdo. 

1;5. o l\epresen lar n Companhia em Juizo c fúra dellc por si e 
sem~ procuradores. 

~ 6.° Convocar as asseinhl(·as gprars e as reuniões do Conselho 
Fiscal, H'IIIJli'P que~ o j11lgar llP!'C'~sario. 

~ 7 ." Proptll' ao Const'lho Fh;e~al.. nn lim de lodos os seme~lrcs, 
os !li\'idcnclus a rlislrilniir r111 Julho r, Janeiro. 

~ 8. o O pagatucnto elos dividendos c' mais compromissos da 
Colllpanhia. . . . 

~ 9. 0 Apresentar annnalinentc, até') dia 2ã ele Julho, -r,m a,s
semhléa g-eral, u•n relatorio demonstrativo elas operações .ela 
Companhia, contendo as considrrae;ücs que julgai· a prop_osito 
fazer, c stmdo acompanhado do halanr;o respPctivo, no qual se 
patenteará com toda a minuciosidadc as contas de lucros e 
perdas. . 

Art. 19. Com quanto os serviços rio Director-gerente sejam gr~
tuitos, llca estatuído que perceberá a quantia de doüs contos de 
réis annuaes, para serem applicados ao EScrirturario cnr,arre
gado de executar suas ordens, podendo esta quantia ser alterada 
pela assemblc\a geral. . 

Art. 20. Compele a cada um elos membros da Commissão 
Fiscal: 

Paragrapho unico. Comparecer ás reuniões convocadas pelo 
Director-gerente, ter voto nellas, examinar sempre que o julgar 
conveniente as contas e escripturação ela Companhia, propôr n~.~ 
reuniões ou fóra dellas quaesquer medidas tPndentes ao serviç·o 
interno ou externo da Companhia, e finalmente auxiliar o Di· 
rector-gerente em tudó que tenha por fim o interesse social. 

PARTE III. 

CO:"'SELI!O FISCAL. 

Art. 2!. São attribuicões do Conselho Fiscal: 
~L • Fixar, sob proposta do Oirector-gerente, o numero dos 

empregados c agentes da Companhia, c marcar· lhes os venci-
mcntqs. . 

§ 2. 0 Demitljr ou admittir tamhrm, soh pmposta do mesmo 
Diredor-gerente, os Cornmandautes dos vapores e acrentcs da 
Companhia. " 

~ 3.• Apresenta .. e disl)utir quarsf!uer medidas i'xlr~ordinarias 
que tenhan'l relação com o serviço ou interesse da Companhia. 



20~ ACTOS DO PODER 

§.S.. • Autorizar o Director-gercnte á fazer as despezas extra
ordinarias e a celebrar quaesquer contractos em nome da Com
panhia. 

§ 5.• Organizar e alterar de accôrdo com o Director-gerente o 
regulamento interno dos vapores. 

§ 6.• Approvar semestralmente os dividendos a distribuir em 
Julho e Janeiro. 

Art. 22. De todas as reuniões do Conselho Fiscal lavrará o Di
rector-gerente uma acta, que será discutida, approvada e assig
nada na reunião seguinte. 

Art. 23. As votações serão por escrutínio secreto, tendo o Di
rector-gerente o voto de desempate. 

Art. 2-S.. O Conselho Fiscal não poderá funccionar sem que 
estejam presentes tres de seus membros. 

PARTE IV. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 21;. Haverá annualmente uma assembléa geral ordinaria 
até o dia 25 de Julho, para apresentação e discussão do relato
rio do Director-gerente e eleições, conforme o art. 15. 

Art. 26. As cedulas para eleição do Director-gerenle e seu sup
plente serão recebidas e apuradas em primeiro lugar, seguin
do-se depois o recebimento das que tiverem por objecto a eleição 
do Conselho Fiscal e suppleutes. Não seráo arlmittidos votos por 
procuração. 

Art. 2:". Poderão bavPr outras assrmbléas gNaes extraordina
rias além das que estão marcadas nestes estatutos, por iniciativa 
do Director-gerente e Conselho Fiscal, ou a requt•rimento de 
accionistas que representem nunca menos de um quarto do ca
pital realizado; devendo no ultimo caso o requerimento declarar 
o assumpto da reunião. 

Art. 28. A assembléa geral só se julgará constituída estando 
presentes accionistas possuidores de metade do capital da Com
panhia, e que como taes estejam inscriptos nos registros da 
Companhia trinta dias antes da re11nião. 

Art. 29. Quando no dia e hora aprazada não se reunir numero 
sufficiente de accionistas, como determina o artigo antecedente, 
será a reunião novamente convocada para oito dias depois, 
constituindo-se então com qualquer numero que comparer,:t. 

Não poderão fazer parte da assemhléa geral os indivíduos que 
só possuírem acções por caução. 

Art. 30. As assemhléas geraes extraordinarias não se pJderão 
occupar senão do assumpto para que tiverem sido convocadas. 

Art. 3l. Na assembléa geral ordinaria a crue se refere o 
art. 25, depois de feita a chamada, serão recolhidas cedulas para 
eleição do Presidr-nte da assembléa geral, que ficará empossado 
desse cargo para o desempenhar crn todas as assemhléas geraes 
que se reunirem durante o a1mo, ficando ao seu arbítrio a uo
meação do Secretario nas mesmas reuniões. 

Art. 32. As deliberaçMs nas assemhléas geraes serão tornadas 
por maioria de votos, na razão de um por acção, não tendo po
rém, nenhum accionista mais de cinco votos, seja qual fôr o 
numero de acções que possua ou represente. 

Art. 33. Os accionistas ausentes podem ser representados por 
procuração autorizada a algum dos accionistas da Companhia. 
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Art. 3~. Compete :i assmnhléa geral, al(~m do IIUP Psl;í previsto 
nos arts. ~. 5, 25 e seguintes, a rnforma destes t~statutos, a appro
vação ou impugnação das contas do Dircctor-gercnlc, a destitui
ção deste, quando se prove ter sido negligente ou ruinosa a sua 
gestão, e, finalmente. tudo que, tendo relação com a Companhia 
e não estando mencionado uas a ttribuiçocs do Director-gerente e 
Conselho Fiscal. possa srr suhmettido á sua apreciação. 

DISPOS!IJÕES GERAES. 

Art. 35. A Companhia fie:~ mjl'ila ás tlisposiçüPs tia Lei n." !083 
de 22 de Agosto de 186(}, c ás do Decreto n. o 27H tle l9 de Dezem
bro do mesmo anno, na parte em que lhe torem applicaveis ; 
embora não estejam especilicadamento mencionadas nestes es-
tatutos. . 

Art. 36. O Diroctor e membros liscacs ficam autorizados para 
dermndar c ser demandados, e para '>.xcrccr livre e geral admi
nistração e plenos poderes, nos quaes devem sem reserva alguma 
considerar-se comprehendidos e outorgados todos, mesmo os 
poderes em causa propria. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 37. Dentro de dez dias, conbvlos da data da sua eleição, 
tomará ~ direcção pos•e da administração da Companhia. 

Art. 38. A com missão nomeada, composta dos Srs. João Cana
barro, Joaquim Pinto de Faria c Silva e Jo;lo Pinto Ribeiro, 
incorporadores da Companhia, fica autorizada a impetrar a 
approvação destes estatutos c a aceitar qualquer modilicação ou 
suppressão que o Governo julgar conveniente fazer-lhes, salvo a 
hypothese de alteração profund't de suas cardeaes disposições, 
em cujo caso convocarão a reunião dos signatarios destes esta
tutos para r.Jsolver como julgar mais conveniente aos inte
resses sociaes. (Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6H6 -DE 9 DE FEVHREIRO DE 1876. 

Reorganiza n Museu Nacional. 

Usantlo tia autorização a qur, se refere o art. 20 da 
Lei n. • 2640 de 22 de Setembro do anno proximo findo, 
Hei por bem Reorganizar o Museu Nacional, nos termos 
do Regulamento, que com este baixa, assignado por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
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Ministro r. Sr.crr.l.ario de Estado dos Ncgocios d~ Agri
cultura, Commercio c Obras Puhlica~, nue assint o 
tenha entrmdido n faca r)xecutar. Palado do Rio de 
Janeiro em nore de Íi'cvr•reiro de mil oitocentos se
tenta e seis, quinr[uagr•sitno quinto da IndfJ(len<lrncia 
c do Im prlrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestaclc o I mpcrador. 

Thomrtz .Tos é Coelho de Almeida. 

Regulamento a f{Ue se refere o Decr. n. o 6116 
desta data. 

CAPITULO I. 

Art. Lo O Musru Nacional ó rkstinado ao est~tlo rla 
Hisloria Natural, partir:ularrur•nl.r: da r!o 1!razil, r: aq 
ensino das scieneias pilysü:as r: uatlll'<II'S, so!Jrclur!o em 
suas applir:ações ú agrir~llura, iwlustria r• :n'lr•s. 

Para essr: l'll'tlilo rolligirú rJ t:OHS<'I'v:II'Ú sob sua guarda, 
dcvidamentr: dassiiica<los, os pr·otlndus naturar•s e iu
dustriar·s qtw inlr•rr·s~rllll àqlll·llr• Hm. 

Art. 2." Di v i ri ir-sl'-lla r•r1t ln·s st•rcõr•s : 
L" De antropulog·i:l, zoologi:t ger:IÍ I' :1pplicarla, ~ma

tomia compararia e p:tlr:ontolog·ia animal; 
2." De botanica g-eral c apiJlirarla, e p:ill'ontologia ve-

getal ; · 
3." Dr: se iene ias physi<·as: mill<'l'alol!ia, geologia c 

paltlontologia ,!!lll'al. · · 

Art. :3." Emquanto S(' não nJa!iz:tr a ereação tlc cst:~
he!eeimento e~pr:ri<1l pc11·,, o r·stwlo rln arf'itcologia, 
ethnographia c uumis11tatir:a, c:onstituirão (•stas raalt•rias 
uma ser:cão annexa ao .l\luseu Nacional. 

Art. (" A rlirercão o lisl'a lisM~ão c!D tocJ os os ramos 
do serviço serão eX.ercirlas pelo Dirertor Geral com o 
concurso de um Conselho Director, na fórma · adiante 
estabelecida. 
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Art. 5. o Além do Dircctor Grral, haverá tres Dire
ctorrs de scccão c outros tantos Suh-Dircctores, um 
Secretano, u'm AmanuensP, um Bihliothccario, um 
Porteiro, um Continuo, sf'is PraticaHtes, trcs Prepara
dores, c natura listas viaja nlt's cujo nu mero será li x.ad o 
pelo J\linistro da Agrir.ullnra, CotllllH'I'<:Íü c Ohras Pu
blicas sobre proposta do Directur Geral. 

De igualmoclo St'rá marcado o numero tlos serventes. 

CAPITULO li. 

llA AD~IINISTHAc;:\o. 

Art. 6. 0 Ao Dircctor Geral competr: 
L" Presidir e dirigir as reuniões tlo Conselho Di

rc'ctor, tendo voto dc; qualidatlt~ t'Jll suas drlilwraçõt•s; 
2." Convontr extraonlinariamcntt~ o lllt~smo Conselho 

quantlo convirr á boa marcha do c'staiH•IPc:illlrnto; 
3." Non1Par os nalur:distas vi:tjautes ou auxiliares 

rxtt•rnos · 
'L" Pr;J}Hir pt•ssoas itlmwas para os canro,; flUI' Lc•nham 

de ser jJrovidos por portaria do Ministro; tksignar, no 
começo de c:ttla anno, o Dircdor ti,, sc~c·ção ou o Su/J
Director que dc~va dt•sem}ll'nltar :ts funet;fli'S cln Sccrc
t:lrio, os Pratir.:tlllf's cpw tc•nh:llll tlt~ :trrunlui:Jr as dB 
Amanucnse n Bildiollu•nrio, !' o Prt•p:Jr:idor que~ tlt~va 
servir como Portl'iro ; 

!')." Nomear os St'rv<mtl's, n desi~n1ar :10s Pratit·antt'S 
c Prep1ratlores as st•c·c:c1t'!' nm qw· lf'llhaln de• st•rvir; 

ü. o HPprest~lltaJ' ao Ministro soiln~ as Jlrovitlt•w:ias 
que julg:)r ro11 vcnic•Jit<'s ao t•sl:dwlt•t:imt'nlo; jii'OJIIOVt'l' 
relacüns entre o 1\lusnu n aualo!WS eslahnkcillwntos 
Uai'!Oll:H'S (~ t•sl.rangc• ir os; assigua'í· toda a I'OJ'I'l'SjJOII

dnncia t'XJW<lida nm Sl'll noJIJe ou no do Cons<dho 
Dirndor, ~~ :1 hrir, curt~rrar n ru iJrit'Jt' os J i rros da at!Jll i
nistração; 

7. 0 SuiJmctter ao 1\linislro, até o ullimo dia de Fe
vereiro, uma exposição do movimt~nlo ali minislrativo 
e scicnt.ifko tlo auno anlncctiPnte, n:1 filial potlná in
dicar as nernssitlatlt·s a fjUe ronvc·nha attt•ntltT •~ propôr 
qualquer providencia :1 hem tio progT<'SSo do cslaile-
lecilllf'llto · ' 

8. o Dirig·ir a secção, provisoriamente anncxa ao 1\luseu .. _ 
N acionai, de que trata o art. :L o, e IJcm assim gw·--·- ··· ·-.> 
outra para que seja designado por portaria . · t_dj~ OA C{114 

/ \ . / 
/·.s~- . 
' ,-·, 
I 
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Art. 7. o Ao Conselho Diredo1·, que se comporá dos 
Dircctores Llc secção c Sull-Directores, c reunir-se-ha or
dinariamente no p1·imeiro dia util de eaua mez, compete: 

i. • Delihcrar sobre as ~uestões em que fôr consul
tado pelo Director Geral, indicar as providencias que 
julgar convenientes á administração do Museu c pro-
movei· seu desenvolvimento; ' 

2. o Organizar o programma dos cursos publicas e o 
regimento interno do cstalJclecimento, que ficam depen
dentes, para sua execução, da approvação rio Ministro ; 

3. o Design:~r annualmentc a commissão incumbida d:~ 
reclacção c publicação rio Archico do ilfuseu Nacional; 

4. o Submcttf'r á approvação do Ministro as instruc
ções que devam regular a fórma e prazos da inscripção 
e do concurso para preenchimento das vagas que oc
correrem ; a natureza das provas e processo de seu 
julgamento, designando, sempre que tiver de ser preen
chida por esse meio alguma' vaga, os examinadores que 
devam ser escolhidos d'entrc o pessoal do mesmo Con
selho Director; 

5." Conferir o titulo ri c Membro correspondente do 
Museu aos nacionacs c estrangeiros que se tornarem 
dignos rlcsta distincção por seu reconhecido merito 
litterario c sr.ientitico, e serviços prestarlos ao estabe
lecimento; 

6.• Velar pela execução do presente Regulamento c 
pela regularidade de todos os ramos do serviço. 

Art. 8. 0 Aos Dircctores de secção compete: 
L • Classificar, segundo as regras seientilicas, os 

objectos que estiverem sob a guarda da secção, orga
nizando o respectivo catalogo, com declaraçao do es
tado em que se acharem e indicação dos que forem 
precisos para completar as collecçõcs; 

2. o Leccionar as ma terias da secção, de conformidade 
com o programma adoptado ; 

3.0 Submettcr ao Dircctor Geral, até o fim de Janeiro, 
a exposição dos trabalhos realizados durante o anno 
antecedente, na qual poderá indicar as providencias 
que entender acertadas ; 

lJ,.• Cumprir e fazer cumprir as instrucções que, para 
o desempenho do serviço a cargo da secção, lhes forem 
dadas pelo Director Geral. 

Art. 9. o Aos Sub-Directores compete: 
:l. • Substituir os Directores de secção em suas faltas 

ou impedimentos; 
2. • Auxiliai-os em todas as funcções ; 
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:l. o Diri"ir os Prati.:ante~ L~ Prr•paradort~:i ll:JS lralJ:lih::s 
que lhes fr~~·cm distriliuidos; 

lL" Reger as earlciras das scq;õcs p.1ra as r1u:u~s formn 
designados pelo Conselho Director. 

Art. W. Ao Seerctwio rompel::: 
L • Hctligir e faz:• r t'X[H'tlir a cotTt'c:pnwL·w·i:L cs:Tip

turar os livros da :ullllinislt':ll:~o, hH::r t' ,:u\;s 'l'l'V:'I' 

as ;'ctas tlo Conselho Dircf'll)r ; 
2." C:mscrvar soh sua gu1rtla, tlt~\·itl.:llt:'lll' :;L·hi:. 

varlos, todos os papt:is e t!ocunwnto:-: L'hliY•Is ao s·r
viço do cst:.tbcleeinwnto. 

Art. H. O Amanuense scrú o au:-.ili::r :1:: ~~:'tTt~Ltrio 
Pm todas as suas funcçõcs. 

Art. :12. Ao Bibliotlweario COP1PL':,• a .<:·n1rda t' ccm
scrvação da hilJliothcca, rlP at·,·(Jrd". c:1:a :1~ p:·:•,;rrip~õ:·s 
tio Ht:"·imcnto interno c as inslrw·cõ:·s do llirci'lor EtTal. 

Art 13. Os Pntieantes r: Prt·p~Ír::<lt•rr·s cmpr,·:~··r-:::~
l!ão nos servi<;os tpw lhes fon•m indir:Hios. 

Art. 1'1-. Os naluralist:ls vio~jantes, :lUXili:>n•s extcr
nus dn 1\!useu, prest:1rão os S'Tvir:q:; ~~~ f[lL' fol'í'lll in
rumllidos pelo ])irector Grral. 1 

Art. Ei. Ao Porteiro com1wt·~ :tLt·ir () fPL'II'll' as p:;rt:s 
do ctli!icio, vdar p~la s<;guran<.;:t e :•:s:•i:1 •.~este (: tln suas 
dcpenflencias, exp~:dir:1 eorrcspond··wi·, P rn111Jlrir tuilas 
:1s ordens tlo Din•ctnr GPr:ll. 

Art. Hi. O ensino scienli!ic:J, a qtw t': t!e~lina:lo o 
~~Iu,;eu Nacional, será dado em cursos pu!Jlicos c gratuitos 
por meio de prclceções, que serão fei~::s Idos Dircctorc:; 
de scceão n SuiJ-Dircetores. 

E . .;! as prl'lccçiics, que SP dfectu :riio it noite nm: salücs 
do r·dilit-io, rolltt'tj:lrão a I di' M:lt'(,:o r· l:'l'i!IÍitar:1rt :1 :n 
de Outubro. 

Cada materia Sl'r<'t professada em um:1 lição scm:m:ll, 
pelo menos. 

O objr:cto de nda pri'IPCÇã'l scrit :mnunr·iatlo no 
Diario Official. 

Art. 17. As ma terias tlo eJt:;ino serão llislribuirla5 em 
cadeiras, p:1ra as rJuacs o Conselho Dircetor designará 
annualmcntc os Dirccton•s de scrção c SulJ-Dirrdores. 

- PAI\Til li. 57 
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Art. 18. O regimento inlt•rno providenciará ácerca 
das relações entre os Professores e ouvintes, e dos meios 
de manter a ordem nos cursos publicos do 1\luseu Na
cional. 

CAPITULO IV. 

!lAS I'UBL!C.\Çih:s. 

Art. H}. O .illuseu Nacional puulicará trimensal
mente, pelo menos, uma rcvist:.l intitulada : Archivo do 
.,fuseu 1\'aciona.l. 

Nessa revista dar-se-ha conta de todas as investigações 
c trabalhos realizados no cstalwlet:irncnto, das noticias 
nadonacs ou estrangeiras que interessarem ás scicnr:ias 
tlc que. se occupa o Museu, elo catalogo elas collecções 
mais importantPs, dos donativos feitos ao cstahclcd
mcnto, c dos nomes das pessoas a quem seja conferido 
o titulo de que trata o art. 7. o § 5. 0 

Serão publicatlos tlc prdcrcncia os trabalhos originac s 
!lo pcs~oa I c! occ n te. 

Art. 20. A commissão encarregada da redacção e 
pu h! i cação do Archivo do Museu Nacional compor-se-ha 
tio Dirt~dor Gt•ral, um Director tln st~cção e um Sub
Dircctor. 

O orçamento da dcspcza será, porém, organizado 
pelo Conselho Director, em cada anno, c submcttido á 
:~pprov~ção rio Ministro. 

Art. ':H. Será n~rnettirla gratuitamente a revista ás 
!JiiJliothceas c cstalJelecimeníos scicntiflcos e litterarios 
do Imperio, funt!Gdos pelos potlercs publicos ou por 
iniciativa particular, e bem assim ás biuliothecas e 
estabelecimentos estrangeiros com os quaes mantenha 
o 1\Iuscu relações ou eonYcnha estabelecei-as. 

Igual remessa potlerá ser fcit:t ás redacções dos pc
riollicos e revistas, nacionacs c estrangeiros. 

Art. 22. O Director Geral poderá communicar aos 
periodicos, nacionaes ou estrangeiros, o resultado de 
quacsqucr investigações ou outro farto digno de pu!Jli
eiLiade. 

Poderá tambem autoriz:1r , não havendo inconve
niente, a publicação gratuita, em qualquer jornal, das 
artas das sessões do Conselho Director. 
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CAPITULO V. 

DAS NOMF.AÇÕR11, SUBSTITUIÇÕES, VENCIMENTOS, J.lf.ENÇAS, 

APOSENTAÇÕES E PENAS. 

Art. 23. O Directot Geral, Dircctore~ de secção e 
SulJ-Directorcs serão nomeados por Decreto: os Prati
cantes c Preparadores por Portarias do 1\Iinistro, c os 
demais empregados pelo Director Geral, na fórma já 
estabelecida. 

Art. 24. Os Directores de secção r, Stth-Directorcs 
serão nomeados mediante conrurso, no qual poderão 
inscrever-se os qur, a juizo <lo Conselho Dirertor, reu
nirem os seguintes requisitos: 

1. 0 Qualidade lle cidadão hr.1Zilriro; 
2.0 1\laiorida<le legal; 
3." Moralidade; 
r1. o Capaci<lnde profissional. 
Art. 2~. Os Praticantes S1~rão igualmente nomeados, 

mediante concurso, para cuja inscripção devem os can
didatos provar, a juizo do Conselho D1rector : 

L o Quali<lade de cidadão brazileiro; 
2.0 Maiorirlade de t8 annos; · 
3. o Moralidade ; 
4. o Habilitação em exame publico nas seguintes mate

rins: línguas nacional, latina e francrza; geographia, 
arithmetica e geometria. 

Art. 26. Poderão ser dispensados do concurso para o 
preenchimento de qualquer vaga os que provarem ter 
professado com distincção em Universidade, Faculdade 
ou Escola, nacional ou estrangeira, as materias sobre 
que versarem as provas. · . 

Art. 27. O Director Geral participará immediata
mente ao Ministro a existencia de qualquer vaga, para 
que este delibere si deve efiectuar-so o concurso, ou 
a nomeação nos termos do artigo antPrcdrnte, ou con
tractar-sc pessoa habilitada, a juizo do ConsPlho Di
rector, nacional ou estrangeira. 

Art. 28. Em igualdade de circumstancias com os 
demais concurrentcs, devem os Directores de secção ser 
nomt~ados d'cntre os Sub-Directores c estes d'entre os 
Praticantes. 

Art. 2~. O J?irector Geral será s~bstituid~
faltas ou Impedi.mentos por um dos Dm~c~~-ríç,\~e~~·~ C" ·. ·:-~,. 
ilrsignarlo em portaria do 1\linistro. "\ \~.\\ t ,_ 1 nAf11J 

-~')" 1' 
·' 
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.\~;I •'S IJU I'ODgll 

Arl. :10. (}.; l';npro·,::.~ilos t!o l\Iuseu perceberão os ven
cimentos nE:n·a1!i s u:t tal;t'\1:1 anncxa ao prcs~·11tc H:.!gu
lamento. 

Art. :a. SI'J'ãl) oh.•;"n ad:1s l'ill rdar:ão aos empregados 
du _llus;·u, u:1 p,q·t· l"ll iflW lhes forem applieavcis, ag 
di ;p:1.;i1;i!;•:-; d u~ a rl~. ~'!.7 ,, :m do Ht•gulamt•nto approvado 
pelo llecrdo n." ~jril':! ,~;. ~n !11• Tkzembro tlc 1873. 

SúnH'lllt~ us i'llllll'l' .· .. do:c. nomeados por derreto ou 
port:tri:t do lili'li'll'tl l:·r:to direito ú nposentação. 

Arl. :li!. T:Jill!"·'n :<:'1':1() oiN·rvadas, n:t pnrle em r1ue 
fon•m :I[I!Jiir:t\l:i:;, ;,.: di.'Jl'l~il;ii:•s dos arts. M, a !i(j do 
I'Í [:Jdll Jll'i'J'I'i.:J. 

As JH'nas disripliuan·;;; st'l':lo impostas pelo Dirci'Lor 
Gr•ral, r•, ~alvo :1 d1• :;ll~lli'HS:1o, pelos Dircctorcs de 
Sl'rrãu . 

. CaiJe recurso volunl:irio, p:1ra o Ministro, da suspensão 
imposta pelo Direr:lor Geral, t', para o Conselho Director, 
das penas npplicauas pl'lus Dirr•ctorcs de secção. 

Art. 3:3, So!,rc n•pt·e~entação do Conselho Dircctor 
poderá o l\Iinistro elevar alt\ o duplo o numero dos Suh
Dircctores c llos Preparadores, quando o desenvolvi
monto do ensino ou as neccssiLladcs do ser v iço o 
ex igircm. 

Arl'. :J'f.. Srrá franqueada ús pessoas decentemente 
vestidas a visita llo estalinlerimento nos llias c horas 
designados pelo regimento interno. 

Aos membros r~orrespowlcnlt•s do 1\luscu Nacional e 
ás pessoas que para I'SSP fim obtiverem cartão especial 
de entrada, tiUC poderú Si'r-lhrs concedido pelo Dircr:tor 
Geral, será pcnniltida a visita em qu:J.lqtwr dia c hora, 
com tanto que da h i não rnsultc ineonvenitmtc ao serviço. 

Art. 3!'.i. O regimi•nto inti'I'IIO providcnciar:í. a hem da 
ordem e policia du estabelecimento c meios de fazel-as 
respeitar. 

Art. 36. Os nomes das p!•ssoas que fizerem donativos 
de intportaneia ao l\luscu Nacional, ajuizo uo Conselho 
Dircdor, serão escriplos de modo visível junto aos 
ohjedos dm•dos, c em livro csperial com declaração do 
se r v iço prestado. 

Art. 37. SoLrc proposta llo Conselho Dircctor poderá 
o Ministro nomear por Portaria pessoas competentes 
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que, com o titulo de Coadjumnl1'3 do Jluseu Nacional, 
:;e encarreguem, nas pt·ovincias em qw~ n'sirlircm, de 
ohtcr informações qur pareçam ulr'iS; colligir pro
llurtos; chamar a attcnção para a HCL't'S~iti~Hle de qmlqucr 
investigação, ·c corrPspon<ler-sc com o Directot· Geral 
sobre ttHio quanto disser rcsprito ao progresso do csta
!Jclt•rinwntn. 

Art. 38. Nenhuma rlcsppza será autorizada pi~lo Di
rector Geral sem approvação prévia do l\linistro. 

Art. 3!). A disposição tio art. :10 e a da ultim:1 parte 
flo art. 31 fieam dcpt'n<lcntcs de <lpiJrov:Jção elo Poder 
L<'gislativn. Poderão, por(•m, sr'I' p:1gos, df'~d~· jit, os 
vencimentos da tahclla annl':ta au lll'<'SI'Hll~ 1\t·.:~·ulamen
to, uma vez que a dcspcza rum o J\lu~t~ll N~ll'iunal não 
f'Xcrtla a vcriJa qnt: llie l' t·onsigmda ms IPis do orça
mr~n to. 

Art. 40. Ficam revogados o Hcgulamrnto cpw l1aixou 
com o Decreto 11.

0 l2:l de 3 de Fenreiro de 18'1·2 c as 
demais tlisposit;Õ('S em contrario. 

Palaeio <lo l\io de Jnnciro ~m!) dn Fevereiro f]p 18iH. 
-1'homa:: .Josó Coelho dr Almeid11. 
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Tnbella, a que se ••ef'ero o art. 30 do l•eguln• 
uaent.o approvado pelo Decreto n.0 6116 desta 
4Jata~ dos vencfJDentos do& euapregados do Mu· 
seu Nacional. 

é f ,.., z 
ó U• .., .., 

ó El!PRIIGADOS. "" u < . .., ;;: N...:l = z ..i 1>'1 E=: l"l.., 
;!! l"l < o-::> 

"" 
.., 

E-1 ~z :::> 0:: = o z o <!: E-1 Q 

i Dlrector Geral. .•...•.... 3:000~ 1 :500:~ '1:500~ 4:5008 

3 Directores de secção ..... 2:000/1 1:000/1 3:ooon 9:0005 

3 Sub-Directores ........... 1:600/1 800/1 2:400~ 7:200$ 

i Secretario ............... ...... 8005 800,~ 800/1 

1 Amanuense .............. ...... 800/1 800~ 800/1 

i Bibllotheculo ..... ..... ....... 800~ 800/1 800~ 

i Continuo ................ 70oN 3005 i:OOOH !.:0005 

i Porteiro ................. ······ 800tf 8005 8005 

6 Praticantes ............. 600/1 2005 800/j 4:8005 

3 Preparadores ............ 800$ 400,~ i :200/1 3:600/1 
---
33:300/1 

Observações. 

{. • O Director Geral, quando designado, na conformidade do 
art. 6. o§ 8. 0 , para dirigir algunJa secção, accumulará, a titulo 
de gratificação, a seus vencimentos metade (1:500/1000) dos de 
Director de secção. 

2.• Os empregados do Museu, quando viajarem em serviço 
do estabelecimento, terão a diaria que lhes fôr marcada pelo 
Ministro sobre proposta do Conselho Director. 

3. • Os naturalistas viajantes perceberão a gra tiflcacão que, 
sobre proposta do Director Geral, fôr fixada pelo Ministró . 

.1.. • A dia ria dos serventes será da mesrn'a fórma arbitrada. 
Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Fevereiro de !.876. -

1'homaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6H7- DE 9 DE FEVEREIRO DE l87ü. 

A pprova, com modificações, os estatutos da Associação Auxilill.- i 

dora dos Sorteados, c autoriza a funccionar. 

Attendendo ao que Me requereu a Associação Auxi
liadora dos Sorteados, devidamente represenlatla, e de 
conformidade com o parecer da Sect;ão dos Negocias do 
Imperio tlo Comelho de Estado ~~xando em Consulta de 
20 de Outubro do anno fiHdo, Hei por bem Approvar os 
seus estatutos e nutorizal-a a funccionar, mediante as 
clausulas que com este baixam, a~signadas por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Meu Con~e\l1o, l\linistro c 
Secretario de Estauo dos Negocias da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido e f:lça executar. I>alacio do Rio de Janeiro em 
nove tle Fevereiro de mil oitocentos setenta e sei~, 
quinquagesimo quinto da Imlepentlencia e do Imperio. 

Com a rubrica ue Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clau!!lulaa a que se ref'ere o De~~ret.o 11- 0 6117-
desta dat.."l. 

I. 

Art. 3. • Fica reduzido a 2;) annos o prazo para a 
duração da Companhia. 

li. 

Art. 8. • Fica assim redigido: 
« Os fundo~ entrados na A~sociação, c pertencentes 

aos contribuintes, bem como seus juros, sct'ão conver
tidos em apolices da divida publica geral c bilhetes 
do Thasouro. , 

lll. 

Art. 9. •, ~ t..• Ficam limitados a;) os 15 annos fixados 
para exercicio da Direcloria. 

' /' 

I, 



Art. 21, ~ S." ,\c:·c"·rrnlc-sn no Hn:ll: -- 'fa:1lo na 
cleiç.io da l)irectoria, como na de membros do Conselho 
Fisral, não ~c admi Item voto~ por procur<1clor. 

Y. 

Art. SU. Fica substi!ui1lo pelo ;,eguintr~: 
" A A,·sociação oiJri.L~·a-s:c p~la somma que fiir nN:o3~ 

s~ría para a remis·:ITo du.: S!';l'líl'::dc~. o:! a d:n- um 
suLstit:llO nos lc!lllO:: tla.,.Lci. 

" No caso de rp!C a fui n1 a Ll'i a:mCJ:I v{:ilc r.9 1~ou~ 
meio:; de nmi,~ão, dnc a As.,ori<li:Jo restituir- acs s~
:::nrados O fjllC restar do~ i'nndo:1 provenientes des:-<a 
ori~cm, na proporr,:lo das sommas com IJlle tenham 
coql.ribuido os mesmos scguratlos. » 

Palacio do Rio do Janeiro em !) de Fever-eiro Lle 18iG. 
- T!.'on:t.! .lnsr Crd!tr de Aí::' i}:z. 

CAPITULO I. 

Art. l.. 0 Sob a denominac:1o rlr-A~snri~r.:1n .\tEili~dora dos 
Sol'lcH!o;;-cst~helrcC'->:Ann ú i o dr .J:wdro. u";n:l ,\s'ofÍ~ r fio <leSe
guro nlutno contra o rh;o rlP snrici•1 t•ar:l'u >rrvi•;u uiii[t:U', eom 
I'S c~pi!ar•; dos contrihuint~sj:\ ill'f'riplo.-; o•1 rJUC :;c inserrn?rcm, 
>;ujcit~ndn->:e ~,,r, prrscntes rstatnlo:; c cl~u;;nlas d~ avolier. 

Art. 2. o A s(•dc da As,:ori~r,:1o ó no Hio ele J.1Hciro, porlcnrlo 
o>l~ hclcr;cr agcnci~s que ~ repr,•o·.:··Jder:t c:11 ifll:l !lprr:r I:Jc:11id:ulu 
<.:o nrac.il. . 

Art. 3. o A durarão rla Asó':•:·i:;r~o c·.erá <11: rincucnla ~nrw>:, a 
eont~r dn dia em <(UC C:lliJClê:\l'CIIl as OflCJ':lÇÜCS lla f,SSIJCÍ:JI:üo. 

Art.. 4. 0 A Associaçnn o;rr;\ ~.<lnlini~trarla por u1ua Dircctoria 
wmposta dctrcs !ncmlu·os r· 111:1 C"n•;cllw Fiscal d.: igual numero. 

L\PHT!/? TI. 

Art. i). 0 Os fins:-!. fjllr 8>n p:·np.l:~ ;1 llss:1cic-.~:1o. s;1o: IJ:J:; ope .. 
· f.'!Çi1c~ de Hcgnro 11l11lH~) fatililar :1 iodos o~ tidad:-:o~;, d(':~dc a. 
irbdc 1le um dia a vint•: c r·in~:o :11JHn~ .. cr: inscr.~Yrrl'm na Asso-. 
cia~:lo c satisliz~re:l> ns condir.-i!\·: ~di:1i!IC r~l~lirlcwidas. 

A'rt. tLo Tod~1 pessoa no gozt; d: 1 f.:'VS di;·cj[ose,iyjs podrrú fa;;:er 
p~rto da Assof'i~ç::1o. 

,\rt. 7. 0 A" ri:Hisul.:c !la ~pn!i:·l' :::1<> p~r:P.< i::frgr;mlcs rlo:' l'rn-
,·.;·t('~ 'Jsl;~tutf\."., ,. ~-~ 'l!fl ·;,.~~-. ('·i" ~ ;---;~~ · i·:·~n .\:.~p:•i;H·i!(', 
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CAPITULO llL 

Art. a. o 0:; ft.1ntio:, cnt:':"lli::~, na Associa.•:fio, c p:or::':lU~i,:.·.-~ ao.; 
contrlhuintc ·, !~rír: cntno seu,, jnro::;. Si'l'<Io r:Jnvcrlidn:·~ n1. <:1nq1r<:l 
e venda de í ! ::lo,, do GéiYr·r:w, ·c c ta (;aw~Ces dr13 tu:·:·.:::u; t:-
tulo~. · 

CAPITULO I'( 

DA DinECTOHiA, SUc\S ATTniTIUIÇÕES E OTiniGAÇÕES. 

Art. \).", í\! ."A Di;·o~tori:c 11a Associacfío Auxiliador:t dGs Sor
~cado:;, p:'rL•ncc ao;; Bncllnrci::; José Joi'tquim Hodri6aes Lop;"':,, 
J:):::pint ~Ic;r irn da ~;·ilva c Francisco de Paula Barbosa Leite 
llrn.11d;lo, q:H~: cn·i r{\ o por quinze annos, como funrl!ldores de lia, 
t,,m a iwprL'Ç:in tlo Utll Cr:msclho Fiscal, eleito pela açsctnlllôa 
:~oral elo:' con!ri~,nintcs na, fórma do art. 12, paragr::1pho unico 
c!o:; pr8~cnt::s r:;L11n!o:>, e findo esse prazo se procederá á sulJsti
tnir,üo nn~·ual pnr sorteio de seus membros pela terca parl.0 na 
fórma do ;trl. 2. o, ~ H da Lei n ,o 1083 de 22 do Agosto lle 186!), c 
art. 27 do Dr'no:o n. o 27H de 19 de Dezembro de !860. 

la 2. o Ter;! o :1 f:l.Clfldade do representar a Associaç:lo em qualquer 
r·ircurnst:':llcil j•Jridica ou p:nticular oulorg::mdo q1:antlo fúr n8-
cessario pro~~urar)o ao arlvog·ado da Associação. 

~ 3. 0 Qu:llquer Dirrrtor, prov;Jndo impedimento lrgitimo, po
derá transmiltir su::ts funcrüos o din~itos á outra pc::;soa de eon
Hança r1a mc:;ma Dirrctoria: 

§ 4. 0 NomC:.1!' o pessoal de cmprc;:pdos nrre_,sarios ao expe
diente rh Aswciar,ãn, marcando-lhes 9rdcna(los c attl'i1HLir;õ;'s, e 
demittil-os llU:ltHlo julgar conveniente. . 

$ 5.° Crcar dentro do Br::tzil todos os representantes c agc;1ci:1s 
1la Asscciar,ãn. · 

~ 6. 0 <lrg:mi::ar os regulamentos internos, c todas as reformas 
neccssarias c l!leis :í. lJO:t marcl1a da Associação, de accônlo com 
o art. 41. 

Art. 10. S:1n deveres da Dircctoria: 
~ i. o Velar no cumprimento exacto dos presentes estahlto:·;. 
~ ~-o Fazer rsc.ripturar com oxactidão todos os livros e opr-

ra\;ücs rl:! Associação, os quaes deverão estar á disposição dog 
ro~llrihuintrC~ raea os examinar quando o julgar conycnientc. 

~ :L o Ac:signar torlos os documentos e títulos da Associaçüo. 
~ .1- (\ CnJI\'ocnr a :1sscmhl(~a geral ordinnria e oxtraordin::tria, 

quand:1 c;; lclldcr ncccs~:;ario a requerimento de um terço ou 
mais dD eonll'i!mintcs clomidliados no lmperio. s ti. o Or;!,anizar o::; n~l:ltori•\S e todas as contas c ha\anços que 
tenham de S!~r apresentados á assemllléa geral. 

§ ü. o Fazer todas as despezas da Associação com o producto 
dos direitos concedidos á Oirecloria, declarados no~a:.!r~t~. ~~~~~ .... 

'clausulns das apolices. --~ 
Art. H. No caso de impossibilidade ou · .4ttl-'lÍ\~l"~rCA AA ', 

Diro~tor, sc_rá rstr snhstituido por nm con . ~~\ 11\tt:Meonla IY/,4L) 
tia Dlrcctorw. , &.,'\;: ''1 

A I '-'J ~o - r RTE 11. ; <z} ;,, 

\\ .. \ ~, os/ 
-,~ ___ Do$ DEP\)\ ~-~ ;:;./ 
~ 7;..;,;; -·=._;&;·&;;.:.~ 
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CAPITULO V. 

CONSELHO FISCAL. 

Art. 12. O Conselho Fiscal será composto de tres membros 
eleitos pela assembléa geral de contribuintes domiciliados no 
Imperio. 

Paragrapho unico. Emquanto não se reunir a primeira a~sem
hléa geral o primeiro Conselho Fiscal será composto dos tres 
primeiros contribuintes que se inscrcYerern aos presentes esta
tutos c clausulas da apolicc ate trinta dias depois de appruvados 
pelo Go,·erno. 

Art. 1.3. As funr.cões do Conselho Fiscal durarão por um anuo e 
a sua eleição será feita por escrutínio secreto em lista de seis 
nomes, c em igualdade de votos a sorte decidirá. 

Art. l.~. Formado o Conselho Fiscal, nomeará por eleição o seu 
Presidente, Secretario e Vogal. 

Paragrapho unico. A eleição da mesa será annual, e nos casos 
de ausencia ou impossibilidade do Presidente, fará suas vezes o 
membro de maior idade. 

Art. Hí. O Conselho Fiscal deve reunir-se ordinariamente uma 
vez por mez. 

§ l. • Tomar conhecimento de todas as operações feitas pela 
Directoria e tudo que tenha relacão com a Assoriação. 

§ 2. u Examinar o relatorio e as operações que a Llircetoria deve 
:~pre~entar á assembléa geraL dando informações e as explicações 
precisas em relação ao estado da Associação. 

~ 3. 0 H e unir-se extraordinariamente quando julgar con
veniente. 

§ ~-" Ter um livro especial para suasactas, que serão assignadas 
pelos presentes, assim como a assignatura do Presidente c Secre
tario do Conselho Fiscal será lancada em todas ~s primeiras folhas 
dos livros da Associação corn a· designação do objecto rle cada 
liv1:o, numero de ordem, data da inscripção e numero de folhas 
ute1s e numeradas que contenham. 

Art. t6. Além das reuniões de que trata o artigo anterior o 
Conselho Fiscal terá uma reuniào semestral e cxtraordinaria 
para examinar os balanceies e contas apresentadas pela Dircctoria, 
que, sendo approvados, serão publicados. 

Art. t7. Em caso de morte, demissão ou ausencia prolongada 
de qualquer membro do Conselho Fiscal será chamado para 
preencher a vaga osupplente immediato em votos. 

Art. t8. O Presidellle da Directoria c na sua ausencia o seu 
substituto poderá assistir como consultor ás reuniões do Conselho 
Fiscal. 

Art. t9. Os membros da Directoria, bem como todos os seus 
empregados, não poderão ser eleitos para o Conselho Fiscal. 

CAPITULO VI. 

D.1. ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 20. A assembléa geral da Associação compõe-se dos con
tribuintes e representa a Associação, e como tal serão respeita
das e cumpridas todas as suas deliberações. 



EXECUJIVO. 21U 

Art. lU. A$ convo~ações da alisemblia gera_! serilQ feitas na 
!órma do art. lO,§ 4. • 

§ L• Achando-se representada por um terçn dos contribuintes. 
~ 2. 0 No caso de não s~ achar representado o numero de con

trtbuintes indicado no paragrapho anterior, far-se-ha nuva con
vocação, deliberando-s~ com o numero que se apresentar. 

§ 3. • O Presidente da assemblea geral será nomeada por 
maioria de votos entre os presentes e servirá para as reuniões an
nuaes, designando dous contribuintes para Secretarias. 

§ 4." Eleger uma com missão para exame de contas e dar pare
cer sobre os relatarias e balancos apresentados pela Dircctoria. 

Art. 22. A asscmbléa geral Ôrdinaria se reunirá no mez de lu
lho tle cada anno e as extraordinarias sempre que forem reque
ridas, segundo o art. to, § 4. o 

Ar!- 23. A assembléa geral ordinaria tem por attribui\ões o 
segumte : 

~ 1. o O exame e approvação dos balanços e relatorios da Asso
ciação. 

§ 2. • A eleição do novo Conselho Fiscal será feita na fórma do 
nri. 12. 

Art. 2i.. Nenhum caso alheio ao motivo da convocação da as
scmbléa geral extraordinaria polcrá ser tomado em con:âde
racão. 

Ârt. 25. A assembléa geral terá a faculdade de resolver a li
quidação quando se der o caso previsto no art. 37, e nesse caso a 
liquidação será feita pela Directoria com assistencb do Conselho 
Fiscal. 

CAPITULO VII. 

CLAUSULAS E CO~DIÇÕES DA APOLICE DO SEGURO MUTUO. 

Dos segurados. 

Art. 26. s~ío aptos para serem segurados todos os cidadãos 
brazileiros desde a idade de um dia a 25 annos, que por si ou 
por outrem se inscreverem na Associação, e satisffzerem as con
dições adiante estabelecidas para o seguro. 

Art. 27. Os maiores de 25 annos ta miJem poder~ o s~r sPgura
dos c sómcnte mediante a contribuição unica de 300b0'"'· 

Art. 28. No acto da in-cripção para o seguro deverü o ,;r·g11r·~rfo 
aprcsPntar a certidão de idade e certillcado do lugar de sua rcsi
dencia. 

CAPITULO VIII. 

DO SEGUI\0. 

Divide-se o seguro em t.• e 2.• classe. 
Art. 2\l. O seguro de i. • classe dá direito ao segurado de perce

ber a importancia de l:OOOt)OOO no caso de ser sorteado e ser jul
gado capaz para o serviço d"o exercito nu armada. 

Art. 30. Só poderão sor ~egurado~ de I. • elass!'l os menores de H 
annos. 
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t !."ti·, ::,·:~l!ra.l•>·. ~~c l.' elas.>:: i•;;:aL'tO o <luplo <la:: t.xa:; 
"~.;f:i!~t'L~f·idn:·; par:1 o ~~,~~nro de 2.n clas~.;c, quer SCJ~Un de contr1 .. 
!lu ido t:nic:1, tJUér ~n11u~l. 

~ ~. •· O ,egur:!do tio 1. a classe qnc fôr consi<lcrado incapaz do 
t:úvico Jnilitar ficará iscn to <la contribuição a que se suhmctteu, 
r >HÚ:'IHlo :1s prestações [<'i las em favor da Associação. 

C:\PITULO L\. 

1\: L 31. J s,;gnru dn ~.a el;1s~-~ d<i dil'2ito ao srgur:ltlo a !Wl'CJ
ll:•r da A:;s•Jei:H"~:1o a Ílil["'rl:l!H;i:l <lo :;:•~;um dr -I:OOO~llOO, ÚCYClltlD 
plra o ::rn rrcellilllClllo, :1 pre.'.cnlar :t r<•::preti\·a apolicc, certidão 
t1r1 idatl~ e :t Holilk:u::1o ou docUIIlCJilo que prove ter sido sor· 
trado. 

A1·l. :j2, O ::cgur~tlo de 2.• r:b~sc logo quo completo ou scj.1. 
111aior dr!19 aillliiS, do\·,·r:i :;vi.:ar :i As;ur.i:1ç:1·• se se acha ou não 
alisl::do ou ,,c foi rxcluido por rínalqncr cama. 

Para[u::plw unko. A f:lila <kslc avi:;o !lO prazo adiante t!rcla
r:Hlo f:lr.'t o eontracto cal! ir r:!L f'UI!llllL~n. 

CAP.TI.:L() 'C 

Art. :·~. A it::uL) ,·, Sl'ói!Jll'O r:onlarl:t por 1:~no; COinpl·':o3. Os 
scg-nradns pag:1rü.l a jnia dn :; " .. ::o 111·r o v:ilor d:: sua r:ontrihnir:ão 
se fl:r H Bica c sr o e"nlraet11 ri" rontril:niç:1o f:':r an111tnl i:;nai 
pllrl'Cillag;•rll so!Jrn o pror1u:>.[,J ria priiiJ!'irri. :lllltuiJ:ule pulo Jlli
IIICI'Il de nnnns IJlW falta l'lllll para r::l!llplciar 30. 

Art. 3L A:; aHnllid:~r!Ps rlcvrT:1o st•r pa,~asadianlarl:llnonll' ató 
o dia 3! de Janeiro. 0.) cada iile:~ rtttc i'Xt:Cdt~r ::c eo!Jr:Jrá a llllllta 
rlc 5 ',, s:>I:rc o valor da anrmida:l" aló seis !llczrs, prazo CllltJUO 
t:aducarú o conlracto, pcrtlcntlo o ~-c;;ma::o o <lirdto :ts enlradas 
<]!!C hOUVCl' feitO. 

,\rt. :!:>. En1 todo c qu:tlqner JW:z sr aceitam cont~:1clos de sc
!(tiros, pag-:mrlo o segurado mais 1% sohrc a annuidarlc tantas 
Yezes rJtWI! lus forem os uJrzcs tlccorritlos depois r! e 31 de Janeiro. 

Art. 36. A wssoa rio srgur:Hlo ó in!l:mtavel, o conlr!lntinte 
púrlc ser em rpwlrp1cr tempo su!J:.:li!uidn. 

O segurado é a pessoa sobre rJHClll se f:tz o srgnro. 
ContrilJuinlc ó a<Jllrllo que eonlrihuc para o seguro. 
O segura<lo póde ser o mesmo coulrihuintc ou vice-vcrs~. 
U capital para a remis.iãn do srrvi~o militar r:on1põn-sc: 
L o ll1s contribuições unit:as. 
2. o IJ:IS annuirladcs. 
3. o Das multas. ' 
r._ 0 Das contractos callidos cw cormnit:S<>. 
tl. 0 Dos contractos llnrlos pnr morte. 
ti. o Dos juros rlc seu> capilacs . 

. Art. 37. Findo o prazo de dura~ão da Associaç:to c tle!Jois rle 
ltqtudados torlos os contractos n capital rr·;tante rcYcrtcrá em 
hcnclicin do fnnrlo tia Assoei:1ção. 

Art. 38. A jnia de r5% conronnc o ar!. 3'3 pertence á Tlircctoria 
p1ra dc·;pr7.:H d'' :Hllllini·<tr:Jr.::1o. r·nr110 n'Jll\I!lr'ra~ão de todos os 
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t'llc:c:·.:,· .. ; c \'< :::;oi!.;aLiiil~~ulc que a Dil·ccl"I i., l<•ltJa pa!·a !Jc't:l drs .. 
t'!!l!:r•:il!ar os de..-crcs que lhe COHI]Wtu;JJ, isto é. o:;:;";, s('r::o t:al
cn!at!ns s~:IJrc a ilrlportancia tul:d tios :;uJ,,r.riptm: n~ ,\,wci:l!·.r:o 
l' IIJ:Iis mil reis (l:~OOO) por ('.~:la ~1111~ ;;polir!~ tit~COJIII':I!'\o, alêl:l 
tio:; scl!os c ··utro qual<JUCr imposto drYiuo :! F:\ZI·nda Naci· ual, 
'}UC w c.ohrará no aeto de a'si[,nar o coutraclo. 

§ 1. 0 l)o.;5 %rk~!i!la!]OS á f.U:\ l'l'IIJUI1PI'~I,:io 05 Jlirrdnrrs dr!lu
zir:lo 1 % ]•ara Jormar um flll!r;o de gar:mtia de sua gestiio 
rl'ttrroclll:ttlo JH'l' apoliers da tliYida pnhlira ~·rJal. A !Jl!ola ]>l'l'
ten<~t'lliC a t'ada 11111 d"~' Di1rclon•:; n:io JHHlcr:'t , .. ,,r lev:<ni:Hla por 
(j11Cill fl•r dn direito scn:·:o quando \i ver lu~:ti a deu is~:'IO ou 
JJJOI'l•' !I c :1 :gn:n dl'l !r,:;, e dq,oh de~ pprov:~da~ :1s suas l'ontas. 

s 2." A rolltltliss:1o e selJ,, oa ilnposlo dt•\'ido :i Fncnda Nacio· 
na i, qu0 lotlo sub:;criplor é olJrigar:o apagnr 110 aeto de suJJscre
ver-sc lttt Associaç:1o, s:•r;lo por cllc l"'rditlos s<~ n;1o rc:dizar In 
época lixada o colllraelu 11:1 fúnna da im;crip<;:to. · 

Art. 39. A inscrip~,;:l•l pFa o s:':;:uro s~r:í fcil:1 i!!) confurmi<I:H!O 
com a srguinlc. 

Ató ~ 
2 
3 
~ ,, 

n 
7 
8 
\) 

10 

H 
12 
13 
i&. 
Hi 

i(l 

17 
18 • 
HI 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

Aronuidaàc. 

unno ....•.... 

'. 
........... 
········· ......... 
········· ········· 
········· ········· 
········· .......... 
········· 
......... 
········· 

" ········· ......... ......... 

········· 
········· ......... 
······· ......... 

T.\BELLA. 

W5 JO:l \ 
i2bOOa t 
unooo i ••• ' .• ' .•. 

w.~ooo I 
H;.~o·:o J 

'Di"JOD l 2::moo 
~mnouo ••.•.•••.. 
27fjUOO 
3o,;ooo 

3:/fjOOO' 
3'íJOOO ~ 
~~~g~g ... " .. " . 
.\,IJ(!UOIJ; · 

42fj000 \ 

44-,WOO ~ 
47,~000 •...•.•••• 
50fj000 
tltJ 1~0UO i 

'"'"'"I 65,~000 
70jj000 .......... 
75fl000 
80fj000 

;:;o~ooo 

aoeooo 

itiOHOOO 

250fj000 

aoonooo 

26 a 29 • ................... ..... Contribuição unica . 
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CAPITULO KI. 

DISPOSIÇÕES ~ERAE5. 

Art. 4.0. Os agentes e empregados da Directoria prestarão 
fiança idonea e serão responsaveis por seus actcs, e na sua falta 
seus fiadores. 

Art. .\L Não se poderá fazer nenhuma alteração nos presentes 
estatutos e clausulas da apolice sem ser proposto na fórma do art. 
!l.• § 6.", e por deliberação da assernhléa geral e approvação do 
Governo Imperial. 

Art. 42. A Associação Auxiliadora. dos Sorteados depois de 
approvados os presentes estatutos c clausulas se julg:1rá installada 
e constituída para encetar as suas operações logo que se tenha 
subscripto o capital de 50:000~000, podendo elevar este ao maximo 
que se subscrever, devendo, porém, suspender as suas operações 
sempre que depois de cinco annos os capitacs não attingircm a 
200:000~000. 

Art. 43. Os abaixo assignados aceitam o spresentes estatutos e 
clausulas da apolice de se~uros mutuos da Associação Auxiliadora 
dos Sorteados e declaram-se subscriptores associados e autorizam 
aos fundadores Bachareis Josó Joaquim Rodrigues Lopes, Joaquim 
Moreira cla Silva c Francisco de Paula Barbosa J,eitc Brandão a 
rrcglf•rere111 rio Governo Imperial a sua approvação, como a acei
iat't'lll as ai lrracy:ies ou supprrssõesquc julgarem convcnirnle fazer, 
quér assignanclo-se só os mesmos fundadores ou conjunctamentc 
com os associados contribuintes. 

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de !875. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6H8 -DE !) DE FEVEREIRO DE 1876. 

Concede a garantia de juro~ de 7 "/o ao anno ao capital addi
cional de mil contos de réis destinado ~i construcção da estrada 
de ferro do Carangola e seus ramaes, 

Attondendo ao que :Me requereu a Companhia da es
tl'ada de ferro do Cwangola, Hei por bem, nos termos 
da Lei n. • 24,;'50 de 24, de Setembro de 1873, Conceder a 
garantia de juros de 7 •;. ao anno ao capital addicional, 
que fór effectivamente empregado na construcção da 
mesma estrada e seus ramaes, até o maximo de mil 
contos de réis; ficando assim elevado a seis mil contos 
de réis o capital fixado pelo Der-reto n.• ;}822 de !2 de 
Dezembro de 187~. 
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Thoma:~; José Coelho di Almeida, do JUeu C'lnselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio rle Janeiro 
em nove de Fevereiro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Indcpendencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magcstado o Imperador. 

Thomaz .Tosá Coelho de Almeida. 

DECRETO N. (lH\.l - nu: 9 nE FEVEHEIRO DE i87ü. 

Pcrmittc á Companhia da estrada de ferro do Carangola pro
longar o ramal do Patrocinio até a Cidade de S. Paulo de 
1\luriahé. 

Attcnrlcndo ao que J\lc requereu a Comp:mhia da PS
trada de ferro do Carangola, Hei por bem Permittir-lhe 
que prolongue até a Cidade de S. Paulo de Muriahé, em 
1\linas Geracs,o ramal que, partindo do fim da 2." sr~cção da 
mesma estrada, se dirigir ao Patrocínio, na Província do 
Rio de Janeiro; de accônlo com as clausulas que com este 
baixam, assignadas por Thomaz José Coelho de Almcirla, 
do .l\leu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro em nove de Fevereiro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagcsimo quinto da lndependcncia 
c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperarlor. 

Thomaz José Coelho de Almeida 

Çlo.usulas n que se ref'ere o Decreto n. o (lllD 
desta data. 

1. • As conrlições tcchnicas do ramal desrle o seu ponto 
de partiria, no 1im da 2." secção da estrada, até S. Paulo 
de Muriahé, em l\Iinas Geraes, serão, no que fór appli
cavcl, as exigidas nos contractos já cl?lehratlos com o 
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l'i·:·si·ii'Hl•• da Pro'iitl!'l ~ ;~·~ t>'o :':•~ Lni'Íl'.J p::ra a t'll!l>
;:·p.: t'iio da Jlll':;llla ;•str:1· 1::, I' J:!l:.liii:·.:.L:s p.·!u ll:•:Tdlí 
í!." ;;·:;2~ dr•. 12 de D:·z<'''l':ro di: l H'i'L 

~." S<•r:1·J I'IIW'I'didm~, p:1ra o prolow..;:•mcnlo :lt·~ !I' o 
f':lr!•cinio :1L;·~ S. P<~ul11 d;• l'llnri:l::(·, o mesmo prinl:·:!io 
I' l'l::is favor:•:; IIUI.or,•·:11lns llll'il o r:lln:d p:·lo l'rl'si<!•·nll~ 
d:t i'roYillt'!:t tlu Hin di· .l::uciro, salYo HIIIJlH' pl'!·julit·:tr 
1! ii'cilos adrp1 i ridos por cutns t'llll1rez·1s de cstr.:d:1s d · 
J':•JTO j:'J COilCC;I id:JS. . 

~." Com 1'\.l'l'lli''\O 1!:1 Ci1::::l:• d:· S. Paulo dr Muri:ll1:;, 
J'Olll:l l1Tlllill::li\r) pt·o!:lll'.'::tliii'!ll:l, a l'll1{!l'I'Z'I n:Jo p•Jdt'!':\ 
rc!'el:cr p:1ssagl'iros nem !!1: r:·a::uri:ts dt•ntru l!a zu11:t 
priYilegia:la th eslnda iln l'rrro proviH:·id llt'lll!lllin:uh 
~~~-Leste de Minas-, s:1lL> ac·~t;r<li• ro•a os coHcc~·.:;io
:::,rio~ da llll'SHI:I t•slr:uLI . 

. 'J.." Súlltt~Iltt~ 1i:•pois de t'Oll"lu[das :tf; o!tr:ts da r~tr:11h 
princip:tl, desdt~ C:1111pos al:·· 1:~ Totn"tlS do C·n·:muul:t, 
poder-sc-ha applicar ú eonslrlli'Ç:lo dos Ll'lLlt~s o rapil:tl 
di:tnç:alo ou garantido pelo Est:ulo. 

P:d:!rio do Hio <lí~ .l:lllt'Íl'!! em H d,• Ft'YI'fl'iro dP iSíti. 
-·r~·: o.·.,; a: J(;;;é Cor C: o .',1 ." A!:;:ridi: . 

. \)lprova, com modiliraljól'>, os 11SLtlnlo.; u~ Cülllp~nld~ Forru
rarril Carioea o Hiaclluolo. r, aul•>riza n funr·ci•·nar. 

Attemlendo ao que l\lr: rcqucn•u a Comp:whia Ferro
carril Carioca 0 Hia.:lllt::lo, du,·itlamcnle representada, 
c de conformitbde com o parecer da Secção dos :\lego
cios Jo lnqwrio do Con:;el!w tle Estado, <:'Cll'atlo em 
Consulta de ~lllc J~nciro ultimo, llt~i por bem Approvar 
os seus e8latutos e autorizai-a a fnnccionar, mediante as 
modificações, que com este b:Jix:1m, nssignadas pot· Tho
maz José Coelho tln AlmeiJa, tio Meu Conselho, Ministro 
e Secretnrio de Estatlo dos Negot:ios da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, que assim o tenha cn ten
dido e fnça executa r. Pa lacio do ll.io de Janeiro em 
nuve de Fevereiro de mil oitocentos setenta c seis, 
rtuinquagcsimo quinto da Independcncia e do lmpcriQ. 

Com a rubrica de Sua l\lagcstade o lmperatlor. 

'f'homoz Jos,: Coelho de .tlmcida. 



EXECUTIVO. 

Modificações n que se ref'ere o Decreto 
n, 0 6099 desta data. 

I. 

Art. 2. o Supprimam-se as palavras-ou até quando 
durar, etc.-, att~ a palavra-desempenhar, inclusiva
mente. 

11. 

Art. 5. 0 Em lu~ar de -cinco Dircctores, diga-s,:: 
de tres a cinco Directores. 

Ill. 

No mesmo art. 5. 0
, depois das palavras-Exceptua-se, 

porém, -acrescente-se:- da eleição. 
Em vez de-os quaes servirão-os quaes ou tres delles 

poderão servir. 

IV. 

Art. 6. o Em vez de -por todo o tempo -até a pala
vra-substituir, llig-a-se:- até que a as,embléa geral, 
em sua sessão ordinarin, snpprima ou preencha defini
tivamente o dito lugar. 

v. 

Art. 10. Depois das palavras- material dl'terio
rado-, acrescente-se: -e a quota do l'undo de re
serva. . 

Em seguida ao seg·undo período, diga-se :-dos lucros 
liquidas tirar-se-hão 3 °/0 para o fundo de reserva. 
Este será destinaLlo exclusivamente para fazer face ás 
perdas do capital social, ou para substituil-o. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Fever~:-c-. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. //~·H\t\\rl [1~ G~,~í~4'~. 

-PARTE 11. /~ 0:.,\ ~9 ·~~ . 

'~~-- , ..... .dt 
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Estatutos da Companhia- ~,erro-carril 
Carioca, & Riachuelo. 

Art. 1. 0 A Associaç.ão que P:wtleah Calogcr~s c C:ll'lns Kr:ws<:, 
abaixo assig-nados, iucorpor:un c ••stabeltWI'lll nPst a Capi!al, 
sob a denominação dc-Cump:tuhia Jcen·o-carril C:nioea & 1\ia-
chuelo-constituc nma stH'.icda<lc auonyma: 1<'111 por Jim mau ter 
um serviço re~ular para transt•ortc de pass:tgt•iro:< ·~ •·ar.!·:as sobre 
trilhos de ferro nas ruas desta capital; e para PSIP. Jiu1, por 
accôrdo com os ditos Paudcah Calo:~ nas ,. Carlo·; hrauss, toma a 
si, com todas as suas rlausnlas, l'a.Hll't's, dil't•itos, oaus e obri~a
ções, a concessão e o conl racLo, entre o ~~"verno llllllCrial e os 
ditos incorporadores, ba-;cado uo DecrPLo n. 0 iliili\J de H de Março 
de 1874. 

Art. 2. 0 0 serviço •JnC a Companhia s1~ CIIC!HTCg-:t d<' manter 
começará a ser feito por ,•.ua conta desde o ·1. 0 de .\gosto proximo 
futuro, na conformidade do art. 2\1\l do Cntli~o Colnllh'I'Cial, e 
durará até 14 de J\larço de 18\l:l, <In ate <tttando durarem os con
traetos com o (;o••~rno on o mnuicipio qne :t Gümpaullia tiver de 
desempenhar. Só poderão. porém, s•~•· emittidas as ac<,·ües, ou 
qualquer titulo, t·autela on deelaraçiin qtu~ possa ee1·tiliear a 
qualidade de aecionhla, depois q1w a •·mprez:1 Sl' achar legal
mcntc hahililatla a J'nuerio:1ar con1o sorie<•:uk anonYIII!I. · 

Art. 3." 0 capital da Compauhia "n:'1 de I.OOO:OOOSOÔO tlividitlos 
em 5.000 acçües, de 200$000 .. ada 111na, com todas :ls "nlradas 
feitas, na occasião da snbserip~·fw e transferivPis mediante as 
averbaçües necess:ll'ias nos liHos da Comp:tnhia. 

Art. 4. 0 Os accionistas inscriplo' nos liuos da Compauhia, 
pelo menos 60 dias antes da re1111iftO da ass<,mbléa geral, terão 
um voto por cada acç~to . .\ uenhlllll acciouista poróm se contal'(i 
em qualquer deliberaçâ:o mais de um ler~·o do uwucro tola/ dos votos 
presentes. A votação póde ser Jl''Sso:d on pol' procuração, seudo 
o proeurtulor Lambem acciouista, mas não serão admitti<los 
votos por procuraçflo para a eleit;:to da llii'Pclor:ao 

Art. ti. 0 A Companhia ser a n~'~iila por uma Direl'lnria com
posta de cinco llircclores. el••itos por quatro amws pela as
sembléa geral tl'cntrc os aecionistas tJlW l.iverw1 ]JClo n:cnos 
100 acções, as qnacs serão lil'IHI"ilada,, c tlfto poderão st•r alie
nadas cm<Juauto exercerem e'se c a r;.: o o; seus proprictarios. 
Exccptua-se p11rém a primeira llircetoria, •r:: c será f'O!HJIOSLa dos 
Srs. Carlos Krauss, llligud C:tlogeras, Themistoeles Petroco
chino, Angelo ThonJa7. tio Ama r a I e A. A. de Souza Canalho, os 
quaes servirão tles1le o 1. o de Agoslo proximo futuro até ser 
eleita outra Dircetoria pela :tssembléa ~era! em Julho tlc 1879. 

Os Directores elcg-r;r:ío d'cntrc :;i um l'rcsi<lentc, um Sc<Te
tario, um caixa inwmhido 1le receber c ~uardar os di!l 1· ... 1ros 
da Companhia, naconrorrnidatlc do art. 7. 0 , § 2.•, c quem exerça 
quacsquer outras func~ücs <JUC devam ficar a cargo dos Dirc
ct ores. 

Os Dircclorcs servirão gratuitamente. 
Art. 6. 0 Vagan1lo por qualquer motivo algum lugar de Di

rector, a Dircctoria, se julgar neccssario, o preencherá, no
meando para este Jim accionista que tenha a necessaria quali
ficação, e o nomeado exercerá o dito cargo por todo o tempo 
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que exerceria o Dircdot· a t{ncm suhsliluil·. O mcSI!lO tcr·;í 
lu~ar dru·;wt.~ o im;lciliru,::rt\l pa:>;;,:q~eiro tl.e qnahtrwr. nrrC\'l~H·, 
quando a sua .falta, :r ,i:dzo :los. (Jiltm; llr~e,·wt·c~,. J~r l•~·cJU
!Iicial ao SI'I'VICO; dr:vt•ndo u Drn:cLor assun sul.lsllluulo III~C
rinamP-otc reassumir " e\crcirio lo::o f!ll<' tl•s,ar o seu imtrc
dimento. 

Art. 7, 0 A' Dirrctoria COtntH'!C: 
1. ° Fazer todos os con~rano:;, aJn<;lrs c arranjfn p:~ra tudo 

quanto fôr l!til e li<:(' C "arlo :w li1n e i:rh:res'ws tia Companhia; 
2. 0 Autori7.:ll' 10·!a a tiC'I":z:r I' at'l'e1·:ula~;to da l'I'CdLa tl:d.:om

pallhi:r, f:rzcullo reeolh,·r· :r _mna 011 rn:ris casas :_,allcar~as as 
tJuantJas que 11ão furem l•l'l't'tsas !>ara :rs despezas nnr~IedJat~s; 

3. o Demandar e s.:r tkmaud:H!a ; reiJLICrer· em Ju1zo e fora 
delle tutlo quanto f<':r a hem <lo direito on interesse da Compa
nhia, para o tjuc t\ investida de todos o~ poderes g-eracs c cspc
ciaes que forem nf'rcssarios; 

4." Designar o IIHIII:'rn, al'l'illlli<;õl'~' <' Yrlrrimelltw; tlos rm
prcgall<!S tia Comp:11rlda, llll!ll,'a!-·.," :!cmitlil-os •tuaut!o l'ür 
l'OnVCIIIPIIlC; 

IJ. 0 Apresentar um r.·htorio do cst~1lo da COllip:lllhia á :rs
scmhléa ~era! dos a,·,~ionis::t•, a· .. :im r-ond> o halaut;o da rer:ei!a 
c dcspeza rt~la!.iv:nueutc: a cada :tli::<J ::ue lintlar. 

G. ° CUIIVOI':tl' onlin:n·i:~ on cxlr:wnlin:wianli:Uie a as.;enlbl<\a 
geral, tlcveado fawl-o s1:111prc lfit<: a sua n:n11iüu f(\r rCifllhil:ula 
por accioni,tas l{lle l"l'prcsl'lll<:ru um dccimo tlo capital da Com
panhia ; 

7. 0 Pro,·er a tudn qr:e f1\r a bem da Compnnliia, ·:.clll infmcçüo 
dos prcscnws e·:l:tli•tns. 

Art. 8. 0 Haverá to rios os au!los, a colllt:l,':ll' iln -11'176, no mcz 
de Julho uma rcnni:w da assemillt'a ~na i para rcrn· e a;>}n'ot·m· 
o relato rio e o l.Jalan~·o do :1 iHIO liwlo, do principi.r de .Julho ao 
fim 1ic Junho, 1111~ del'n apre,<t:nlat· a llin~ctoria, ~~ t!lrt: :t ;rssrnl'
l.Jléa geral potlcrft mand:tr e\:nniu:11· por um~ eommt,;;,:Jo do 
modo qu<:julgar <"oll,·c~ui:·n!.:·. ;';la '"e'nra r:·uni:-11• ordinari~, tlc 
quatro em quatro a:;•ws, a :1s,;c:uhlé:t ;;eral prtJ<·:·rlera á deit·üu 
tios mcmhros da llirl:l'toria. ' 

Tanto as rcnuií-,c' orilin:trias, r,omo cxlrnol'!linarias, Sl'rão 
presididas por um at:cionista de So acções pelo me no,, tlesig· 
narlo na occasiüo pela assemhléa. -

A COIIVOC:.It;flO se Ütr:'t p:lr il'l!lllllCÍOS, COlll lllllCCtHICnfia tle 
oito dias pelo mcuo''· 

Art. \1." A asse:uhli':t ::era! iHÍ!le tleliiH•rar est:wilo presentes 
ac!'ionistas tpw r:·pr,,_;,IIL!'!It 'pelo IH<'IJOS um tluarlo do capital 
da Companhia. 

Se porém não St~ rcuuir P-;tc no:uww, será d1~ IIOYO eonYo
cada para o rlia que a llrn·etot·ia lixar, potlt:mlo nesta sc~nnda 
rcuniào tlelii.Jcrar, f!ll·il'I'"'L' 1{11<~ s;·ja o rnunero dus acciunislas 
presentes. 

Art. 10. Dos I unos li1Ini\los pro,·e;riente:; tk operações effee
tivamcnte coaclaiths c;n l'i.\tla :;emcstre, tlcpob; tle !ledu7.idas 
totlac; as tlc,~pezas, iuclu,ive as tle r·cparo e snbstillli~ão do m:t
Lerial deteriorado, se fará divillenrlu aos a:·cionistas. A Oir·ec
toria porém po1ler·ir, se julpr eonl"t\llit~nte, determinar c tlis
tril.Juir divitlen!los parciac·:, em 1::\!la JIIC7. ou trimestre, dos 
lucros liiJUitlos tlelinilivamcnte yerilicatlos durante o mez ou tri
mestre anter·io•·. 

Não se potlcrá fa~et· distrii.Juição de !lividcn!los emquanto o 
capital social desfalcado em virtude de perdas não fõr Integral· 
mente restabelecido. 
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Art. H. A Companhia sómentc será dissolvida nos casos mar
catlos no Codigo do Commcrcio, no art. 3a do ncereto n. o 27H 
de !.\) de Dezembro de :1860, 011 !)UUUdo tenha perdido aO 0/o do 
capital social, devendo então entrar lof(o em liquidação, ven
dendo-se tudo quanto possuir para se applicar o prodnl"to ao pa
gamento de suas dividas, c sendo todo o restante dividido entre 
os aceionistas na proporção de suas acçôes. 

Art. 12. Os membros desta Companhia subscrevem o numero 
de acções declarado adiante dos seus nomes c aceitam os pre
sentes estatutos. 

Rio de Janeiro, ia de Julho de 187a.-(Seguem-se as assigna
turas.) 

DECRETO N. IH21- DE :l6 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Concede fiança do juro de 7 • /o garantido pela Lei da Província 
de Pernambuco n. o 11 H de s tle .Junho de i87i, sobre tiOO:Ooonooo 
e garantia de igual juro ató outro tanto desse capital á Compa
nhia que Keller & Comp. organizarem para o estabelecimento 
de um engenho central drstinaúo ao fabrico de assucar 
de canna no município de Agua Preta, comarca de Pal
mares. 

Attendendo ao que Me requereram Keller & Comp., 
negociantes estabelecidos na Capital da Província de 
Pernambuco, Hei por beHJ, nos termos do art. 2. o da Lei 
n.o 2687 de 6 de Novembro do anno passado, Conceder á 
Companhia que incorporarem a fiança do Estado ao pa
gamento do juro de sete por cento ao anno, garantido 
pela Lei da referida Província n. o 11.41 de 8 de Junho de 
1.874 sobre quinhentos contos tle réis (500:000#000), e 
bem assim a g<lrantia de igual juro até outro tanto desse 
capital que fór effectivamente applicado á construcção 
de um engenho central c de suas dependencias para o 
fabrico de assucar de canna, no município de Agua 
Preta, comarca de Palmares, mediante o emprego de 
apparelhos e processos modernos, mais aperfeiçoados, 
observadas as clausulas que com este baixam assignadas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do .!\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
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entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezaseis de Fevereiro de mil oitocentos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se rerere o Decreto u.0 61~1 
de!!<t,n dat,a. 

I. 

Fica concedida á Companhia que Keller & Comp. 
organizarem para o estabelecimento de um engenho 
central, destinado ao fabrico de assucar de canna, 
mediante o emprego de apparelhos c processos moder
nos os mais aperfeiçoados, no município de Agua
Preta, comarca de Palmares, na Província de Pernam
buco, a fiança do Estado ao pagamento do juro de 7% 
ao anno, garantido pela Lei Provincial n. o HU de 8 de 
Junho de 1874, sobre quinhentos contos de réis, e bem 
assim a garantia rle igual juro até outro tanto desse 
capital, que fôr e!Icctivamente empregado na construc
ção dos cdificios apropriados para a fabrica e clepen
dencias desta; tramway, seu material fixo e rodante, 
animaes c accessorios indispensaveis ao serviço da 
mesma fabrica. 

H. 

A Companhia poderá ser organizada dentro ou fóra 
do Imperio, sendo no primeiro caso preferidos para 
accionistas, em igualdade de condições, os proprieta
rios agrícolas do referido município. 

III. 

Tendo a Companhia sua séde no exterior nomeará 
um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no fmperio directamente com o Go
verno Imperial as questões que provierem do con
tracto que fôr celebrado em virtude das presentes 
clausulas. 
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IV. 

A responsabilidade do Estado pela fiança c g·arantia 
tio juro só será efiectiva depois que a Companhia provar 
que o engenho central está em condições de funccio
nar, e durará por esp~ço de vinte c cinco annos, con
tados da data do contraclo. O respectivo pagamento 
será feito pDr $emrstres renc.idos, em presença dos 
balanços de liquidação da receita e !lcspc:~:a c"X:hibidos 
pela Companhia, c dnrill<JiilCnLe examinados e authen
tic.ad.os pcio A-p;ente Fiscal do Gorerno; fazendo-se, no 
acto em que a empreza estiver prompta e em estado 
de começar suas operar;ões, a conta do juro até então 
vencido, cone~porull'nl.l' ;1o tempo c á sonuna do capital 
eiiectivameuln empregado na construcção, para ser 
pago C-Qn,junctltracnte eom o .i tu·o do primeiro semestre 
posterior ú inauguração da fabrica. 

Regulará o cambio de viut.c ,. sete dinlJCiros ster
linos por mil réis (27 d. por 1r)OOO), par· a todas as ope
rações, se a Companhia fôr organizada fóra do lmperio, 
oualli levantado o capital. 

r. 

Além da fiança e garautia do juro ficam concedidos 
á Companhia os seguintes favores: 

L o Isenção .de direitos de importação sobre as ma
chinas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados 
ao servoico da fabrica. 

Esta isenção não se fará cfTectiva CliHJn~nto a Com
panhia não apresenlJr', no Tl1esouru Nacional ou na The
souraria de Fazenda da Prorillda, a relação dos sobre
ditos objectos, especifkando a quantidade e qualidade, 
que aquellas Repnrtições tharão annualmente , con
forme as instrucções do 1\Iinisterio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando~ Companhia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocias 
da Agricultura, Commercio c Ohras Puhlicas ou pelo da 
Fazenda, no caso de que se prove ter alienado por qual
quer titulo objecto importado, sem preceder licença 
daquellcs Ministerios ou da Presidcncia Lia Província c 
pag-:nnento dos respectivos direitos. 

2. o Prdercncia para aequisição de terrenos devolutas 
existentes HO município, elfcctuantfo-sc pelos preços 
mínimos da Lei u." UOI de 18 de Setembro r!e Hl50, se a 
Companhia distribuil-os por immigrante.s que importar 
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e estabelecer; não podendo, porém, vendei-os a estes de
vidamente medidos e demarcados, por prC!;o excedente 
ao que fdr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do 
prazo 1lc seis mezes, con taLlos da da ta do contracto, 
sendo dt·ntro do mesmo prazo suhmettidos á approva
ção do GoYerno os re~pet:liYos estatutos, se o capital 
fôr levanta do 110 Impcrio, ou .~aliei ta da a necessaria au
torização para que a Companhia funccione no Brazil, sr. 
o funLio social fôr subscripto no exterior. 

YII. 

A Companhia, tugo qUt: t~sHver e111 condições de func
cionar, submf~lterá it approvação do Governo o plano e 
orçamento tle todas as obras projcctadas, os desenhos 
tlos apjlarelhos, a descripção do., processos empregados 
110 faiJI'ieo do assucar e os.coatractos celebrados com os 
tiroprietarios agrícolas. plantadores e fornecedores de 
canna, a lim tlt: que o Govemo possa ajuizar do systema 
e prt·ço das obr<ts e da qnan tidadt! da canna que poderá 
S('l' forrH't:.ida ao t•ngcnllo central, nos termos da con
dirão 10. a 

A Campa\ ilia t": oln·igatla a dccitar as modificações 
que forem irHlirat!as pi~lo Guvt•rnu Jllh tr:1balltos preli
min:lt'l'S dü <fHC traia '-' pcriotlo :1nteriur, caducando a 
couo;so<io uo caso de uão rt•pre~enl:ncm os contraetos 
cdeLradus com os proprielarius <lgric~Jlas, plantadores 
e forneeellores a quautid:tclc minima de canna especifi
cada na cilada clausula 20." 

VIII. 

A Companhia começará <ls oLras dentro de tres mezes 
contados da data da approvação do plano e orçamento e 
eoneluirá doze mezes tlepois. 

IX. 

Se a Cümpanhia deixar Llt· organizar-se ou, depois de 
organizada, não se llaiJililar de accdrdo com a Lei 
n." 1.083 de 22 de Agosto Lle f8UO para exercer suas opera
ções, deutro dos prazos lixados, e Sü as respectivas 
obras não comc~:arem ou, depois lk começadas, não 
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forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo po
derá declarar nulla a concessão, salvo caso de força 
maior devidamente comprovado, em que será concedido 
novo prazo para a realização do serviço que não tiver 
sido opportunamente executado; ficando de nenhum 
effeito a concessão, se, esgotado o novo prazo concedido, 
não estiver concluído o serviço. 

X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer terá 
a capacidade para moer pelo menos, diariamente, du
zentos c quarenta mil (2~0.000) kilogrammas de canna 
e fabricar annualmente um milhão (1.000.000) de 
kilogrammas (mil toneladas) de assucar, no mínimo. 

A' medida que fôr augmentando a producção da canna 
no município será elevada a potencia dos machinismos, 
de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de as
sucar na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no fu
turo forem descobertos e interessarem especialmente 
ao fabrico do assucar. 

XII. 

A Companhia ligarú por meio de linhas ferreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com uma 
das estações da estrada de ferro do Recife a S. Fran
cisco e com as propriedades agrícolas do município; 
estabelecendo paradas onde possam ser entregues pelos 
cultivadores as cannas destinadas á fabrica c empre
gando a tracção animada ou a vapor para a conducção 
da canna c exportação do asssucar em wagons apro
priados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é li vrc 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento e 
sua indemnização; podendo esta ser ajustada em di
nheiro pelo peso e qualidade da canna ou em certa 
proporção e qualidade do assucar fabricado. 
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XIV. 

Do c.1pital nfiançado e garantido pelo Estado des
tinará a Companhia o valor de dez por cento (iü •;.) 
para constituir um fundo especial que, sob sua res
ponsabilidade, emprestará, a prazos convencionados 
e juro até oito por cento (8 "/J ao anno, aos planta
dores e fornecedores de canna como adiantamento para 
auxilio dos gastos de prouucção. 

A importancia do cmprestimo não poderá exceder 
de dous terços do valor presumi vel da safra. 

Na falta de accôrdo o valor presumi vel da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança 
do reembolso, não sú os fruc tos pendcn tes, como 
lambem certa e determinada colheita futura, in
strumento.~ de lavoura, c qmlqurr outro objecto isento 
de onus, todos os quaes deverão ser cspecificatlos no 
contracto de emprcstimo, em que se expressará o 
modo do pagamento e a prohibição de serem reti
rados do poder elo devedor durante o prazo elo em
prestimo os objectos dados em fiança. 

XV. 

O capital afianç<1do e garantido pelo Estado compor
sc-ha das sommas empregadas nos estudos c obras espe
cificadas nas cbusulas L • c 7. ", isto é, plano e orça
mento das obras, desenhos das machinas c descripção 
dos processos, construcção dos cdilicios apropriados para 
a fabrica e dependencias desta, tram-w1y, seu material 
fixo e rodante, animaes e accessorios L dispensaveis ao 
serviço lia mesma fabrica, e bem assim de outras des
pezas feitas bona {ide que forem a pprovadas pelo Go
verno. 

XVI. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão com.
prehcndidas sómente as que se fizerem com a compra 
das cannas c do material de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos ordinarios c occur
rentes . 

XVII . 

. A substituição geral ou parcial do material empre
gado_ no serviço do engenho central, as obras novas, in
clusive o augmento das contractadas, correrão por conta 

- PARTE II. 30 
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do fundo de reserva, que :1 Companhia e~nstituirá por 
meio de uma <ruota deduzida <los lucros líquidos da fa
brica. 

XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos supe
riores a dez porrento (10 %! começará a indemnizar o 
Estado de qualquer auxilio pccuniario que delle tenha 
recebido com o juro de ~etc por cento (7 ";o) sobre a im
portancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

BealizaJa que seja a indemnização feita ao Estado do 
auxilio reccbillo, a Companhia dividirit o excedente da 
renda de dez por ecnto ( JO "/,) em trns partes iguaes : 
u111a applicada a constituir o fundo d<) amortização, a 
outra a augmcnlar o de reserva, que serú representado, 
no mínimo, por um tcr<:o do l':lpital, e a !Prceira a adtlir 
ú quota dos diYitlcndos. 

X\. 

A Coll)panil ia obriga -st: a ptTSla i' o,; esc larccimon los 
que forem exigidos pelo Gnv;•rno, pela Prnsidencia da 
Proviucia c pelo Agenk Fiscal, a 11ão empregar escravos, 
a entregar setnestralmentc ao Agente Fiscal um rela
torio circumstanciatlo dos trabalhos e operações, c a 
contraelar ttcssoal iLlo11eo para os diverso;; misteres da 
fabrica, senuo cs:;:1 idoneilladn comprOV<ltla por títulos, 
documentos e a t testado~ dt~ pl's:;o:ts pr:)lis> io11acs e com• 
potentes. 

\.\L 

O Governo nomt~a t·:'i, de accóri.lo eom a Presidencia da 
Provincia, pessoa itlonea, para Jiscalisar as operações da 
Companhia, a execução dos eontractos com ella cele
brados e o cumprimento tlo.s ajustes feitos com os pro
prielarios agrícolas, plan Ladore~ c fornecedores de 
eanna. 

XXII. 

O Govemo reserva-se a faeuldado de snspemlcr o pa
gamento do juro afiançado e garantido: 

~ 1. o Se pu r culpa da Coillpauhia, durante tres annos 
consecutivos, n engenho t'l!Illral uão protluzir o mi
nimmn do assucar <[LU' a Cumpauliia ~e propõe fabricar. 
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~ 2.• Se por igual motivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam·se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver commi• 
nada pena especial imporá o Governo administrativa
mente a multa de um a cinco contos de réis (i :0008 a 
ts:OOOS) e do dobro na reincidencia, procedendo-se ã 
cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados pr,rante o 
Governo Imperial que julgará de sua procerlencia, ou
vida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho .de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decididas, quando da 
competenda do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tri
bunaes do lmperio, de accôrdo com a Legislação Brazi
leira. 

XXVI. 

As que~tões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Goveruo c a Companhia serão resolvidas por 
dous arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de 
empate, não havendo accórdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
dindo entre os dons a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
] ução procetler-se-ha á liquidação de conformidade com 
ac; leis em vigor, sendo ven:lido em hasta publica o en
genho cen tr1ll c suas pertenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
~ão havend.o lanç<H~Ol', o Gover_no arrendará o .cst~
Cimcnto c, wdcmmzado IJLie seJa rle U1es qu~p,.M~ · ""···
volvcrú aos possuidorrs das acçõe~ da CoJ.U'f1a~\W~\'tfuPA li1L';f1 L) 

falta dclles, a seus legitimos successorcí!'.'«--.\)' '"l,.c, 
f ~· . 

(, «:;, 
\\ 
~ ··, .. 

~_,o-::o 
11 C 1,; I' : ,· 
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XXVIII. 

Do exame c ajuste das contas de receita e despeza 
para o pagamento uo juro afiançado c garantido será 
incum!Jida urna cornrnissão composta do Agente Fiscal, 
de um Agente da Companhia e de mais um empregado 
designado pelo Governo ou pela Presidencia da Pro
víncia. 

A despeza que se fizer com a fiscalisação dos con
tractos correrá por conta do Estado e da Província re
par.tidamente, durante o prazo da concessão da fiança e 
da garantia. 

XXIX. 

Para que a fiança c garantia do juro concedidas pelo 
Estado vigorem e produzam seus eiTeitos, deverá ser 
executado de accôrdo com as presentes clausulas o con
tracto celebrado com a Presidencia da Província de 
Pernambuco em 30 de Janeiro de l87õ. 

XXX. 

O contracto que fôr celebrado, em virtude destas 
ela usulas, será revisto de cinco em cinco annos, podendo 
ser modificado nos pontos que a experiencia reputar 
defeituosos, mediante accôrdo prévio entre os contrac-
tantes. · 

XXXI. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
regulamento para boa execução do art. 2.• da Lei n.• 2687 
de 6 de Novembro de 1.87õ, obrigam-se os concessionarios 
a cumprir e fazer cumprir o mesmo regulamento no 
que lhes fôr applicavel. 

Palal)io do Rio de Janeiro em 16 de Fevereiro de 
1876.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. Ql22- DE tG DE FEVEI\EIUO ))E 187G. 

Transfere a D. Felippa Dias Baptista a conccssito feita a seu fi
nado marido, João Paulo Dias, por Decreto 11. • 5UH de 27 de 
Novembro de 1872, para a lavra de mineraes no municipio 
de Apiahy. · 

Attendendo ao que Me requereu D. Felippa Dias Bap
tista, vi uva de João Paulo Dias, concessionario das minas 
de chumbo o outros minoraes a que se refere o Decreto 
n.0 5151 de 27 de Novembro de 1872, o á eircumstancia, 
por ella provada, de que o unico herdeiro do mesmo 
seu marido não addiu á herança deste, Hei por hem 
Transferir para o nome da peticionaria a con,:essão feita 
pelo mencionado Decreto, solJ as mesmas condições nelle 
estabelecidas, ficando prorogado por um anno o prazo 
tixado na clausula segunda. 

Thomaz José Coelho do Almeida, do l\leu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negoeios da Agri
cultura, Commercio o Obras Puhlicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio 'lo Rio de Janeiro 
em dezaseis de Fevereiro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da Independencia o do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6123- DE 23 DE FEVEREIUO DE 1876. 

Separa do termo de Santa Anna do Livramento o de D. Pedrito, 
na Provincia de S. Pedro do Hio Grande do Sul, c crê a neste 
o lugar de Juiz Municipal e de ürphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo unico. Fica separado do termo de Santa Anna 

do Livramento o de D. Pcdrito, na Provinda de S. Pe
dro do Rio Grande do Sul, e creado neste o lugar de Juiz 
Municipal e de Orphãos; revogadas as disposições em 
contrario. 
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Diorro Velho Cavalcanti de Albuquerque, rlo 1\lcu Con
selho," Ministro u Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Justica, assim o tenha entendido l' Ltça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte c trrs lle Fevereiro fie mil oi
tocentos setenta e seis, quinquagrsimo quinto da In
dcpendencia c rio Impcrio. 

Com a rubrica lle Sua ::\lagc;::tade o Impcr:1dor. 

Diogo Velho Caralcanti de Al/mquerque. 

DECRETO N. 6121- DE 23 llE FEVEREIRO DE f.876. 

Crêa o lugar de Juiz 1\lunicipa\ c dP Orphiios no termo de Len
çúes, na ProYinda de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o ~ef!·uintc: 
Artigo unico. E' creado o lugar lle Juiz Municipal e 

de Orphãos no termo de Lnnçóf'~, 11:1 Pr.ovinria rlr~ S. 
Paulo. 

Diogo Velho Cavalcanti dn Allmquerque, llo ~leu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios da 
Justiça, assim o tenha rntl'nd ido n raça executar. Pa
lacio do Rio de Jauciro r•m vinte c trcs de Fevereiro llc 
mil oitocentos setenta e seis, quinquag·csimo quinto da 
Independcncia c do Impcrío. 

Com a rubrica de Sua J\lagcstadc o Imperador. 
' 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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DECRETO N. 612;) -nE 2:1 DE FEVEREIRO DE 1876. 

Concede privilegio a Eduardo Baptista Roquette Franco para o 
melhoráiiientõ. que introtluziu na mar~hina rle sua invenç:1o, 
destinada a preparn r wfr'. 

Attcnrlcndo ao que l\1(") requornu Eduardo Baptista Ro
quette Franco, c de conformidade com o parecer do Con
selheiro Procurador da Corôa, Soberania e F::;:cnda Na
cional, Hei por bem Conc~:d<~r-lhc privilegio, por oi to 
annos, para o melltor.1mcnto que, na macltina <lc sna 
invenção, de que trata o Dcer<'to n." (i()!);j de 12 de Ja
neiro ultimo, introrluz.in a fim dr l]pspnlpar, rlescascar 
c ventilar o café. 

Thomaz. Josó Coelho de Almt•ida, rlo l\lcn Consrll10, 
Ministro c Secretario de Estado dos Nrgocios da ,\gri
cultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio tlo Rio de Janeiro 
em vinte e tresdeFevereiro de mil oitocenlos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto rla Intlepcn<lrncia c do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\fagcstadc o Imperador. 

Thomaz José Co !!lho de Almeida. 

DECRETO N. Gl2G- DE 2:~ DE FEVEREIRO DE 1876. 

Concede a l\lanocl Gouçalves da Hosa, Antonio Vieira de 
Araujo, Valentim Antonio de Souza ~~ Antonio rla Cunha 
Maciel autorização para explorarem ferro c outros mctaes na 
Provincia de Santa Cathariua. 

Attenrlendo ao que .Me requereram Manoel Gonçalves 
da Rosa, An-tonio Vieira de Araujo, Valentim Antonio 
de Souza c Antonio da Cunha Maciel, Hei por bem Con· 
ceder-lhes autorização, por tlous annos, para explora
rem jazidas de ferro c outros metaes na comarca de 
Nossa Senhora da Graça, na Província de Santa Catha
rina, sob as clausulas que com este baixam, assignadas 
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por Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro c Secr<'lario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Puhlicas, que assim o tenha 
entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e lres de Fevereiro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da lndependencia e do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\Ia~:estade o Imperador. 

Thomaz José Coelho tle Almeida. 

Clausulas a (JUe se -l·et'cre o Decreto n. 0 61~6 
desta data. 

(. 

Fica concedido o prazo de dous annos para os conces
sionarios l\lanod Gonçalvc3 da Hosa, Antonio Vieira tle 
Araujo, Valentim Antonio de Souza c Antonio da Cu
nha J\laciel explorarem jazi,Jas dt~ ferro e outros metars 
na comarca de Nossa S~uhora da Graça, ua Província de 
Santa Catharina. ' 

Il. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendados pela sciencia. 

As que se tiverem de fazer em terrenos possuídos, 
por meio de sondagens, cavas, poços, galerias subterra
neas ou a céo aberto, não poderão ser eKecutatlas sem 
autorização escripta uos proprietarios. 

Se esta, porém, lhes fôr negada, porlerá ser supprida 
pela Presidencia Lia Província, mediante liança prestada 
pelos concessionarios, que responderão pela indemniz1-
ção de totlos os prejuízo.~, perdas e Llamnos causados aos 
proprietarios. 

Para concessão uesemelhante supprimento, o Pre!'i
dente da Província mandará, por editacs, intim:,tr os 
proprietarios para dentro do prazo razoavel que mar
car, apresentar os motivos de sua opposição e reque
rerem o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

III. 

O Presidente da Província concederá ou negará o sup
primento requerido á vista das razões expenuidas pelos 
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proprictarios, ou á revelia destes, declarando os funda
mentos lle sua decisão, da qual poderão os interessados 
recorrer para o Ministerio dit Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas. Este rer-urso, porém, sómcnte será 
recebido no etTeito devolutivo. 

IV. 

Dclillcrada a concessão do supprimcnto da licença, pro
ceder-se-!la immediatamente á avaliação da liant;a de 
que trata a clausula 2. ", oll da indemnização dos pre
juízos allegados pelos proprietarios, por meio de ar·
bitros que serão nomeados: tlous pelos concessionarios, 
e dous pelos proprietarios. 

Se houver empate será dccidillo por um ü. • arbitro, 
nomeado pelo Presidente da Província. 

Se os terrenos pertencerem ao Estado o ü." arbitro 
será nomeado pelo Juiz de Direito. Proferiuo o lautlo, 
os conccssionarios serão obrigados a effectuar no prazo 
de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da im
portancia em que fôr arbitrada a indemnização, sem 
o que não lhes será concedido o supprimento da li
cença. 

v. 
A indemnização de que trata a clausula precedente 

será devida ainda quando as explorações forem feitas em 
terrenos de propriedade dos concessionarios ou do Es
tado, uma vez que della possa provir damno ou prejuízo 
aos proprietarios confrontantes. 

VI. 
Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua 

custa o curso natural das aguas que tiverem de desviar 
de seu leito, pela necessidade dos trabalhos da explora
ção. Se o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não 
poderão fazer sem licença deste, que poderá ser supprida 
mediante indemnização, na fó.rma estabelecida na clau
sula &. • • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação 
de pantanos ou estagnação de aguas que possam preju-
dicar a. sau~e dos morad?res da circumvizi~:.:-:~
concesswnari?s ~erão obngados a.desecc~(~~ó,!(9~ DA GAM 
alagados, restltutndo-os a. seu antigo e' ta_~\-· · , /f,-5 

- PARTE 11. ' :· ~· . 31. 
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VIII. 

As pesquizas de minas por meio uc cav~s , poços 
ou galerias, no terri to rio uesta concessão, não terão 
lugar : 

L • Sob os edificios, c a ·W metros de circumfcren
ci~, salvo na ultima hypothesr, sómente com consenti
mento expres!"o e por e,:cripto do respectivo propric
tario. 

Este consen limen to n'lo poderú ser supprido pela 
Presi(lencia <la Província. 

2. • Nos caminhos e l'Slradas publicas e a 10 melros 
de cada lado dclles. 

3. • Nas povoações. 

IX. 

Os concessionarios fuão levantar plantas geologica 
e topographica dos terrenos explorado8, com perfis que 
demonstrem, tanto quanto pennittirem os trabalhos 
que tiverem feito, a superposição das eamadas mine
raes, e remetterão as ditas plantas, por intermedio do 
Presidente da Província, á mencionada Secretaria, 
acompanhadas: L •, de amostras dos mesmos mincraes 
e das variedades das camauas de terras; 2. •, rle uma 
dcscripção minuciosa da possança das minas dos terre
nos de domínio- publico e particular, necessarios á 
mineração, com rlesignação <.los vroprietarios, das cdi
fie:Jções nelles existentes c do uso ou emprego a que 
são destinados. 

Outrosim, indicarão qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos ua mineração, e qua I a dis
tancia entre cada uma U3S minas c os povoados mai~ 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as dausulas deste Decreto, scr-lhes-ha 
concedida autorização para lannrem as minas por elles 
descobertas nos luóares tlesign~dos, de accôrdo com as 
Leis e condições que o Governo julgar conveniente es
tabelecer no acto da concessão, no interesse da mine
ração, c em bene!icio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 
!Si~. -Tiwma:: José Coelho lle Almeida. 
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DECl\ETO N. üi27 -DE 23 DE FEYERElRO DE 187(). / 

Concede ao Bacharel Cyrino Antonio de Lemos permissão para 
explor::rr tninas de ouro e outros metaes no município de 
S. José de Campos, comarca de Jacarehy, Província de S. Paulo. 

Atlenuendo ao que l\le requereu o Bacharel Cyrino 
Antonio de Lemos, Hei por bem Conceder-lhe permissão, 
por dons annos, para e~plorar minas de ouro e outro<> 
metaes no município de S. José de Campos, comarca 
de Jacarehy, Província tle S. Paulo, sob as clausulas 
que com este baixam assignaclas por Thomaz José CoPlllO 
de Almeida, do l\leu Conselho, .Ministro e, Secretario de 
EstaLlo dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executa r. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres ue Feve
reiro ue mil oitocentos setenta e seis, qninquagesimo 
quinto da Jnrlependencia c do lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadr, o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

CDnusuln01 n. que se ref'er•e o Ill('cret-o n. 0 OI~')' 
desw tinta. 

I. 

Fica ·concetliL!o o prazo rle tlous annos ao Bacharel 
Cyríno Antonio de Lemos para explorar minas de ouro 
e outros metaes no município ele S. Jo~é ele Campos, 
comarc:1 de Jacarehy, Província de S. Paulo. 

11. 

As exploraçõeg poderão ser fcilas por qualquer dos 
modos recommenrlados pela sclencia. As f! IH~ sr ti v e· 
rem de fazer em terrenos possui1los por meio df' son
dagens, cavas, poço~, galerias subtenaneas ou a céo 
aberto, nã<r poderão ser cxecuta,!.as sem anlorização 
f)SCJ'ipta dos proprietarios. Se esta, fH1rüm, lhe fôr ne
gada, poderá ser supprida pela Presídencia da Provín
cia, mediante fiança prestada pelo concessionario que 
re;:ponderá pela indemnização tle todos os prejuízos, 
perdas e rlamnos causo elos ao~ proprietarios. 

}1 
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Para concessão de semelhante supprimcnto, o Pre· 
sidente da Província mandará, por cdilaes, intimar os 
proprietarios para dentro do prazo razoavel, que mar· 
car, apresentarem os motivos de sua opposição e re
quererem o que julgarem necessario a bem de seu 
direito. 

III. 

O Presidente da Província concederá ou negará o 
supprimento requerido, á vista das razões expendidas 
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, ela qu~l poderão os inte
ressados recorrer para o l\linisterio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, 
sómente será recebido no effeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2.", ou ela inclemnização elos pre
juízos allegaclos pelos proprietarios por meio de ar
bi tros que serão nomeados, dous pelo concessionario e 
dous pelos proprietarios. Se houver empate, será deci
dido por um 5. o arbitro, nomeado pelo Presidente .da 
Província. Se os terrenos pertencerem ao Estado, o 5. o 

arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 
Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a 

effectuar no prazo de oito dias o deposito da llança ou 
pagamento da importancia em que fór arbitrada :1 in
demnização, sem o que não lhe será concedido o sup
primento da licença. 

v. 

A indemnização de que trata a clausula precedente 
será devida ainda quando as explorações forem feitas 
em terrenos de propriedade do concessionario ou do 
Es.tado, uma ve~ qu~ della possa provir damno ou prc
JUlZO aos propnetarws confron tantes. 

VI. 

Será igualmente obrigado a restabelecer, á sua custa, 
o curso natural das aguas que tiver de desviar de seu 
leito pela necessidade dos trabalhos da exploração. Se 



EXECUTIVO. 

o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderá 
fazer sem licença degte, que poderá ser supprida me
diante indemnização, na fórma estabelecida na clau
sula 4. • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantanos on estagnação de aguas que possam prejudicar 
a saude dos moradores ela circumvizinhança, o conces
sionario S!Jl'á obrigado a deseccar os terrenos alagndos, 
restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 

As pesqnizas de minas por meio de canos, poços ou 
galPrias nos terrenos desta concessão, não terão lugar: 

1.. o Sob os edificios a Hi metros de sua circumferen
cia, salvo na ultima hypothese, sómente com consenti
mento expresso c por escripto do respectivo proprie
tario. 

Este consentimento não poderá ser supprido pela 
Presidcncia da Província. 

2. o Nos caminhos e estradas publicas a 10 metros de 
cada lado delles. 

3. o Nas povoações. 

IX. 

O concessionario fará levantar plantas gcologicas e 
!opographicas dos terrenos explorados com perfis que 
demonstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos 
que tiver feito, a superposição das camadas mineraes, 
e remetterá as ditas plantas, por intermedio do Pre
sidente da Província, á mencionada Secretaria acom
panhadas : 

i. o De amostras dos mesmos mineraes e das varie
dades elas camadas de terras ; 2. o De uma descripção 
minuciosa da possança das minas, dos terrenos de do
mínio publico e particular, nccessarios á mineração, 
com designa"Ção dos proprietarios, das edificações nel
les existentes c do uso ou emprego a que são destina
dos. Outrosim indicará qual o meio mais apropriado 
para o transporte dos productos da mineração, c qual 
a distancia entre cada uma da.s minas e os povoados 
mais proximos. 
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X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto , ser-lhc-ha 
eoncrdida autorização para lavrar as minas por rlle 
descobertas nos lugares designados, de acc!lrdo com as 
Leis e condições que o Governo j~lgar conveni~nte 
estabelecer no acto da concc;;são, no mteresse dn nnnc
ração e em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio dr Janeiro rm ?:1 de Fe\•creiro de 
1876. -Thomaz José Coel!w rle :ttmeúla. 

DECRETO N. 6:1.28- DE 2:3 DE Flêi"EHEIRO DE :l87G. 

Pro roga por seis mczes o prazo marcado na clausula :l. • das f!UC 

acompanham o Decreto n. 0 53!J!J de 10 de Setembro de i8~:3. 

Attrndendo ao que l\lc requereu a Companhia Ferro
carril de Jacarepagu:"t, Hei por bem Prorogar por seis 
mczes o prazo marcado na cbusula 3." das que acom
panham o Decreto n. o ã3!J9 de 10 de Setembro de 1873. 

Thomaz José CGelho de Almeida, do 1\leu Conselho, 
l\lini,tro e Secretario rle Estado dos Negocias da Agri
cultura, Commercio e Obras Pu!Jlc!as, assim o tcnba en
tendido e faça exerutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte c tres de Fevereiro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da lndepcndencia o do 
Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Thomaz José Coelfw de A /me ida. 
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DECRETO N. tHS:9 - DE 23 DE FEVEI\EIUO DE i87(í. 

Organiza a Inspectoria Geral rias Terra,; e Colonisat;ão. 

Usando da autorização a que se refere o art. 20 rlJ 
Lei n. o 2640 de 22 de Setembro do anno proximo lindo, 
Hei por bem organizar a Inspcctoria Geral das Terras 
e Colonisação, nos termos do l:lcgulamen to que com este 
baixa, assignado por Thomaz José Coelho de Almeida, 
do 1\leu Conselho, Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocias lla Agricultura, Commcrcio e Obras Pnhlicas, 
que assim o tenha entendido o far;a executar-. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte c tres de Fevereiro de mil 
oitocentos setenta c seis, quinquagcsi mo cplin to da I nde
pendencia c do lmperio. 

Com a rubrica tle Sua Magcstade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Regulamento I' ara a lnspectoria Geral das Terras e Co:o. 
nisação, a que se refere o Decreto n. o 6f29 de 23 
de Fe-vereiro de 1876. 

CAPITULO I. 

DA ORGANIZAÇÃO DA. INSPECTORIA GERAL. 

Art. 1. o A commissão do registro geral das terras 
publicas c possuídas e a agencia official de colonisação 
constituem a Inspectoria Geral de Terras e Colonisação, 
que se destina : 

L o A e!Iectuar, nos termos da Lei n. o 601 de t.8 de 
Setembro de i850, a estremação das terras do domínio 
publico das do particular, concorrendo p:1ra o apro
veitamento e cultura das que pertencerem ao Estado; 

2." A fiscahsar edirigir todos os servicos attinentes 
á immigração e colonisação; · 

3. 0 A promover a immigração espontanca _ __ -·-· 
ao prompto e vantajoso estabeleci me . ~ ~ rÍtfi!Nll-h ~- >~:·~ 
grantes, nos termos expressos no prcse 15~~\J.Iàtn'ú\:l.t'Cf. C,tL111 b ·. 

' ~, '·~:/ 
I. ()) 
\ . 
~\ "' ~· .• _c' 

·~:.::. Do" -.....;,..~ •> [l E!;.,' I 
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Arl. ~. • A Inspectoria Geral das Terras e Colonisa
cão rlividir-se-ha em duas secções. 
· § L" A' i. • secção incumbem os serviços concernentes: 

L" A' exploração, medição, divisão e discrimin~ção 
das terras devolutas, e sua distribuição, na fórma das 
leis, regulamentos, instrucções c ordens em vigor ; 

2. o A' legitimação de posses, revalidação de sesma
rias c concessão de terras devolutas, recur~os in ter
postos das decisões das Presi~cncias de Província nos 
respectivos processos, ou em quaesquer outros em que 
appareçam duvidas ou reclamações de competencia ad
ministrativa; 

3. o A' verificação dos trabalhos technicos dos Enge
nheiros encarregados de Caes serviços, rectificações e 
reformas de medição e demarcação, que não estejam no 
caso de ser aceitas, c reconstrucção das plantas parciaes, 
á vista dos relatorios e memoriacs correspondentes; 

t~. o A' indicação das terras devo lu tas que devam ser 
reservadas, discriminadas e applicadas ao patrimonio 
das Províncias e ás 1\lunicipalidades, remuneração de 
Voluntarios da Patria e praças do Exercito, aldeamento 
tlc índios, fundação de povo~ções c districtos coloniacs, 
aberturas de estradas, assentamento de linhas telegra
phicas, córte de ma dei r as destinadas á construcção 
naval e séde de estabelecimentos agrícolas, industriaes 
c quaesquer outros de utilidade publica; 

5." A' designação das terras que, depois de medidas, 
demarcadas c descriptas com as competentes plantas ou 
mappas topographicos, conveni1a expor á venda, e bem 
assim as que tlcvam ser concedidas gratuitamente na 
zona das fronteiras; 

6." A' indicação das Prov!ncias, comarcas e municí
pios onde se deva, de preferencia, proceder á legitimação 
e revalidação de posses e sesmarias e outras concessões, 
2 á medição das terras applicaveis aos diversos fins men
cionados no n. • 4, deste artigo ; 

7 ." A' organização do quadro das terras publicas me-
1idas e demarcadas, das concedidas e vendidas depois de 
eompeten tmnentc verificadas as medições ;sendo classifi
cadas por Províncias, comarcas, munici pios c parochias, 
com declaração das áreas c do preço das vendas; 

8. 0 A' organização, pela mesma fórma, do quadro das 
posses legitimadas e das sesmarias e outras concessõe~;~ 
que forem revalilladas, com indicação dos perímetros e 
nomes dos possuidores, sesmeiros e concessionarios; 

9." A' organização do registro geral das terras pos
~uirlas por qualquer titulo, de conrormidade com o 
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art. 13 da Lei n. 0 601 de 18 de Sdembro de 18:)0, re
gulamentos, instrucções e ot·dens do Governo Imperial 
concernentes a este objecto; 

lO. A' organização e desenho de plantas c mappas 
topographicos e l'uas degcripções e quaesquer outro:;; 
trabalhos da mesma natureza, que se destinem a dar 
conhecimento das terras devolutas c possui1las. das le
gitimadas e re\'alitladas, das publicas ronre1lidas 011 
vendidas, das occupadas por povoações, aldeamentos, co
Ionias c outros estabelecimento:> de utilillacle publica e 
das que tenham sillo reservadas para os Iins indicallos 
non. 0 5; 

H. A' organização do registro gera I e á esta tis li c a tJ e 
todas as terras publicas e possuídas. 

§ 2. o A' 2. • secção competem os serviços r ela ti vos: 
1. o Ao exame do estado dos navios que conduzirem 

immigrantes, e áccrca do tratamento destes a bordo; 
2. o Ao de:;:embarque, agasalho e sustento dos immi

grantes c ao deposito e entrega das bagagens; 
3. 0 A' internação dosimmigrantes e estabelecimento 

rlos que forem agricultores, nas colonias do Estallo, e ao 
emprego dos de profissão diversa que queiram per
manecer no Brazil ; 

4. • A' acquisição de colonos ou opera rios por conta de 
particulares; 

ü. • A' immigração espontanca ; 
6. • Ao cscriptorio de locação de serviços e á hospe

daria; 
7. o A' remoção para o hospital dos immip;rantcs en

fermos que 'não possam ou não devam ser tra Lados no 
edificio da hospedaria; 

8." A' recepção e expedição das quantias que os immi
grantes pretendam enviar para fóra do lmperio ou 
lhes sejam endereçadas do exterior por in lermctlio dos 
Consules brazileiros; 

9. o Ao recebimento c remessa da correspondencia dos 
colonos; 

lO. A' preparação de terras apropriadas ao estabele
cimento dos immigrantes espontancos c conservação 
dellas de modo que, sem inconveniente, possam ser dis
tribuídas aos que as pretendam; 

H. A' cr~ação de agencias nas localidades em que 
sejam necessarias para facilitar aos immigrantes a es
colha de terras e o pagamento do respectivo preço; 

12. Ao transporte de immigrantes, cuja vinda seja 
solicitada por parentes ou amigos estabelecidos no 
Brazil; 

- PARTE 11. 32 
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13. A' coordcuação dos esclarecimentos e (ht!os csta
tisticos que dcYam acompauhar os nDppas rla.;; colonias 
e da~ terras apropriadaS' ao estabelecimento de immi
grantes; 

H. A' organização de ta!Jcllas dos salarios pagos aos 
agricultores e operarios nos centros agrícolas c nas 
cidades ou povoaçõe.~ do littoral e do interior; 

H>. A' superintcndcncia das colonias do Estado; 
16. A' fiscalisacão dos contractos celebrados para a 

importação de iminigrantcs ; . 
17. Ao registro ou matricula dos immigrantcs, In

screvendo-os no livro cumpetentc, com declaração do 
nome, estado, nacionalidade, profissão, lugar do destino, 
dia da entrada e da sa h ida. 

CAPITULO H. 

DO NmlERO E OBI\IG,q;õES DOS E'lPUEGADOS. 

Art. 3. 0 A Inspectoria Geral Lias Terras e Colonisação 
com por-se-ha do scgu in te pessoa I : 

O Inspector Geral ; 
O Aj utlan te do Inspec lo r ; 
2 Chefes de secção; 
4 Olllciaes; 
4 Amanuenses ; 
i Porteiro; 
i Continuo; 
Os Engenheiros auxiliar%, Desenhistas, Interpretes c 

Guardas que forem annualmcu te designados pelo l\linis
tro da Agricultura, Commercio c Obras Publicas sobre 
proposta do Inspcctor Geral; 

Os Inspeclores cspcci:Jcs de terras e colonisação nas 
Províncias. 

Art. 4. 0 Ao Inspector Geral, a quem são subordinados 
os demais empregados, compete: 

1. o Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos; 
2. o J\lanter a ordem e regularidade do serviço ; 
3. 0 Designar 03 empregados que deverá ter cada 

secção ; 
4. o Abrir e dar (lirecção ú correspondencia; 
5. 0 As;;ignar o expediente; 
6. 0 Requisitar, em nome do l\linistro, dos chefes de 

outras RepartiÇões c autoridades, com excepção dos l\li
nistros, c C.··~~elhciros de Estado., S~cretarios de Cama-
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ras Legislativas, Bispos, Prcsilientes de Proviucia o Je 
Tribunaes c da Illma. C amara l\Iunici pai, as providcucias 
precisas para o prompto desempeilho (tos deveres que 
lhe são commettidos; 

7.0 Julgar as infracçõcs do B.egubmcnto n. 0 :'!lG8do 
L o de l\laio de 18i:i8 ; 

8. 0 Dar posse e deferir juramento aos empregados; 
9.0 Propôr ao l\linistro a nomeação c llcmissão dos 

empregados da lnspectoria e das colonia~, c IJcm assim 
dos Engenheiros c agrimemores incumbidos de traba
lhos de medição de tonas; 

lO. Formular as instrucf;õcs para os Engenheiros e 
Agrimensores encarregados elo servico de medição de 
terras c outros trabalhos a na logos: 

H. Inspeccionar ou mandar inspcccionar, ao menos 
uma Yez annualmente, as colonias do Estado; 

i2. Propôr a nomeação dos Inspector!:s cspcciaes dan
uo-lhes instrucções com approvaçãó prévia (!o Ministro; 

i3. Observar e fazer observar a Lei li. o GOl de 18 
de Setembro de 1850 e os Decretos n. 0 ' 2168 do L o de 
i\la i o de 1858 e 3781, de Hl de Janeiro de :1867; 

f4,. Indicar todas as medidas que a experiencia acon
selhar para o! melhoramento dos serviços a cargo daRe
partição e dar parecer sobre o~ assnmptos de sua com
petencia; 

15. Apresentar, até o fim de Janeiro, rclatorio cir
cumstanciado dos trabalhos do nnno ~tnterior acompa
nhado do balanço da receita e despcza com os serviços 
da Inspectoria, e do orçamento fie uma e de outra para 
o exercício vindouro. 

Art. 5. o Ao Ajudante do Inspector Geral incumbe: 
f. o Auxiliar o lnspector Geral na direcção c fiscali

sação dos serviços concernentes á vi5ita dos navios de 
immigrantes, ao emlwrque e uesembarquc oestes e ao 
ucposito, acondicionamento c entrega das bagagens; 

2." Visitar c inspeccionar as colonias do Estado, 
quando lh'o ordenar o lnspector Geral, observando as 
instrucçõcs que deste receber; 

3." Organizar o quadro geral dos empregados, c o 
inventario de todos os moveis e objectos pertencentes 
á Repartição e suas dependencias; 

4." Coadjuvar' o Inspector Geral na tiscalisação da 
hospedaria e do escriptorio de locação de serviços, na 
expedição e direcção da correspondencia o:fi~c:!Ji;a.&...~......,.w..._ 
que pertencer ao archivo geral e á co çl.w(l aa:·-- - -,, 
Repartição e em quae~quer outros Ira ~"Mqwllf%t CAN,f ·._\ 
encarregado pelo mesmo ln~pect"r. /'/ ~) -1.~7 

' '-.· 
\((:) 
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Art. ü ." Aos Cl10fes de secção incumbe : 
Executar c fazer cxecut:Jr os trabalhos das respec

tiva~ secções, coadjuvando-se reciprocamente. 
Art. 7." Aos Otliciaes e Amanuenses cumpre desem

penhar os serviços que lhes forem distribuídos pelos 
Chefes tle secção. 

Art. 8.0 Ao Porteiro incumbe abrir e fechar as portas 
tia Repartição, cui1lar da scgnran1:a c nsseio da casa; c 
desempenhar todos os seniços, que lhe forem orde
nados pelo Inspeclor Geral. 

Art. 9." Os Engenheiros auxiliares e os Desenhistas 
prestarão os seniços de sua profissão, de que forem in
cumbidos pelo lnspcctor Geral; e serão dispensados 
logo que conchi:~m os trabalhos de que hajam sitio 
encarrega tios. 

Art. iü. Os Inspcctorcs especiaes nas Províncias des
empenharão, de conformidade eom as instrucções que 
forem expedillas pelo Inspcctor Geral, as obrigações que 
por este não puderem ser direc:tamentc preenchidas. 

Art. H .. Aos Interpretes incumbe servir tlc in
termediarios entre os immigTantes e os empregados 
ou entre aquelles c os particulares, c tlescmpcnhar ' 
quaesqucr outros serviços, que lhes sejam incum
IJidos. 

Art. 1.2. Os Guardas devem dirigir e guiar os fm
migrantes, e receber, acondicionar c entregar-lhes as 
bagagens, observadas as precisas cautelas, executando 
além disto os serviços que lhes sejam designados. 

CAPITULO Ill. 

DOS TRABALHOS COJ!DIUNS ÁS SECÇÕES· 

Art. 13. A's secções compete: 
L 0 O registro ria entrada dos papeis; 
2. 0 As certidões; 
3. 0 A expedição da corrc~pondencia; 
4." A compra dos objectos necessarios ao serviço, 

precedendo autorização do Inspector; 
5.0 A escripturação e o registro dos ar.Lo~ attinentes 

aos serviço>: privativo~ de cada uma. 
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CAPITULO I V. 

DAS NOMEAÇÕES, DEMISSÕES E SUBSTITUIÇÕES DOS EMPRE
GADOS. 

Art. VL O Inspcl'lor Geral, Sl'll Ajudante c os Chefes 
de secção serão nomeados por decreto; os Officiaes e 
Amanucnses, o Porteiro e o Continuo por portaria do 
Ministro c os demais empregados por acto do Inspector. 

Art. HJ. Serão substituitlos em stws faltas on im
pedimentos: 

~ L" O Inspector pelo seu Ajudante. 
~ 2. • O Ajudante pelo Chefe lle secção mais antigo ou 

por aquelle que o Inspector tlesignar. 
~ 3. • Os Clwfes de secção pelos Officiaes, segundo a 

designação do Inspector. 
Art. HL Compelirão ao substituto todos os venci· 

mentos do emprego, se o serventuario não tiver direito 
a ellcs durante o impedimento, e, no caso contrario, 
além elo ordenado, a gratificação que caberia ao sub
stituído. 

Art. 17. O empregado que exercer interinamente 
qualquer lugar terá direito á totalidade dos venci
mentos do serventuario ciiectivo. 

CAPITULO V. 

DOS VENCIMENTOS. 

Art. 1.8. Ao Inspector Geral, Ajudante, Chefes de 
secção, Olficiaes, Amanuenses e mais empregados com
petem os vencimentos da tabella annexa a este Regu
lamento. 

Art. 19. Os Engenheiros auxiliares, os Desenhistas 
e os Inspectores especiaes vencerão a gratificação mensal 
que, sobre proposta do Inspector Geral, lhes fôr arbi
trada pelo Ministro. 

Art. 20. Os Interpretes, o Administrador da hospe
daria, o Agente do escriptorlo de locação de serviços e 
os Guardas perceberão adiaria fixada annualmente pelo 
Ministro, sobre proposta do Inspcctor. 
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CAPITULO VI. 

DO TEMPO DE SERVIÇO, DESCONTOS POR FALTAS, LICENÇAS, 

APOSENTAÇÃO, PENAS DISCIPLINARES, ETC. 

Art. 21. Aos empregados da lnspectoria Geral das 
Terras e Colonisação são applicaveis as disposições 
dos arts. 13, 28 a :16 c M~ a t.~,ti do Regulamento appro
vado pelo Decreto n. 0 ü~ll2 de ::!1 de Dezembro de Hl73. 

Aos que forem nomeados por decreto ou portaria do 
1\linistro, mencionados no art. 13, serão cxtcw,i v as as 
dos arts. 37 a ~3 do precitado Ilcgulamento. 

Art. 22. As penas disciplinares serão impostas pelo 
Inspector Geral, c, salvo a de suspensão, pelo Ajudante 
e Chefes de secção; cabendo recurso voluntario para o 
:Ministro da suspensão imposta pelo Inspector Geral e 
para este das penas que forem applicadas por aquelles 
em pregados. 

CAPITULO VII. 

D,\ HOSPEDARIA DOS IDUUGRANTES E DO ESCRIPTORIO DE 

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Art. 23. Na hospedaria de immigrantes haverá um 
Administrador nomeado pelo ln:~peclor Geral, incumbido 
de providenciar úcerca do tratamento dos irnmigr:mle~ 
c guarda das hagagrms; c hem rrssim de mantel' a ordem 
c a policia do estabeleeimcnlo. 

~ L" SulJordinado ao Inspector, dar-llle-ha parte 
diaria do que occoner na hospellaria, solicitando as 
providencias indispensaveis ao bem-estar dos immi
grantes e fazendo observnr as instrucções expedidas 
para a rep;ulnridade do serviço. 

~ 2. o Terá sob sua immediata direcção os Gua'rdas 
que o Inspector designar para o l:oadjuvarem no des
empenho de seus deveres. 

Art. 24. O escriptorio de locação de serviços ficará a 
cargo de um Agente nomeado pelo Inspector, com os 
anxilbres por este desil{nados. 
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CAPITULO VIII. 

DJSI'OSIÇÕES GERAES. 

Art. 25. Ficam cxtinelas as Repartições c~pcdaes de 
Terras Publicas nas Província:;. 

Art. 2(). l<icam revogados os Decretos n. • 32M de 
20 de AIJril de 1861 c n." 5788 de -1 de Novcmllro de 
!874 c quaesqucr outras disposições em contrario. 

Art. 27. O presente Regulamento será submettido 
ao Poder Legislativo, na parte t]UC ele sua npprovaçã0 
depender. 

Palacio do Rio de Janeiro em ~3 de Fevereiro de 
t875.- Thomaz José Coelho de Alrneida. 

.; 
c ,_ 
"' ~ 
~ 

'i.'nbelln n que se ret'ere o Decreto n.0 61290 

desta du~u • 

Gmti{ica- Despeza Empregados. Ordenado. Total. çâo. amwal. 

- ------ -----
i Inspeclor Geral. 5:100(!00(1 2:tl00:~000 8:000(!000 8:000jj000 
i Ajudante ........ 4:200~000 i:200~000 5:i00fi000 5:~00NOOO 
2 Chef~s de Secção. 3:2001)000 1:6oosoool 4:soo~ooo 9:600l!OOO 
4 Olllciacs .•..••.• 2:oouaooo i:ooouooo 3:ooo~ooo i2:0001)000 
4 Amanuenscs .... f:200UOOO üOOUOOoi J:~OOf/000 7:200NOOO 
1 Porteiro ......... 1:ooonooo tiOOf/000: J : fiOOtiOOO J :rioonooo 
J Continuo ........ 700tl000 :100(!0001 i:OOONOOO J:OOOtiOOO 

-
4í:700fi000 

I 

Pa\acio do Rio de Janeiro em 23 de Fevere~ro de 18~6 . . -Tho ··-
José Coelho de Almeida. · · - - ~ · rn~ n--~ 

~ -f\'\\\·''· n.1 'J4 '1' ~ . ·;. 'i·. . ' . . 
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DECRETO N. 6130- DO i. o DE MARÇO DE IRiü. 

Altera os He:;ulamentos tio Imperial Collcglo de Pedro !I. 

Hei por bem que os Hcgulamcntos do Imperial Colle
gio de Pedro Il se observem com as alterações que 
com este baixam, assignadas pelo Dr. José Bento da 
Cunha e Figueiredo, do l\Ieu Conselho, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, que assim o tnnha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Hio de .Janeiro em um de l\Iarço de 
mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto da 
Indepen1encia c do Imperio. 

Com a rub·rica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Alterações dos Regulamentos do Imperial Collegio de 
Pedro 11, a que se refere o Decreto supra. 

Art. L o O curso de estudos do Imperial Coilegio de 
Pedro 11 continuará a ser de sete annos, constanclo das 
seguintes ma terias: 

Rcligão e historia sagrada ; 
Portugucz; 
Latim; 
Franccz; 
lnglez; 
Geographia e cosmographia; 
Historia universal ; 
Mathematicas elementares ; 
Philosophia ; 
Rhetorica, poetica, e litteratura nacional; 
Grego; 
Allemão; · 
Chorographia e historia do Brazil; 
Physica e chimica ; 
Historia natural. 
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Art. S!. 0 As materias do ensino serão distribuídas 
pelos diversos annos do modo seguinte: 

1. 0 
ANNO. 

Religião e historia sagrada ; 
Portuguez e elementos de geographia o arithmetica. 

Portw;-uez; 
Latim; 
Francez. 

Latim; 
Francez; 
Geographla. 

2. 0 ANNO. 

4. 0 ,\..,.NO. 

Latim; 
Philosophia i 
Historia antlga e média · 
Arithmetica e algebra. ' 

Ü. 0 
ANNO. 

Historia moderna e contemporanca ; 
Geometria c trigonometria ; 
In(l'lcz · 
RI;ctorica e poetica. 

6. 0 
ANNO. 

Physira c chimica ; 
Cosmographia ; 
Chorographia do Brazil; 
Grego; 
Allcmão. 

Historia do Brazil · 
Grego; ' 
Allemão; 
Historia natural · 
Litteratura nacio'nal. 
-PARTE H. 

7. 0 
ANNO. 
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Art. 3." Continutm a St'l' ollrig-atorias as IiçiJL·s de 
gymnastit·n, musica e dt•st•u!Jo; ficarú porém :to prudente 
arbítrio dos !leitores tlisp:•nstr os alumnos, impossiiJili
tados por motivos de força maior, de frequentar as n•s
pectivas aulas. 

Art. 4. 0 As aulas nas horas de seu cxercirio st•rão 
distribuídas segun1lo a td)('!la annexa, que só serú alte
rada por decreto. 

Art. 5. 0 Nem-um alumno srrá admittido á matricula 
do L" anno sem mostrar, em exame, que sa!Je ler e cs
<TI'VIT c:orrecta c expnd i t·tmnn te, n IJHI! t·onlwrn os t•le
lllt'lllos da tliJlllriua chrisl.;i, da gT<tlllltt:tlit:a portugueza, 
da aritlunetica até fracçiks, ~~ do systcma uwtrico dt•
cimal. 

Art. 6." Os exames de :1d miss:to p tra o 1." anno sr•rão 
julgados por uma commissão cotHposta do reitor, como 
presidente, c dos profcsson·s do llli'SillO anno, como exa
minadores. Esta commissão por um só esr:rutinio deci
dirá da aceitação ou rejeição do candidato. 

Art. 7.° Fien rrvogndo o~ 1." do art. 18 do Regula
mento anJW\o :11) llt'i'l'l'lo 11." :i.IIOfi d1• 2'•· di' Ouluhl'll 
dt~IS:i7. 

Art. 8! Execut:u·-s,>li:l o J;li'Sl\lu plano de estudos no 
In tema to e uu Exli'!'Halo; luH'!'Ú pDrém prol'cssores pri
vativos para cada estalw,lr'i'ÍI!JI'Hto, sendo:. 

1 de rf'iigião 1• li istoria s t.~Tada , qu'' será o r a
pellão; 

i de porLugtH'Z e elclll!'lltus de gco.é!Taphia. c arilhllli~-
tica do L o a uno ; 

I de portugucz do 2." anno: 
1 tlc latim ; 
i de frnmrz: 
1 de iug tez ; 
l rle geograp!Ji:: I' roslllO~T:tpltia; 
1 de h isto ria uni \'l'l'S:tl : 
t do mathcmatiras dcnu•nt.ares; 
i de pli ilosopll i:t: 
i de rlwtoric;t. poetira t' litteralnra nacional; 
1 de grego ; 
i de allcmão ; 
t de ehorographia e histnri:1 do Rrnil : 
1 de physica e chimica : · 
J dn historia natural. 

.Art.: 9." Os Ueitore.s, ouvi1los os professores, orga
ruzarao_ sobre as segumtes bases, e submetterão á ap
provaçao do lnspertor Gt'ral da lnstrucção primaria r 
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sl'eUIH!aria o programma tio ensino, que poderá ser 
alterado pelo mesmo processo ti c tres em trcs annos: 

L" Ai\"NO. 

Religião. 

C:ltcchismo da doutrina christã. 

Historia Sflf]J'{tda. 

Resumo desta desde a crnação do mundo até á fun
dação da Igreja. 

Pol'tU..!JitU:J. 

Leitura expressiva c recitação de cór !lc prosadores c 
poetas nacionaes; grammatica, analysc, exercícios or
thographicos. 

Elementos de geographia e aritlunetim. 

Noções de geographia geral, limitando-se ás grandes 
divisões das terras c tlas aguas, e principaes paizes com 
as respectivas capitaes, estudadas soure o mappa, uma 
vez por semana; exercícios de arithmetiea até fraeções 
inclusive, tamhcm uma vez por semana. 

2." ANNO. 

flol'tugw:z. 

Desenvolvimento das regras de lexicologia e syntaXt\ 
analyse Jogica c ctymologica, recitação de prosadortlS e 
poetas elassicos, exercícios de rcdacção vcrhal c rs
eripta. 

Latim. 

Grammatica elementar, themas, leitura c traducçJo 
de prosadores faccis. 

Francez. 

Grammatica, themas, leitura e traducção de prosadores 
faceis. 
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:1. 0 ANNO. 

Latim. 

Desenvolvimento das regras de lexicologia e syntaxe, 
themas, versão de prosadores e poetas portuguczcs e 
latinos, gradualmente mais difficeis. 

France::. 

Desenvolvimento das regras de lexicologia c syntaxc; 
versão de prosadores e poetas classicos portuguczcs e 
francezes ; conversação. 

Geographia. 

Termos tcchnicos; divisão dos homrns sobre a l1'rra 
pelas raças c pelos grupos religiosos e politicus; desaip
ção physica e política dos principaes paizes tio globo, 
mais descnvolvidamcnte dos da Ameriea; mappas orga
nizados pelos alumnos. 

4. 0 AN;'\'0, 

Latim. 

Medição de- versos, analyse, themas, versão de prosa
dores e poetas classicos portuguezcs e latinos. 

Pltilosopltia. 

Noções ontologicas, psyrhologia, logica, moral, theo
dicéa, rapido esboço da historia da ph ilosophia; defesa 
de proposições, mcnsalrncntc, pelos ulumnos que a sorte 
designar. 

Historia antiga e média. 

Acontecimentos politicos com a correspondente geo
graphia historica ; sciencias, letras e artes ; quadros 
synchronicos e synopticos organizados pelos alumnos. 

A ri thmetica. 

Estudo completo de arithmetica. 

Algebra. 

Até ás equações do 2. • grãu inr.lusive. 
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~. 0 ANN{). 

Historia moderna e contemporanea. 

Acontecimentos politicos dos principaes Estados do 
antigo continente, mais desenvolvidamente dos da Ame
rica, sobretudo do Brazil; sciencias, letras e artes até 
nossos dias; quadros syn~hronicos e synopticos organiza
dos pelos alumnos. 

Geometria e trigonometria. 

Geometria plan;~ c no espaço, trigonometria rectili
nea, resolução de prouh'ma~. 

Inglez. 

Grammatica, themas, versão de prosadores e poetas 
portuguczes c inglczes, gradualmente mais difticeis; 
con vcrsação. 

Rhetorica e poetica. 

Regras de estylo c composição oratoria ; poesia, me
trific;Jção; critica litteraria; analysc das bellezas e vi
cios de clocução de prosadores e poetas brazileiros e 
po1 tuguezcs de melhor nota ; exercícios de composição 
de narrações, descripções, cartas e discursos; decla
mação. 

Ü. 0 
A.NNO. 

Physica e chitnica. 

Propriedades geraes dos corpos; gravidade; principias 
geracs de estatica c de dynamica; líquidos; gazes; calor, 
hygrornetria, machinas a vapor; acustica; oplica; ma
gnetismo, electricidadc, tclcgraphia clcctrica; meteoro-
logia. · 

Nomenr:latura e notações chimicas; equivalentes; ca
racteres e preparação dos corpos simplices e compostos 
mais importantes para os usos da vida; analyses. 

~·-·-. 
Cosmographia. ~~~~- 0~ CAMt '·"' 

. \.(\\ "' \.- ~ /) . ' 
Desrripção dos prin,·ipars phenom ~"<l'6'' universo. · ._,, ·~ 

·~ ~I 
~ ~ ,. /} 

:· ~-)·~_\ -: .. ;' 
~; :~ í 1 1 \ 

\, r• 

· "'=-... Dos 
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Choror;raphitl do Jlra.:il. 

Physiugrapltia; uivisão administrativa, ccdcsiastica 
c judiciaria; instituições, estatística, synopsc tla Cousti
tuição politica do Impcrio. 

Grego. 

Grammatica, thcmas, lcitun, nrsão uc prosar! ores c 
poetas faccis portuguezcs e 1-!n·gos. 

Allemdo. 

Grammatica, tlwmas, leitura, versão dr> prosadore~ t~ 
poetas faccis portuguczcs c allr•mãcs. 

7." Aé'iNO. 

Jlistoria do nm:: i/. 

Desde seu dcst·o brimcn to ;1tó á I ndr·pendr·acia; qn:lllros 
symhronicos c syi~opticos lll'ganiztdos pl'!Ls;dnllmus. 

{;l'!'f/0 · 

Desr~nvolvimcnto das regras de lexicologia e syntaxt•, 
d ialcctos, thcmas, tra<lurt:ão de prosadores c poet:1s gra
dualmente mais rli1liccis. 

Al/enulo. 

DesenvolYimento tias regras de lexicologia c synfaXt', 
themas, versão de prosadorl's e poetas classicos por
tuguezes c alie mães ; con nrs:t(ãu. 

JJistm·irt natural. 

Elementos de zoologia, IJotaniea, mineralogia c geolo
gia, applicaveis aos usos da vitl:l, com espéeimcns ú 
vista. 

Littemtura national. 

Noções solJl'e as lill.craturas csLraugeiras q tw 111:1 i8 
ou meuus inlluiram para a formação ou ;ipr·rfciçoa
mcnto da portugueza; estudo detido das difil'rcntcs 
phases desta e da luso-Lrazileira; juizos critieos c paral
lelos dos principaes prosadores e poetas, por csrripto. 



KXI.Cl TI V O. 2H3 

Ar L. W. Os rompemlios serão :H conunodatlos ao pro
gramma do ensino para sua plena ext'enção. 

Nas :mias de lingu:1s haverá cxrerplos tln edições an
notadas c p;radualmcute mais tlillict•is para a tradurção; 
t•s exames porém far-sc-llão su!Jrn as obras de autorl'S 
dassieos, ta miJem annotatlas, que se iwlicarão nu mesmo 
}ll'Ogramma. 

Art. il. Qu:mrlo não haja livro nas rirnunstancias 
de ser ;~doptadupara o ensino, osHeiturcs tiL' arúrtlo entre 
~i inrurniJirão um dos proftssort·s da ma teria de romptn· 
o compendio que fllr preeiso, e que serú suiHnl'ltido :'1 

approvação llo i\linistro do lmprrio por intermedio elo 
Inspeetor Ger:d, ouyitlo o Const'll1o l>irt•t·Lor, e o Bispo 
OiOl't'sano quando ftll' para o t·nsino ri' I i.~doso. 

Si ul'm-um dos profcsson·s qnizcr tomar soln·e si a 
rm11posiçãu do rolllJWIHlio, putler:'l ser ellraiT('gada dcst:t 
t~;rda pessoa cslraHiia ao Imperial Cullegio de Pedro II. 

Qtli''l' com os vrofcssorcs., quér rolll outra~ pt•ssoas re-· 
klirar-se-!Ja ruutractu para alJUCllt: fim. 

Art. 12. l<'ica supprimiJa a classe dr repetitlort•s do 
Intt~rnato, Lem como a tlc cxplicatlorrs do Externato, c 
em seu lugarcrcada, em catla um dos cstilwlt•riHHmtus, 
uma classe de sulJstitutos. 

Art. i3. Para este Hm as matcrias tlo ensino S''rão 
divididas em sete secções, catla uma r:;IS rpucs tcra tluas 
su!J-st:cç,ões, a saucr: 

'1. a sccr;ão- Portuguez; francez. 
2. a -In dez; allmuão. 
:L a - L·1iim: QT('"'O 

~-a -G;~ogTa'pÚiaJ; l;isLoria. 
~).a -.Mathcmaticas; Si'Ít'lll'ias natnra:•s. 
O." - Philosuphia; rltelorica, poetira c littc-

ratura nacional. 
7." -Religião; historia sa.crarla. 
Tanto no Internato, como no Externato havcrú um 

substituto para o ensino da mall'ria ou das matc•rias de 
rad:t uma das suiJ-secçõcs, excepto para rclig:i:\o c ltis
tm·ia sa.Q'rada que ficarão a c:lr•.ro 1le um sú suiJst!l utu em 
rada csla!Jelecimenlo. 

Art. H. Os lug·arcs dt• substitutos serão providos por De
creto mediante roiií'U!'sn, tl'W st~ l'ad ~~·-~untlo o JI!'Or;esso 
cstabdet·ido pelas Iustruct,;tle:; tle 10 de Oezerttliro de 
!87'~, sendo prncetlido das sokmnidatlt•s c rPtfUisitos f'S

peciiicadus nos arts. i'2 a H5, I 7, i8, e 20 a 22 do Reguh
Jncntotle 171\e Fevt~reiro de W:i'~ cuoart. 118 do l'.eg-u· 
I tUl<'Hto de 2~ de Oulu 1n·odt• 1 ~57. 
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Art. HL Para provimento das vagas de professores 
abrir-se-ha concurso entre os substitutos. 

O tempo para a jubilação de professor serú contado 
desde o dia da posse do cargo de substituto. 

Art. 16. A cada um dos substitutos incumbe : 
i. • Apresentar-se no estahelecimento nos di::~s e 

horas designados para as aulas e para os rx.unes respe
ctivos, a fim de fazer :JS vezt•s do professor rujo lug-Jr 
lhe compita occupar, quallllu es~e á hora da ~mLt ou 
do t•xamc não eomparecr•r. 

2." Servir de professor supp\i•mt•nt::~r quando fôr 
preciso dividir a aula em eonsl'tJtLelll'ia de grawle !lU

mero de alumnos. 
3.• Ensinar a matcria ou as m;tlt'rias q11e lhe prrtt~n

cerem na vaga ou impedimento do professor, c, HO caso 
de não haver inconveniente, a malPria ou as materias 
que pertencerem ao outro substituto da mesma secção 
na falta deste. 

Art. i7. O substituto de religião c historia sagr:ula 
su!Jstituirá ,o respectivo professor tamlJcm no cargo de 
capellão. 

Art. i8. Os substitutos goz:trão dos direitos e van lagcns 
estabelecidos pelos arts. 2~, 2(i a 3~ c 88 do HngulanH•ntu 
de i7 de Fevereiro de 18;'lí. 

Art. i!L São applicavcis aos substitutos as disposirõcs 
dos arts. 14 e i5 do Hcgulamento ele 31 tlc Janeiro de 
i838; dos arts. 33, :115 a H9, 12'~ a 1:31 tio Hcg-ulamento 
de 17 de Fevereiro de 185~, e dos arts. ra § 1. u ultima parte 
e 53 do Hcgulamcnto de 2!l de Outubro de 1857. Pode
rão porém os su!Jstitutc.s lcct:ionar por collcgios c rasas 
particulares, quando não regerem interina ou supple
mentarrnente alguma cadeira. 

Art. 20. Aos substitutos, sempre que estiverem exer
cendo funcções de professores, assistem os mesmos de
veres que a estes nas aulas, congregações e ados de 
exames. 

Art. 21. O Governo, sobre proposta do Reitor por in
termedio do lnspcctor Geral, nomeará interinamnntc 
qumn preencha o lugar de suhstitulo, quaudo, 110 raso 
de impedimento prolongado ou vaga, não puder Sl't'vir 
o outro substituto da mesma scrção, ou alg·um dos das 
outras secções llesign;tdo pf'lo Reitor. 

Art. 22. Os substitutos tt•rãn os Yenr.inu•ntos a11nuacs 
de 1:2005000, senJo 9006000 de ordPnado c 3006000 rlc 
"ratifiração, sujeitos ao desconto desta nos dias llrn que 
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faltarem por motivo justificado , e ao do ordenado 
c gratificação quando as faltas não forem justifica
Lias, S;I[VO O CaSO 1le SL'rVii;O pulJIÍCO gratuito C oiJri
g;l Lo rio. 

Quando, porém, um substituto lizcr as vezrs de qual
quer proft•ssor por faltas l'I'PL'llliH<IS ou acd,kntaes i leste, 
}ll'["('l'il('r;'t mais o qnP houver d1\ perdi'l' o professor suh
s!ituido; c quando as Lillas n~eedl'rcm a ::o dias, JWr
cellcrá t•ntão c unicanwnte VI'IH'imenlos corrcspoulleules 
aos do professor substituído. 

Art. ~3. O sulislitulo que servir 1le professor sup
plemen ta r pf'rcchcrá a ;.il'a tilicaçãn aLI <I irional de 10();5000 
llll'llSaes durautn o tl'mpo Jo CXI~rcido. 

Art. 2L Perderá o anno o alumno IJUC 1\cr 40 faltas, 
ainda tJUe justilicadas, em quaiiJUer das aulas. O lns
per:tur Geral porêm poderá mandar allmittil-o ao ex;mlC, 
si o Heitor, ouvidos o Vice-reitor c os professores res
pectivos, informar que o prelt•ndente tem hom proce
dimento c que as faltas que deu não prejuJicaram o 
seu :1provcilame n to, não I' n trand o em o numero de lias 
algumas das mencionadas no artigo SP.o;uiutc. 

Art. 2;J. Marcar-se-hão cimo faltas ao alnmno que 
tiver deixado de comparecer a qualquor das aulas, qu~ndo 
vier ao conhocimento do Heitor que houve o que vul
garmente se chama parede, salvo o caso dn ter sido o 
motivo da auseneia communiea1lo ao mesmo Hcil(IJ' antl's 
do facto. A in ::1 que o alumno allcgue coal'ção da parte 
dos outros, não lhe sPrão relevadas taes faltas, c con
tar-se-hão pelo dobro progressivamente em cada reiu
cidcncia. 

Art. 2U. Os professores marcarão di:Jriamento as 
faltas dos alumnos nas aulas, e escreverão claramente as 
notas que merecerem as lições, a fim de que sejam 
sommadas pelo lJedcl as faltas c as notas n~ Jlm de 
cada mcz. 

Art. 27. Em Jlns do anno lectivo, quando o Heitor 
determinar, haverá uma ou mais sessões pulJiiras de 
exercícios dos alumnos que tiverem frequeu t:tdo a aula 
de gymnastica. 

No dia da distrilmição·dos premias haverá exposição 
dos melhores trabalhos de iles•~nho feitos durante o anno 
lectivo, e execução de córos. 

Dos alumnos que mais se distinguirem em qualquer 
das aulas de gymnastica, desenho c rnusica se fará menção 
nas notas de approvação que tiverem obtido n _ -. 
das materias de cada :mno. ~'1\--~ 0 ~ 0 ~ (1 A~ .. '-'-,"' 

.r/ "{ 1_\)1\ ' d 11,.,_.1{) . 
- !'.ARTE 11. //' \.ÇJ \ '),f! \' 

/ ~\,: I ~} , 0:j I 
, .,. ,I 

·r 
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Art. 28. Scr:1o linws n julgados por uma commi~são 
compost:t do lusp:'ctor G1'!'al, tJUD os presidirá, dos Hcito
res do Internato~~ <lo Externa to, c ri c dons exam inadorcs, 
que si'rão os professores da ma teria em ambos os r•stabe · 
lceimcntos, os exames de: 

PortuguPz do 2. o anno, 
Geograp h ia, 
Francr•z do 3." anno, 
Latim do 4. o anno, 
Arithmetica c algehn, 
Inglcz, 
Philosophia, . 
Geoml'tria .e trigonometri;1, 
Historia no ti. o anno, 
Hhetorica c poctica, 
Physica c c!J i mica, 
Cosmographia, 
Cltoro(.(T:lphia do Drnil, 
Historiado Brazil, 
Grego do 7." ;mno, 
Alletll::o do 7." ;tliilll, 
Litteralun; 
Historia natur:JI. 
A respeito destes exames continúa em vigor :1 tlis

posição do art. 10 do Derreto do 1. ·' de Fever<•iro 
de 1870. 

Art. 20. Nos cx:tmrs tin:~es r.Olllf!J'Cht•H.Jer-sn-lta torla 
a materia, aiutla fJUC eHsiuat!:l em parte nus annos ante
riores. 

Todos os mais examro. serão desullit'il~lli:ia, :1 Jim de se 
Ycrilicar si os alumnos cslão n<J c:tso de passar ptr;t o 
:111110 WQ"Uintr, (\ juJgaJ-os-Jta llllla l'lllliiiiÍSSãO COIIIIJOSL:l 

do Heitor ou do Yin\-reitor, como prl'sidente, de Ulll 

examinador, que s;•J'Ú o professor tia cadeira, e de mais 
outro professor dt•sigmdo pelo Hl'itor d'cntre os de anno 
supr~rior. · 

Art. :10. SuiJstilnirão duranW impedimento arci
dl'ut:tl, nos exames Jinaes, ao Iuspt•dor Geral o Heitor 
m:tis anti12;o, aos H<~itores os \'ire-reitores, a estl'S os 
professorl'S mais antigos n aos f\X:llninadorcs os su!1sti
tu!os dr•si.Q"nallos pelos H1'itores; nos <li' sufliciencia, ao 
HPitor o Vice-reitor, a este qUt'll1 o Heitor designar 
dt•J!tre os professorl's, e aos cxaminallores us su!Jsti!utos 
quo oHeitordcsignar. 

Art. :H. Os l'X)Jilf)S Hn:trs do Inqwrial C0llogio de 
p,,drn 2." cnntinu;Jrão 1 snr I'" i los uo Exl"rn:~to, nos dias 
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c horas que o Inspcetor Geral designar, c nem-um alumno 
pouerá ser chamado para mais de uma ma teria no mesmo 
dia. 

Ar L. 32. Os rxamcs finacs serão csrriplos e oracs, 
os de sullicicncia sómcn te oracs. 

Art. 33. As provas l'SiTiplas serão feit1s a port:1s fe
chadas e consistirão: quanto aos exaHH'~' di~ srii'nri:,s, 
no desen v oi vimcnto de um ponto do pro,QT:unma d<' ensino 
que a sorte dcsiguar ; quanto :tOS de língua Ycrnacu la, na 
analyse logic:l t' grammatical tle um prosador ou poeta 
dassito; e quanto aos dt• língua t•sll'<lll.'-t<'ira, na Vt•rsJo 
de portugucz para essa lin:nw , <'xt·cplo o grego l'lll 
rrue a versão scrú de um trcthu de:;ta I ingua para 
purlugucz. 

Art. :H. No alto da proYa l'StTipt:l, l[lW s:•r:'i feita em 
p;:pd rulJric;ulo pelo prcsidt•nte do acto, tll'clar:n·ão os 
alumnos a llata c a mataria tlo exame c assign:trão seus 
llOilli~S . 

. \rt. :l~i. As pro r as ef'n'ipl:ts 1: unr::·.J ~~I !:I~ lwr,;s p;ll':l 
OS i')Cllllt'S di~ SI'ÍO!li'Í:IS, C 11111:1 p:1ra I:S dt•. JilliJ.'Ua:.;, t:llll

l;lJldO-SI' O tCIIlJlO destln I] Ui~ J'Urtl:idü O flllll[O p:il':l 1;s pri
JlleÍI'OS e escripto o ditado para os segundos; uc~tcs scrú 
permittitlo o uso de dicciouarios. 

Art. 3ü. A sorte designará para ~s provas cscriptas 
dos t•xames de liuguas, Clll rada di:~, nm livro d'I~Hlre 
os manados p:1ra cssr~ fim uo progr:~mma, lit~m I'Otllo a 
reutena de paginas ~!'onde sal1irú, tamlwm ú sorte, a pa
g·iua sohrc que as mesmas provas se ell'r~ctuarão, rseg
lhendo os examinadores um trcdw de t•xtcns3o ra
zoavcl. 

Art. 3i. Todos os cxaminanrlos rlc um:1 turma trrão 
o mesmo ponto pan prov;t esrripta. 

Art. :lt-~. A's provas cscriplas seguir-se-hão as oracs, 
no mesmo dia ou no se,'!uintc. 

Estas provas serão publicas c consistirão: as de 
s;·icm·i:Js, nas respostas sobre um ponto que tirar :'1 surte 
rada I'Xamiuawlo, e nJil !U'!ll'l'alidades a 1'1!1~ rl'!:!liYas; 
:~s tln língua vcrllai'Ub, l'lll l1•itura e :ITl:ilysr' d1~ prosa
dores ou poet::s rl:~ssiro.>; as de Jingua estrall.C\I'ira, ülll 
leitura, trad ucção ~~ ;m:dyse de pn;sarlores ou pol'las 
rlassicos, c, sendo dn latim, tami1Clll rm mdi(ãu de 
vers11s; tudo de conformidade com o programma. 

AI ém disso, d CVI'rú o examinando, em se iene ias na
turacs, exhiiJir conliccimenlos pratir·os, c dar na Ui
boa preta as demonstrações• He;·css:Jrias relativarnentP 
ao assumpto dn fJUC' se lr:~br. 
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Art. 39. Pnra ns pro v ns oraes de línguas sortear-se-h a 
em cada dia um dos livros marcados no prograrnma, 
hem como a centena de paginas da qual se sorteará 
tambem a p~gina em fJUC rada alumno deverá ser exa
minado, escolhendo nclla os examinadores o trecho para 
esse fim. 

Art. 1c0. A prova oral durará para cada examinando 
um qu:1rto d'hora, durante o qual será arguido pelos 
dons examinadorns; rlar-iw-IIH'-IJa igual espaço de tempo 
p:tra orientar-sono ponto que lhe couber por sorte, sem 
auxilio de livro, cademo ou nota. 

Art. H. Tct·minadas as provas oracs, procetler-sc-ha 
imuJetliatamcute ao julgalltl'IJto a portas fechadas. 

Art. 1c2. O julgamento se faril da fórma seguinte: 
A' proporção que o nome de ratla alumno fôr lido 

pelo presidente do acto, rada membro ela commissão, 
tendo em vista o juizo dos examinadores exarado na 
prova cscripta, as notas das aul:ts, c as que houver 
tomarlo sohrc a prova oral, l:mçará na urna seu voto 
syrnholiz:Hlo por uma rspltera hranr~a ou preta. 

:-=.i IJOUVf'r lo!:did,tdt; tllltllaiuria dt• r•spltPras IH·anras, 
en Lendf'r-st~-.~:t IJUI) o ai u :nno r•slú approrado, e no 
caso conl.t·" rio, nprorarfo. 

No ras·J de totalidade de rspltera~ brancas, passar-se-á 
a uma se . ..;·unda vel:1ção, na qual si obtiver outra vez a 
totalidade de csp!Jeras iJranras, terá o alumno a nota 
de approvado plenamente. 

Neste caso, si houver proposta de qualquer dos 
membros da commissão, passar-se-ha a uma terceira 
e ultiJ:!a votação, na qual, dando-se a totalidade de es
pltrras brancas, ficará o alumuo apprm·ado com dis
tinr'Ç(To. 

Art. 1c3. Os exames rlc, snfficicnri:t efTectuar-se-bão no 
csta!Jcler:imento a que fJ<'I'leHceJ·em os <Jiumnos, nos dias 
e horas que o Heitor ddcrruinar; c•rn cacl:t sessão poderá 
entrar mais de uma malcria, mas não deverá cada 
<1lumno ser cham<Jdo para mais de uma. 

Art. ~~. Os exames de sulliciencia serão pulllicos, e 
tanto nos de scicncias corno nos dr linQ:uas ol1scrvar-sr)-ha, 
quanto ao processo, fórma e julg;11ncnto, o que está 
estabelecido para as provas oracs dos exames finaes, 
á excepção do tempo de sua dur<Jção que será ele 10 mi
nutos. 

Art. 45. O resultado dss exames será annunciado 
no mesmo dia aos interessados por edital ~mxado no 
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estaLelecimento, c puLlicado no Dütrio Official do dia 
seguinte. 

Art. 46. O alumno, que nas provas escriptas ou ornes 
fôr encontrado fazendo uso de not:Js, cadernos ou li nos, 
salvos os pcrmittiuos no art. :m, pcnlcrú o exame da 
materi? soLre que o facto se der; poderá porém ser 
admitti;lo a novo exame. da mesma matrria na seguinte 
époea dn exames. 

Art. !J:7. Ficará inhihido de prestar os exames que 
faltarem do anno em que estiver, S{'nrlo annullarlos os 
que já houver feito desse mesmo :1nno, o alumno que 
infringir gravemente :1 disciplina dentro ou nas imlltl'
diações do est:JlJcleeimento. 

Art. 48. As penas estabelecidas nos arts. 413 r ~7 
serão applicadas pelo lnspector Geral ou pelo fiei to r, 
conforme fôr o exame final ou de su!Iicienria. 

Art. 4!). O ;Jlumno que fôr n·provado, repetirá o 
anno, salvos os seguintes c<tsos: 

1. o O alumno approvado em todas as ma terias menos 
uma poderá, com desp<tcho do Heitor, fazer novo exame 
dessa no principio do anno srguinte; 

2." Terá igual permissão o alumno que fôr r~'lH'OVado 
em duas materias, tendo sido approvado com distincção 
nas outras do mesmo anno; 

3. o O que fôr approvado em rx:~me final de qu~lquer 
m;1tcria, serã dispt~usado de rrpetil-:1; 

4." O alumno rcprovatlo trcs vc•zes consrrutivas na 
mesma matcria não poderá continu:\r no Collcsio. 

Art. 50. Perderá o seu lu.:rar o alumno gr::ttuito que 
f6r reprov:~do duas vezes uo mesmo :~nno do curso de 
estudos. 

Art. ;jl. Não poderá continuar no Collcgio o :~lumno 
contribuinte ou gratuito que por duas vezes conse
cutiv:~s deixar de prestar exame do mesmo anno. 

Art. 52. Si por motivo justificado 1lcixar o alumno 
de prestar exame no tempo proprio, potlerú o Heitor 
permittir que o f:JÇ:J no principio do a uno sf'guintl~, uma 
vez que tcnh:J m:~ioria de not:t~ boas de applicação c bom 
comportamento deu tro c fóra do Colleg-io. 

Art. 53. As aulas :~hrir-se-hão no dia i." de Março 
de cada anno e encerrar-se-hão no dia 15 de Novembro, 
depois do qual começarão logo os exames do curso. 

Art. 54. Os exames de admissão, bem como _!o~s~""'---
traordinarios, effectuar-se-hão do dia iõ d . ~&.iro-0· A .._......_ 

em diante. • ~\\\ ~\ii\ OA ~-d1,4,f. '\ 
(/ ~\..· 'f ;· .'1 ~J I 

l0:) '/ 
/, 

"' . 
' 
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DISPOSIÇÕES TH.\i'iSJTOlll \S. 

Art.. ~;:5. Por oreasião de p(H·-sc em pr;'tLil':t o prrs1'nle 
Heg·uiamcnto os Heitorcs proviucnciarão a lim de IJIW 
os alumnos estudem do modo mais conveniente as 
matcrias ncr:r~sarias para seguirem regularmenlo o 
curso, c sejam admitliclos opportunamcnte aos e'Gtmrs 
que lhes faltarem. 

Art. !"io. Os actuars professores commnns ao Internato 
c ao E\:tcrnato terão a OJH;ãu du ljU:iiiJUPl' dos duus esta
Jwlec i mcn tos. 

As cadeiras novamente erradas serão providas por 
concurso na fúrma das lnslrur·cõrs dn 10 do Dezembro 
de 187~; o Governo nomcar:'t· dl'sd1~ jú pessoas idOJu~as 
para regei-as intcrinameute alü ao eliedivo provillH'IIl.o. 

Palacio do Rio de .Janriro em o 1. 0 de l\Iarr;o de i87fi . 

.Tose !lento rla Cnn!w c Figneiretlo. 
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Approva nl~nm:ts altcr:tr,i'ics feitas no; Estatuto; da SocicJndc 
• l'rolcctora tlo.; Etnprc~~do; Pnblir:m. • 

Attendenrlo ao que !\Te reprr~sentou a Direl'loria Ja 
Sociedade Prolectora dos Empregados Puhlicos e Tendo 
Ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Esta<lo, I! <'i 
por lwm ,\pprovar as all.craçõrs, abaixo indicadas, f'eit:ts 
nos r<'spectivos Estatutos pela Ass·cmbléa geral da me,;ma 
Sociedade. 

L 

Os socios lwnornrios, a que se refere o art. n." 
dos ditos Estatutos, terão a ucnominação de extraor
tlinarios, podendo gozar de todos os direitos c ga
rantias dos socios elas outras classes com os onus que 
I'Slcs têm. 

li. 

A pensão dos dircctort)s fund:Hlorcs, de que tratam o 
art. 137 Jos Estatutos e clausula IX do Decreto n." ü0:>2 
de 1:3 de Dezembro de i87ti, dtwerá referir-se ao 
sexto anno c não ao nono, de harmonia com o dis
posto na clausula VI do referitlo Decreto, eliminan
do-se, outrosim, as p:1lavras •caso uão sejam reelcttos. • 

O B:triTo tle Cotegipe, do l\leu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro c Secretario de Estado dos Ne
g-ot·ios Estrangr~iros c interino dos da Fazemla e Pre
sidente do Tribunal do Thes~mro Nacional, :~ssim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do llio de 
Janeiro em quatro de Março' de mil oHocentos se
tenta e seis, quinquagcsimo quinto da lndcpendencia 
c do Imperio. 

Com a rubrica de Su~ Magestade o Imperador. 

Barão de Cotegipe. 



DECfii<:TO N. fil32- DE r~ or: MAH~:o DE I8i6. 

Regula a cotaç;lo official dos 0_ndos publiros, acções de compa
nhias, metacs preciosos, e a verificação do curso dos carnbios 
e descontos. 

Usando da attribuição conferida pelo art. 102, § 12 da 
Constituição, Hei por bem que na execução do art. 45do 
Codigo Commercial se observe o seguinte: 

Art. 1. o No,; ediOcios deslin~dos para praças do com
mercio haverá um lugar especial, separado e elevado, 
onde, á vista do publir~o, se reunirão os çorretores de 
fundos quando tiverem de propô r e eiiectuar transacções 
sobre : 

I Fundos publicas, nacionaes ou estrangeiros; 
11 Letras de cambio : 
lTl Emprestimos commerciaes; 
IV Acções ele companhias autorizadas e admittidas 

pelo Est;Jdo; 
V. Compra e venda de metacs preciosos. 
Paragrapho unico. Com os corretores de fundos 

serão admittidos, no lugar espcci;Jl de que trata este 
artigo, os corretores de mrrcaclorias quando preten
derem a com pr:1 ou veJH:lJ de metaes preciosos. 

Art. 2." A ;Jbertura e encerramento da reunião dos 
corretores se farão ás horas detcnninadas pela respe
ctiva Junta. 

§ 1." As propostas que app3recei·crn, e as transacçiies 
que se eiTcctuarem durante a reunião serão annunciadas 
em voz alta pelos corretores competentes por si ou por 
intermeclio de seus agentes, devendo uns c outros 
declarar súmente o objecto c o Yalor da operação ou 
negocio. 

Para mencionar-se o nome do committente é indis
pensavel autorização deste por escripto. 

§ 2. o No tas especificadas, assim das propostas como 
das transacções que se forem realizando, serão escriptas 
com clareza e precisão e logo aflixadas em lugar patente 
da reunião até o encerramento desta. 

§ 3. 0 No fim da reunião os corretores apresentarão 
ã respectiva Junta boletins, assignados por elles, con
tendo a reproducção elas not:~s mencionadas no para
grapho antecedente. 

§ 4. o Em acto continuado. registrados os boletins no 
livro dos preços correntes, a Junta verifica rã o resultado 
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das transacções do dia para determinar o curso do 
cambio e a cotação dos fundos. e valores negociados. 

~ 5. o A cotação e curso do cambio serão lançados por 
termo, com assignatura do Presidente e do Secretario 
da Junta, no livro a que se refere o paragrapho ante
cedente, para os fins prescriptos nos arts. 43 e lc,;j do De
creto n. o 806 de 26 de Julho de 185L 

Art. 3." Fóra do lugar especial c das horas marcadas 
na conformidade deste Regulamento, é prohibido aos 
corretores effectuar transacr.õcs relativas aos valores in
dicados no art. 1. •, sob pcn:"t de multa do t1·iplo da im
porumcia da corretagem que lhes possa competir, além 
de qualquer outra applicavcl ao caso. 

Art. r.L o Uma com missão de quatro negociantes ma
triculados, da qual será Presidcn te o da Associação Com
mercial, com a assistencia de um Fiscal, empregado de 
Fazenda designado, na cõrte pelo Ministro respectivo á 
requisição do da Justiça, c nas Províncias pelos Pre
sidentes, ouvidos os Inspecl.ores das Thesourarias, exa
minará no primeiro dia util ele cada mez o curso elas 
transar,ções feitas pelos conctores c a cxacticlão tias co
tações lixadas pela junta no mez anterior. 

§ 1. 0 Os membros da commissão serão eleitos pelos 
negociantes que fizerem pnrte tia Associação Commer
cial, á pluralidade ele votos em escrutínio secreto, c da 
mcsmn fórma substituídos biennalmcnte na razão de 
dons. A primeira substituição será determinada pela 
sorte, e nas subsequentcs regubrá a nntiguicladc. 

~ 2.0 A eleição terá lugar em tempo opportuno, de
signando o Presidente da Associação Commcrcial o dia 
que lhe parecer mais conveniente. 

§ 3. o A commissão não funccionará sem trcs membros 
presentes pelo menos. No caso de impedimento absoluto 
de qualflUnr delles, servirá o immediato em votos. 

Art. 5. o A commissão exigirá dajunta dos corre
tores os dados c esclarecimentos indispensaveis a0 
exame que lhe compete, e communicará ao Trilmnal do 
Commercio as irregularidades e abusos que prejudiquem 
a fidelidade das cotações ou a observnncia deste regu. 
lamento. 

Art. G. o Ao empregado fi~cal incumbe participar 
dircctamente na cõrte ao Ministerio da Fnzenda e 
nas pr·ovincins nos Presidentes as occurrencias a que 
se referem os arts. 4. • c t>. 0

, e dar ao Governo as in
formações por este exigidas. Para taes fins a junta dos 
corretores e a commissão prestarão os esclarecimentos 
necessarios. 

-PARTE 11. 
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ArL 7. • Ficam revogauas as disposições em con
trario. 

Diorro Velho Cavalcanti de Albuquerque, uo Meu 
Conselho Ministro e Secretario do Estado dos Negocias 
da JustiÇa, assim o tenha entendido e faça executar,. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatro lle J\larço de mil 
oitot:entos setenta e seis, quinquagesimo quinto ela In
dependencia c do 1 mpcrio. 

Com a rubrica de Sua l\lagi'Stadc o lmpcrndor. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ()133- DE lJ, nr: ~IARÇO or: 187G. 

Crmcede privilegio por oito :umo.> a Paulo Porta par.t introtluzir 
no Impcrio uma csr,ada tlc sua invenção. 

Attenrlendo ao que 1\le requereu Paulo Porta, e do 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procura1lor 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Hei por hcui 
Conceder-lhe privilegio por oito annos para introduzir 
no Impcrio a escada de sua invenção, denominada 
-ponte aerca-; ficando esta concessão dependente da 
approvação da Assembléa Geral. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario uc Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janein• 
em quatro de Março de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Indepcndcncia e do Im
perio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 613~ - DE g, DE MAUÇO DE t876. 

Concede a Antonio Alre·: Pinto autorização por dons annos, 
para ~xplor:H' jazi1la.; ch: collre c outros metacs na Provincia 
do Paraná. 

' A ttenll,mdo ao que !li c rerpter1~u Antonio AI vos Pinto, 
Hei por hem concPd e r -llw a 11 t oriz~ção, por dous annos, 
para explorar jazid~s de colll·e e outros metaes no Mu
nicípio de Campo Largo, na Província do Paranú, sob as 
clausulas que com este baixam, assignadas, por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario tlc Estado dos Negocias da Agricultura, 
ComnH'rcio c Obras Puhlicas, que assim o tenha enten
dillo c fac~a executar. Palaeio do Jlio de Janeiro em 
quatro de ·l\lan;o de mil oitocentos setenta c seis, quin
quagcsimo quinto da lnclrpemlcncia c tlo Impr~rio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a (Jile se ••erere o Decreto n. 0 0134 
desta data. 

I. 

Fica concedido o prazo de rlous annos para o concessio
nario Antonio Alves Pinto explorar jazidas rlc cobre e 
outros metaes existentes em terrenos de sua proprie
dade ou em suas immcrlinçõcs. 

11. 

As explorações porlerão ser feitas por qualquc1· dos 
modos recom mendados pela sciencia. As que sr, tive
rem de fazer em terrenos possuídos por meio de son
dagens, cavas, poços, gaJerias subterraneas ou a céo 
aberto, não poderão ser executadas sem au toriznção es· 
cripta dos proprietarios. 

Se esta, porém, lhes fór negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada 
pelo concessionario que responderã pela indetnJl.i.MC::-~=~-
de todos os prejuízos, perdas e damnos t,ffi\>tA CA~f· ~~· '•. 
proprietarios. , ~ --t,T" 

jl ~'-- f 
<"-;::, 
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Para concessão de semelhante supprimento, o Presi
dente da Província mandará, por editaes, intimar os 
proprietarios para dentro do prazo razoavel r1ue marcar 
apresentarem os mo ti vos de sua opposição e requererem 
o que julgarem necessario a bem tlc seu direiLo. 

III. 

O Presirlente da Província concederá ou negará o 
supprimento requerido :"t vista das razões expendidas 
pelos proprieLarios ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poclerão os interes
sados recorrer para o 1\linistcrio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente 
será recebido no eHeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2." ou da indemnisação dos pre
juízos allegados pelos proprietarios por meio de arbi tros 
que serão nomeados, dous pelo concessionario, e dons 
pelos proprietarios. Se houver empate será decidido 
por um ti. o arbitro, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos per·tenccrom ao Estado o ü.o ar
bitro será nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o 
laudo, o concessionario será obrigado a elfectuar, no 
_prazo de oito dias, o deposito da fiança ou pagamento da 
1mportancia em que fôr arbitrada a indemnisação, sem 
o que não lhes será concedido o supprimento da li
cença. 

v. 
A indemnisação, de que trata a clausula precedente 

será devida ainda quando as explorações forem feitas 
em terrenos de pr·opriedade do concessionario ou do 
Estado, uma vez que della possa provir damno ou pre
juízo aos preprietarios confrontantes. 

VI. 

Será igualmente obrigado a estabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiverem de desviar de seu 
leito pela necessidade dos trabalhos da exploração. 
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Se o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro não 
poderá fazer sem licença deste, que poderá ser supprida 
mediante indemnisação na fórma estabelecida na clau
sula lj, .• 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação 
de pan ta nos ou cstagnaç:io de aguas que possam prejudi
car a sa udc dos moradores da circumvizinhança o con
cessionario será obrigado a deseccar os terrenos ala
gados restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 

As pesquisas de minas por meio de canos, poços ou 
galerias no territorio desta concessão, não terão lugar: 

l. o Sob os cdificios e de Hi metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso c por cscripto do respectivo pro
prietario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Prcsidcncia da Província. 

2. 0 Nos caminhos c estradas publicas c a dez metros 
de cada lado delles. 

3. o Nas povoações. 

IX. 

O concessionario fará • levantar plant:~s geologica e 
topographic:~ dos terrenos explorados com que fique 
demonstrado, tanto quanto permettirem os traiJalhos 
que tiver feito, a superposição das camadas mineraes e 
remetterá as ditas plantas por intermedio do Presidente 
da Província ú mencionada Secretaria acompanhad:~s: 
l. o de amostras rios mesmos mincracs e das variedades 
das camadas t1e terras; 2. • 1lc uma descr·i pção m in uei os a 
da possança das min:1s dos terrenos de domínio publico 
e particul:1r, ncces~arios á mineração eom desi~rnação 
dos proprietarios, das rrlificaçõcs nc•llcs existentes e tlo 
uso ou emprego a qnr. são destinados. 

Outrosim indicará qual o meio ma i~> apropriado para 
o transporte dos productos da mineração e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 
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X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto, ser-lhe-lJa con
cedida autorização para lJvrar as minas por elle desco
bertas nos lugares designados, ele accórdo com as leis c 
condições que o Governo julgar conveniente estabelecer 
no acto da concessão no interesse da mineração, c em 
beneficio elo Estado c dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro 11m 4 do Março ele 1816.
Thromaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 613ti- DE lj, Dlê MARÇO DE :1876. 

Coneede p,r~v.!le_gio por oito annos a Bernardino Corrêa de Jllattos, 
para uma (machina de sua invenção destinada a descascar e 
preparar café. 

Attendendo ao que l\le rerJlWreu Bernardino Corrêa de 
Mattos, e ele conformilla1lc CiJlll o parecer do Conslheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
Hei por bem Conce1ler-lhe pri v ilcgio por oi to aunos 
para fabricar e vender no lmperio a machina denomi
nada « Brazileira », ifUC inventou, a flm de descascar c 
preparar café. 

Thomaz José Coelho tlc Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos N egocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Publieas, assim o tenha 
entendido e faça cxccubr. P:~lacio do Rio de Janeiro 
em quatro de Março de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagc:;imo quinto da Inllcpcmlencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6!36 -DE 4 DE MARÇO DE 1876. 

Concede privilegio por cinco annos, a Egídio Guichard para um 
apparclho apropriatlo á cxtinrr;rro da formiga saúva. 

Attendendo ao que Me requereu Egídio Guichard, c 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Corôa, Soherania c Fnzenda Nacional, Hei por 
hem Conceder-lhe privilegio por cinco nnnos, para fa
bricar, usCJr c vender no Imperio um apparelho, de sua 
invenção, destinado ú t•xtineção da formiga saúva. 

Thomaz José Coelho de Almci<l;), do l\Icu Conselho, lUi
nistro e Secretariotle Estado rios Ncgocios da Agricultu
ra, Commercio c Obras Pu!Jlicas, assim o tenha entendido 
c faça executar. PCJ!aeio do Hio dr, Janeiro em quatro 
de 1\larço de mil oitocentos setenta e ~;eis, quinquagesimo 
quinto da Independcnda c tlo Impcrio. 

Com a rubrica lle Sua l\lagestaLln o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECHETO N. 6t:l7 -DE 1 DE 1\IARÇO DE !87ü. 

Concede p,rivilcgio por 10 annos a Domingos Gonçalves d'l Azevedo 
c L ui:>: Dcgrcc!I, para um systcma de trilhos de ferro <leslinados 
ás linhas de carris urbanos . 

. \ttendrndo ao que l'tln !'CtfLWrcram Domingos Gon
çalve~ de Azevedo c Luiz DPgl'f~efT. n Tendo ouvido o 
Conselheiro Procurador da Coróa, Soberania e Fazenda 
Nacional, Hei por bem Conceder-lhes privilegio por 
dez annos para a introrlucção e uso no Imperio de um 
systema de trilhos de ferro de sua invenção, destinados 
ás linlws de carris urbano~: ficando 1•sta corJcessão 
clependen te da a pprovação da As,:emblóa Geral. 

Thonwz Jos{) Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
.ltli nis tro e S<>eretario de Es tarlo d0s Negocios da Agricul .. 
turCJ, Commereio e Obra..~ Publicas, assim o tenha enten
dido c faça executar. P;1lacio tio Rio de Janeiro e~ 
qua lro de Março d ~~ m i 1 oi toccn tos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da ludepcndeneia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua MagestaLlc o Imperador. 
Thomaz José Coelho de Almeida. 
~~ 



ACTOS DO PODER 

DECRETO N. 6138 - DE "' DE MARÇO DE 1876. 

Concede a Hamilton Lindsay Bueknall pri':ile~io por cincoenta 
annos para a construcção, uso e gozo de um ltunnel submarino 
e ,estrada-~~ .~~IT_C? que communique a capital do Imperio com 
:i cidâdé de Niétheroy. 

Attenuendo ao que Me requereu Hamilton Lindsay 
Bucknall, Hei por bem Comeiler-lhc privilegio por 
cincoenta annos para a construr•;ão, nso e gozo de um 
tunncl submarino servido por uma estrada de ferro, que 
communique a capital do Impcrio com a eidarlc de 
NiL:theroy, na Província do Rio de Janeiro; de accôrdo 
com as clausulas que com este haixam assignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario ele Estado dos Negocias da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
quatro de Março de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Imlcpcndcneia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua i\lagestadc o Imperador. 

Thomaz .Tos é Coelho de Almeida. 

Claul!!ulal!l a que se ref'ere o Decreto n.• 6138 
desta data. 

I. 

O tunnel communicará, por meio de uma estrada de 
ferro, a capital do Imperio eom a eidade de Nictheroy. 
Terá por pontos extremos, do lado 1la Côrte, a praça de 
D. Pedro 11 ou vizinhanças da igreja do Carmo, c em 
Nictheroy o largo da igreja de S. João. 

Ao Governo fica reservado o direito de escolher outros 
pontos extremos até a approvação dos planos definitivos, 
de que trata a clausula 3. • 

li. 

O concessionario poderá construir o tunnel com chapas 
de ferro batido ou aço, unidas e cravadas. 
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III. 

Dentro de um anno desta data o conccssionaria apre
sentará ao Governo o plano das obras que se propõe 
construir. 

Esse plano constará do seguinte : 
L" Dcscripção, planta, perfil longitudinal c secções do 

tunnel. 
I. o tunnel terá;_; m a (i lll de rliamctro, c ;j lll de altura 

acima <lô nível dos trilhos. Snrá collol'ado n111 s~:cr·.õns 
concspondentcs úrereadet.OOmell'os cada unta. O IJJ;~tal 
será preservado da agua por um revestimento de alve
naria de o,m 80 de espessura,() outro de tahoarlo de pri
meira qualidade com 0,"'20 de espessura, Llcvidamentc 
calafetado c preso por argolas ou ahraçalll'iras rlc eohrc. 

II. Na rlescripção rias obras meneionar-se-lta o processo 
<lc submersão, ligaçUo c collocação das secções do tunncl. 
Estas poderão ser ad1lptadas no fundo rio mar por meio 
de estacas de parafuso ou por qualquer outro systcma 
melhor aconselhado c aceito pelo Governo. Em qualquer 
caso evitar-se-ha toda a olJstrucção ou interrupção de 
transito na bahia. 

111. Todas as cautelas c processos dos mais aperfei
çoados serão adoptados para a ventilação do tunncl. 

IV. A planta será construída na eseala de i:!J,OOO. De
verá comprehender não só todo o terreno ncecssario ás 
entradas do tunnel c mais dependeneias, Lacs como esta
ções, depositos, officinas e cáes da em preza, como as pro
priedades que tenham de ser desapropriadas, na fónna 
ela clausula t.9. a 

O perfil longitudinal, em escala de i:4000 para a 
extensão de t.:400 para as alturas, indicará as distancias 
kilometricas, a extensão e porcentagem dos declives, 
as curvas, se houverem, c o desenvolvimento c raios 
destas. 

As secções c mais partes do tunnel serão rlcscnhadas 
em escala de i:200. 

2. o Dcscripção das conrJ içõcs tedtn ir.as da estrada ele 
ferro , plan las c pcrlis que não forem suppridos por 
documentos identicos apresentados para o tunnel; tudo 
nas escalas já referidas. 

I. A bitola da estrada será de i m entre trilhos ou a 
geralmente adoptada nas estradas Llc ferro da~V!ifcia ~0- ··,, 
do Riorle Janeiro. ~:;~~\\\!H 1AM,4 
~.via será singela. Haverá os desvc·o~~E\~\G'overno ·1. 

exigir. ~v 

- PARTE li. l~)" . 36 ,. 

r, • _.' ) 

( .· '<. Ons r' F. -------
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li. A tracção será a vapor. As locomotivas serão 
apropriadas para ronsumir a fumaça. 

III. Os trilhos terão 1G kilogrammas por metro cor
rente, se forem 1lo aGO, c 20 se forem de ferro. 

IY. A estrada de ferro poderá ligar-se ús linhas fcr
reas em trafego ou que se construirem na Província do 
Hio de Janeiro, o lflill tiverem seu ponto de partida em· 
Nietheroy. · 

A parto da estrada a róo al1erto deverá ser guarnecida 
Je um c outro lado 1le n~rcas de arame. 

V. Haverá uma linha t<:L•gTapltica ao longo da es
trada para o serviço do trafego. 

IV. 

As oLras da empreza e o resper·tivo serviGn serao ms
pceeionatlos assit.luamnnte por um ou mais Engenheiros 
llc nomeação tio Governo. Este terá o direito de exigir 
a adopção e todas e quaesqucr medidas de segurança 
para a boa execução dos trabalhos. 

v. 

As obras terão 1:omeço dnntro do prazo de dezoito me
zes, e estarão r·onduidas !lO dn quatro annos, contados 
uesta data, SO]J pena dn uma multa de f:OOObOOO pormez 
tlc demora, ratlw·ant:o a I:On!·r•ssão no primeiro 1·aso seis 
mezes depnis de expirado o prazo fh;:Hio. 

Se começa< las as obras fortl:ll inlt•rrompidas por mais 
de trcs mezcs, caduearú igualmcntt~ a eoncessão, salvo 
caso de força maior, julgado pelo Governo. 

YI. 

A estrada de :Cerro eoiiCedida t\ d1•stinada ao serviço de 
passageiros c mercadorias: c para este lim terú a em
preza o material de tra('(;ão e transporte inrlispcnsavel 
ú regularidade do trafego. Esse material constará do 
numero de locomotivas, se forem estas nceessarias, car
ros c wagõcs, que s<T~t lixado pelo Governo, de areônlo 
com o t.:on<·essionario, seis llleZL'S antes da abertura da 
estrada ao trafego. Os typos e fúnnas tlc <:onstrueção LI o 
material serão igualmente approvados pelo Governo. 

O conressionario tleverú manter um numero Llc carros 
c wagões neccssarios ao trafego Lia estrada. 
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VII. 

Haverá duas classes de carros para os passageiros. 
'As tarifas, tanto para estes, como para as mercar!orias, 
só vi o-orarão depois rln approvatlas pelo Govrrno, c não 
cxced~rão, quanto a passageiros, de duzentos réis para 
cada um. 

VIII. 

O concessionario ohriga-se a cumprir c fazer cumprir, 
no que fôr applicavcl, os regulamentos já publicados 
ou que forem publicados pelo Governo para a policia, 
segurança c manutenção das estradas de ferro. 

IX. 

A empreza gozará, durante os primeiros :m annos 
desta concessão, da isenção llos Llircitos de importação 
c expediente, para o seu material fixo c rodante, c 
bem assim para o carvão de pedra neccssario ao cus
teio da estrada de ferro. 

X. 

Construída que seja a estrada llc ferro, esta c todas 
as suas Llcpenclcncias c material serão conservados em 
perfeito csta1lo. 

Os carros serão illumina:los rlia r noite. 
Pela não ol1scrvancia rksta clausula o Governo po

derá, além da multa ern que incorrer o conccssionario, 
mandar proceder administrati varncn te a todos os re
paros ou serviços necessarios; cobrando a respectiva 
importancia llo mesmo concessionario. 

XI. 

O privilegio para o uso n gozo rlesta concessão du
rará por cincocnta annos, contados da data do presente 
Decreto. Durante o tempo r lo privilegio não s1-rá per
mittida a qualquer outra e mprcza ou parti<:ular a eons
trucção rlc outro tunncl ou estrada de ferro que atra
vesse a bahia do Rio de J:mciro. . . 

XII. 

Amortizado que seja o capital da em preza, na fórma 
da clausula :13.", o tunncl, a estrada de ferro e touas as 
suas dependcncias c material serão propriedades do 
Estado. 
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Todos os objcctos mencionados nesta clausula serão 
entregues, a esse tempo, ao Governo em perfeito cs
tauo de conservação. 

Para este fim o mesmo Governo terá o direito de 
embargar a renda da emprcza durante os ultimos cinco 
annos que provavelmente precederem á amortização do 
capital, para com o seu produeto reparar os estragos 
das obras c do material. se a isto se recusar a em
preza. 

XIII. 

Logo que a renda liquida da 1~mprcza exceder 1lc 8 "lo 
do capital empregado, far-sc-ha um fundo de amorti
zação de todo o excedente até!) "/0 • Quando, feita esta 
deducção, a receita liquida attingir a 12 °/0 o Governo 
terá o direito de exigir a reducção elas tarifas. 

XIV. 

Decorridos que sejam trinta annos desta data, o Go
verno poderá resgatar as obras que fazem objecto desta 
concessão. 

O preço do resgate será regulatlo por arhitros, dous 
nomeados por cada uma das partes; c terá por base o 
rendimento médio da cmprcza durante os cinco annos 
precedentes, c tendo-se em consideração o valàr das 
obras, material c depcnclcncias ela cstra1la no estado 
em que então se acharem. No r~aso de empate, deci
dirá a Secção do Imperio do Conselho de Estado. 

A somma liquidada para o custo 1las obras poderá ser 
paga pelo Governo em apolices da divida publica in
terna de 6 °/o de juros, em ittidas ao par. 

XY. 

Os Engenheiros encarregados da inspecção das obras e 
do serviço da estrada terão passagem gratuita nos trens 
da estrada de ferro, e bem assim os agentes da policia 
em scrvico publico. A tropa serú transportada com o 
abatimento de tiO "/0 nas tarifas da em preza ; os dnmais 
passageiros do Governo c a bagagem ou mercadorias 
expedidas por conta do Governo, com o de 25 °/

0
• 

Todo o material de transporte c tracção da estrada fi
cará á disposição do Governo, logo que este o exigir, 
para as remessas cxtraordinarias de tropa e petrechos 
bellicos. 
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XVI. 

O Governo terá o direito llc cxpcllir gratuitamente 
pelos fios telegraphicos da em preza, todos os telcgram
mas do serviço publir;o ; ou co !locar no tunnel, se o pre
ferir, um fio especial para o serviço (lo Estado, correndo 
a respectiva llcspeza por conta do mesmo Governo. 

XVII. 

As questões que se suscitarem pela execução llo pre
sente contraeto, serão deddi(las por arliitros, sendo 
dous nomeados por ealla uma das partes. Se estes não 
chegarem a um aceôrdo, dedd irá a Secção do Imperio 
do Conselho de Estado, se a duvida versar sobre ques
tões administrativas ou de interpretação das presentes 
clausulas ; c o Presidente do Instituto Polytcchnico do 
Rio de Janeiro, se referir-se á parte tcchnica do mesmo 
contracto. 

XVIII. 

O Governo terá o direito de impôr outras multas, além 
das aqui previstas, pela não observancia das clausulas 
deste contracto, até a quantia de 5:0001$000. 

Para garantia das multas, de que trata a clausula 5.", o 
concessionario depositará no Thesouro Nacional, dentro 
de seis mezes desta data, a somma de :1.0:0001'>000 em di
nheiro ou títulos da divida publica. A não observancia 
desta clausula importará a cauucidade da concessão. 

XIX. 

A' em preza fica concedido o direito de desapropriar, 
na fórma da Lei n. o 8i6 de :1.0 de Julho de 1855, touos os 
terrenos e predios necessarios á construcção U.as obras e 
estabelecimento da estrada de ferro e suas dependencias. 

XX. 

A cmpreza terá um representante no paiz com todos 
os poderes para resolver quaesquer questões entre o 
Governo e a mesma empreza c entre esta c os parti
culares. 

Todas as questões, que não forem sujeitas a arbitra
mento, na fórma da clausula i7. ",serão resolvidas pelos 
Tribunaes do Imperio. 
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XI. 

Todas as disposições dr$tn contra c to são applicavcis á 
empreza ou companhia que o concessionario organizar 
para a execução c exploração das obras aqui men
cionadas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de M:1rco rle :1876.-
Thomaz José Coelho de Almeida. · 

DECRETO N. 613!) - D8 4 DE MARÇO DE 1876. 

Concede a Jo:1o Ulriclt (:rar on á Comp:mhia qw~ orf(aniz:u para 
a eonstrucção da c_strada de feno do Mossoró, na Província 
do Rio Grande do Norte, alguns dos favores expressados no 
art. !l. o do Hegnlamenlo tlc 28 de Fevereiro de 187L 

Attendendo ao que l\1,) requereu João Ulrich Graf, 
concesgionario da flstrada de ferro da cidade de l\lossoró, 
na Província do lHo Grande do Norte, Hei por bem Con
ceder-lhe, ou á Companhia que organizar para a con
strucção da mesma estrad:1, os favores declarados nos 
~~ 2.", 3.0, 4.", rJ.", 6." e 7."do art. 9. 0 do Regulamento 
a que se refere o Decreto n." titi61 ele 28 rJe Fevereiro 
de 187~. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
tura, Commercio c Obras Puhlicas, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
quatro de Março de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimoquinto da Indcpenclcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestacle o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 



EXECUTIVO. 287 

DECRETO N. 6140- DE !J, ÚE MARÇO DE 1876. 

Concede autorização á Comt1anhia da estrada de ferro de Re
zende a Arêas para comtruir um ramal. 

Atten1lendo ao que l\lc requereu a Companhia <la 
estrada uc ferro de HcZI'nllc ú Art~as, Hei por hem 
Conceder-lhe autorização para construir um ramal que, 
]Jartindo 1l0 kiJontt'll'O lf)." da Jll('SllJa I'Slrafi:t, {lPl'lO da 
conllucnria do ribeirão do Estalo com o rio Sesmaria, 
vú terminar em terras da fazenda Campo Aleg-re, so h as 
mesmas clausulas que ar·.01npanham o Decreto n." 48!)3 de 
21lle Fevereiro de 1872; devendo, pon'mt, completar, 
na conformilla1lc do Regulamento a qtw se refere o De
creto n." 5;}61 lle 28 de Fevereiro lle 1874, os estudos 
definitivos do mesmo ramal , e submcttcl-os ú appro
vação do GovPrno, antes de dar t'OJJH~ço ús !'l'spectivas 
O liraS. 

Thomaz José Coei h o de AI lliCi1la, do Meu Consolho, 
.Ministro c Secretario de Esta1lo dos Ne,!~ocios Lia Agricul
tura, Commcrcio c OiJras Publicas, assim o tenha cn
tcndillo c far:a exncutar. Palacio do lHo de .Janeiro em 
quatro de 1\larço dn mil oitocentos setenta c seis, quin
quagcsimo quinto da lmkpcnden~ia r• do ImpL"rio. 

Com a rubrica ilr: Sua IllagPst.adl~ o Impcra1lor. 

Thoma:: José Coelho de Almeida. 

DECHETO N. GiiH - DE 4 DE MARÇO DE 1876. 

Reforma a Bibliotlteca Publica do IUo de Janeiro. 

Usando da autorização concedida no art. i6 § t.• da 
Lei n. • 2670 de 20 de Outubro de 1.87õ, Hei por bem que 
na Biblioth~ca Na~ional se observe o Hegula~:!t~ -~, 
com este batxa, asstgnado pelo Dr. José Be~~·w U,~ OA CAM 
e Figueiredo, do Meu Gonselho, Senado,r."íffl\ ,pllno, ' 

I~· 
,, ''1.) 
' <h.' 

~~ ·"-' 
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Ministro c Secretario uc Estado uos Negocias do Impe
rio, rJue assim o tenha cntenrlirlo c bça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quatro de Marçodemil oito
rcntos setenla e seis, quinquag-esimo quinto da lntlcpen
Liencia c do Imperio. 

Com a rubrica rle Sua 1\fage.~tadr, o Imperador. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Regulamento da Bihliotheca Nacionnl. 

DA BIBLIOTIIECA. 

Art. L o A llibliotheca Nacional será dividida em 
tres secções: a 1.", de impressos e cartas geographicas; 
a 2.", de manuscriptos; a 3. ",de est~mpas. 

Art. 2. o A Bibliothcca se conscrvarú aberta ao pu
blico durante todo o :mno, exceptnados os dias santi
ficados, os de festa nacional e os que decorrem de 1 a 
H! de Janeil·o e de Hi a 31 de Dezembro. 

Art. 3. 0 A Bibliotheca terá os seguintes empregarias, 
que perceberão os vencimentos fixados na tabella an
nexa: um bibliothecario, tres chefes de secção, tres 
officiaes, um secretario, oito auxiliares, um guarda e 
um porteiro. 

DO BIBLIOTHECARIO. 

Art. 4. • Ao bibliothecario compete: 
1. o Dirigir todo o serviço da Bibliotheca, auxiliado 

pelos chefes de secção. 
2. o Corresponder-se com o Governo e com os parti

culares, nacionaes e estrangeiros, sobre os negocios do 
estabelecimento. 

3. • Fazer cumprir as disposições relativas á Biblio
theca. 

4. • Velar pela conservação de todos os livros, do
cumentos, papeis e utensilios da Bibliotheca, c propõr 
as medidas que para esse fim julgar necessarias. 
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ü. o Assignar a correspon<lencia official c lodos os 
documentos da repartição. 

6. 0 Enviar no fim tle cada anno ao Ministel'io do Im
perio uma noticia minuciosa do que houver occo1Tido 
na Bibliotheca e do estado des.tJ. 

7. o Admoestar os empregados que faltarem ao cum
primento de suas obrig-ações, c suspendel-os por 8 dias, 
quando o caso o exigir, dando logo pane ao Ministro 
do Imperio. 

8." Concccler ató 8 dias de licença aos empreg·ados 
da Bibliothc~a·com o competente desconto de nuci
mentog. 

9. o Tomar conta das faltas de comparecimento, c 
abon:1l-as para o;, devidos efieitos, si forem ju~tifir:atlas. 

:1.0. o Dirigir a publicação Llos Annnes da Bibliotheca 
Nacional, revista pcriorlica onde deverão ser puhlir:ados 
os mannscriptos interessantes da Bii.Jiiothcca,e trahalhos 
bibliographicos Lle merecimento, compostos pelos em
pregados Lia repartição, ou por indivíduos estranhos 
a ella. 

Art. ü. o O bibliothecario residirá no estabeleci
mento, c rlelle se não porlerá ansrmt.ar sem li<;ença do 
Governo. 

DOS CHEFES DE SECÇÃO. 

Art. 6. • Os chefes tle secção são incumbidos da po
licia interior, e de velar por que os empregados cum
pram rigorosamente os seus deveres. Compete-lhes : 

L • Proporem as medidas que julgarem neecssarias ao 
bom andamento do serviço e enriquecimento tle suas 
seceões. 

2~ o Terem reg-istros exactos de todos os ohjectos rtue 
entrarem para suas secções. 

;L o 1\fandarem carimbar com o sello Ll:t Bibliothrca 
lodos os impressos, cartas, manuseriptos c estampas, 
apenas lhes forem entregues, c antes de serem utilizados 
pelo publico. 

4:. • Prc~itlirem, auxiliarem c flscalisarem todos os 
trabalhos bibliographicos de suas secções, de maneira 
que as novas acquisiçõcs sejam inscriptas nos catalogos o 
mais depressa e ornais perfeitamente que fôr possível; 
e procurarem sempre enriquecer esses mesmo~ cata
lagos de notas bibliographicas interessantes. 

5. •conservarem-se o maior espaço de tempo que fôr 
possivel nas salas publicas, a fim de prestarem aos estu-
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diosos todos os esclarecimentos de que estes careçam, e 
os guiarem em suas investigações Jit.tr,rarins e scienti
ficas. 

6. • Apresentarem todos os trimestres ao hibliotheca-. 
rio um relataria esta tis ti co ex a e todo IJUe h ou ver oceor
rido em suas secções, desenvolvendo as ronsider:1ções 
que a este respeito julgarem opportun~s. 

7. o AtLcnderem eom 7.1~1o c a.~.,iduidadc ú conservação 
dos objcctos confiados á sua gu:mla, objedos pdo:; fJUaes 
sóellcs são responsavcis c IJIW st~ o!Jri:~·:llll a suiJsliluir í~lll 
Caso de CXll'aViO Oll udnrioraeJ'o. 

Quando a substil1ti1:ão fôr· impossh·cl, a Faz1'11da 
publica será indemnizada em dinheiro segundo o preçü 
que fôr arbitrado pelo Governo, ouvido o hibliothe
ca rio. 

Si verificar-~c que foi IJUa!quer outro empregado o 
causador do extravio ou da deterioração, a mrsma pena 
se lhe a pplicará. 

8. o Distribuírem, como julgarem mais convrniente, 
aos auxili:1rcs dr suas secÇÕI'S o lrahalho dr• linqw7.a, 
arrumação c rrp'l!':lção dos livros. m:1pp:1s, nwnusrTi
ptos c eslalllpas, rnrarrn~~:lll'lo :1 lh··:disação 1!1-SII~ lra
halho aos respcc li \'OS oflki~es. 

9." Hedama1·cm do srcrntario ~ en I. r 1rla de qnalqurr 
publicação nJcioual r[Uil n.'io tenlt:1 sido rei:H'tlida para a 
BiiJliolheca. Acompanllanllo para isso o movilllt~nto li l
terario do pai7., os elwfes d1) secç:to empreg-arão todo~ os 
esforços a seu aleaHCI~ para Cll!iiplrla,·t'lll-SI' as collcl'Ç']<'S 
nacionaes ex ist.en tes na-rPpa ri ição. 

10. o Organizarem de louas a; pu h I icações na c i on:Jf'S um 
calalo~o especial, qw~ para o diant1·, quando SI' julp:ar 
completo, c sem prcjni7.o dos outros (';1Lalo~os, a Bihllo
theca puiJiicar:'t solJ o titulo de Diccionario biblio
graphico brazilüm.~e. E-;~e r:alalof_\·o :~SPI'Gia! tlerr-r:'t sr·r 
t'eito eom o maior nullll'l'ü ti:~ Cc'CLll'l'l'i mentos possível, 
e segundo o plano fJUI\ fM proposto JH~Io bihliollJr~eario c 
approvado pelo Ministro do linp:•t·io. 

llOS OFFICIAES. 

Art. 7. o Dos officiaes da Bibliotheca serão destinados 
dous á secção de impressos e um á de manuscriptos. 
Compete-lhes: . 

f. o Presidirem o serviço da leitura publica, consul
tando os catalogos e facilitando as investigações dos 
estudiosos. 
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2. 0 Dcsflmpenharem todo c qualquct· trabalho biblío
graphico 111e lhes fôr indicadG pelo chefe de secção ou 
pelo bihliotltecario, e com particul:\ritlatle occuparem-se 
na c.,cript1Iração do~ recristros e t'atalogos da re~pectiva 
secção. 

3. o Zelarem a boa ol'llcm e a rcrrnlaritbdn do serviço 
das sala~ d1~ leitura, tcnLlo espet:ial cuidado nos objectos 
confiados aos l<'ilor,•s, para f[UC se não extraviem ou 
estraguem, c activandoo tt•ab·tlho de seus subordinados, 
a lim de que o pnblico ~~·ja snnpre senido com a maior 
urhanicladn c tfilicrenci:1. 

Por qualquer c~tl'a,·io on c~lr:~(.(n ot·cnrrido n~.~ ditaS' 
salas e a hora~ de ~~~rvit'o l'alit•-lh('~ a imnH•tliata res
pons~hilidarlc perantn ns.clteft•s tle secç;lo. 

4." Entregarem no fim dt: ead:1 1\ia aos chefes de secção 
a estatística da leitura feita t•m suas secções, indi
cando as obra~ mai~ procuradas e que a Bibliotheca 
não possua, c d:mllo conla !h~ qualqunr oceurrencia 
impot·tan~e quP tenh:t havido nas ~.ala~. 

5. o FiscalisaJ'cm os Lrab,lllto~ de limp,~za, arrumação 
o conservação confiados aos auxiliares o:~ secção; ad
vnrtirem a estes quando se deslis:I['(~Jll de sens deveres\ 
e darem parte ao respectivo chefe de secção sempre 
que a f a I ta fôr m:lis grave e lnereccr maior pena. 

Art. 8. o Os ofTieiaes que se acharem de serviço nas 
salas de leitura não po,Jerão ausentar-se dnllas sem 
deixar qnem os sub,titua, e terão sob suas ordens os au
xiliares. 

Art. 9." Snrão ohri.<:;aflos a compancer na repartição 
ás 9 horas em ponto, e não se ausentarão antes de 
findo o tralnlho, salvo si obtiverem expressa licença 
do hibliollll'cario ou de qucu~ suas vezc~ tizer. 

Art. 10. N:1 ausencia do<> chefes t.ln secção farão os 
officiacs suas vczr.~. srndo para is.~o preferido na secção 
dos impressos o official qn:~ estiver servindo na sala 
de leitura. 

Arl. H. E'-lhes vedaclo occnparem-se em trabalhos 
alheios ú Bibliollll'ea durante as horas do srrviço. 

Caso lotlavia sr achem t'lllpenhados em trabalhos litt~
rarios de reconheciJo merecimento e não remunera
dos, sobrando-lhes para isso o tempo, deverão com
munical-o ao chefe de secção, e só com licença do 
bibliothecario poderão faze l-os. · · 
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DO SECRETARIO. 

Art. !2. Ao secretario compete: 
L o Fazer a corrcspondencia da Bibliotheca, e cuidar 

da conservação do archivo e dos depositas, da escri
pturação do livro de contas c dos registros de officios, 
avisos, acquisições e ou L r os. 

2.• Conservar e ter em dia um inventario com
pleto da Bibliotheca, já no que respeita ao deposito 
Jitterario, já no que se refere á mobilia, inscrevendo 
nelle tudo que se fôr adquirindo. 

3. o Assignar os recibos de todas as publicações na
cionaes, que as typographias, estamparias, li thographias 
e officinas photographicas do Impcrio enviarem á Bi
bliotheca. 

lj,, o Entregar aos respectivos chefes de secção as pu
blicações de que trata o paragrapho precedente, assim 
como todos os livros, cartas geographic~s, manuscri
ptos e estampas, que em virtude de compra, dadiva, per
muta ou remessa do Governo vierem ter á Bibliotheca, 
exigindo dos mesmos chefes de secção um recibo de 
entrega, que será archivado na secretaria. 

õ. o Processar as folhas mensaes dos empregados. 
Art. 13. Para auxiliar o secretario em caso de tra

balhos accumulados, poderá ser indicado pelo biblio
thecario um auxiliar da repartição. 

DOS AUXILIARES. 

Art. 1~. Os auxiliares da Bibliotheca serão distribui
do~ da seguinte fórma: um para a secção de manus
crtptos, um para a de estampas, seis para a de impressos 
e cartas geographicas. Incumbe-lhes : 

.1. o Fazerem o serviço das salas publicas, dando aos 
leitores os livros, os manuscriptos e mais objectos que 
forem ped~d~s, e recebendo-os no fim segundo o pro
cesso admtttu1o na repartição. 

2. o Desempenharem os trabalhos que pelos chefes de 
secção lhes forem designados. 

3. o Comparecerem todos os dias uteis um quarto de 
hora antes das nove horas. 
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DO GUARDA E DO PORTEIRO. 

Art. :1.5. Ao guarda, que estacionará sempre nas vi
zinhanças das salas de leitura, ou em lugar por onde o 
publico tenha de passar para ir ter a ellas, incumbe : 

:l. o Não deixar entrar pessoa alguma sem dar-lhe 
uma senha numerada, que tornará a receber quando 
o leitor ou visitante se retirar. 

2. o Não consentir qtte entre ou saia pessoa alguma, 
ainda m11smo empregado da Bibliotheca, com livros, 
pastas ou rôlos de papeis ; naquelle caso os guardará 
para entregar-lh'os na sahida por occasião de receber 
a senha numerada. 

Quando porém o leitor necessitar de levar comsigo 
alguns papeis, livros ou pastas para auxiliar o seu estudo, 
requisitará do chefe de secção uma guia por este assi
gnada, na qual se declarem os objectos com que tem de 
entrar c com que poderá sahir. 

Esta guia recebei-a-ba o guarda, e a dará para ar
chivar na secretaria. 

3. o Conservar-se o mais tempo que fôr possível no seu 
posto, no qual, em caso urgente, deixará para substi
tuil-o um auxiliar. 

Art. !6. Por qualquer infracção do artigo antece
dente será o guarda punido com desconto de venci
mentos ou suspensão ao prudente arbítrio do biblio
thecario, ou finalmente com demissão. 

Art. :l7. O porteiro, que será obrigado a residir no 
ediflcio, terá a seu cargo : 

1." Estacionar na porta da Bibliotheca, d'onde, du
rante as horas em que se achar aberta ao publico, não 
poderá sahir sem licença do bibliothecarioou sem deixar 
substituto. 

2. o Attender á regularidade do trabalho dos serventes 
e zelar a limpeza do edificio e sua conservação. 

DAS DISPOSIÇÕES COMMUNS A TODOS OS EMPREGADO<;, 

Art. 1.8. Em cada secção haverá um livro de ponto, 
onde, á medida que forem chegando, os officiaes, os au
xiliares e o guarda assignarão seus nomes. O ponto será 
encerrado ás 9 horas pelos, chefes de secção, e o livro 
enviado immediatamente ao gabinete do bibliothecario. 
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Art. !9. A respeito das faltas dos empregados, e dos 
descontos dos res-pectivos vencimentos se observarão 
as disposições em vigor na Secretaria de Estado dos 
Negocios do lmperio. 

DA LEITURA PUBLICA. 

Art. 20. De manhã a Bibliothcca Nacional se abt·irá 
ãs 9 horas, c encerrará seus traiJa!l10s ús 2 horas da 
tarde; á noite abrir-sc-ha ás H, c se fechará ás !L 

Estn disposição pouerá ser altet·ada pelo Ministro do 
l'mperio quando circumstattcbs supervenientes o exi
girem. 

Art. 21. Na Bibliolheca serão :~Llmiltidas sómente as 
pessoar;, de ambos os sexos, maiores de 14 annos, que se 
apresentarem decentemente vcstiLias. 

Meia hora antes do encerramento tios trabalhos não 
será permittido fazer pedidos. 

Art. 22. Assim os leitores como os visitantes rece
berão do gnarda, ao entrar, uma senlia numerada; com 
ella -se dirigirão á mesa do o!licial de serviço, c no bo
letim (modelo annexo) que por este lhes fórdado, inscre
verão o numero da senha, o titulo circumstanciado da 
obra que·des(}jarem consultar, sua assigna tu r a e morada. 

Al't. 23. A' "tista do ·boletim o official procurará nos 
eáta~ogos a obra 'p'édida: si ella existir na casa, inscre
verá no mesmo boletim as indicações necessarias para 
que o auxiliar a encontre; si pelo eon trar·io não houver 
o livro procurado, fará esta declaração por escripto, e 
entregará ao leitor a sua senha numrrada, que será res
tituída ao guarda na occasião da sabida. 

Att. 2~. Recehido o boletim com a indicação do lugar 
em que se achar a obra pedida, o auxiliar com toda a 
presteza a entregará ao lei to r, declarando por escri pto 
no mesmo boletiin, que assignará, o numero de vo
lumes que der; em seguida entregará o boletim ao 
official. 

O leitor, \)ara 1'ehaver na saltida a Rtia senha, será 
obrigado a restitui1· o mesmo numero de volumes e taes 
como os tiver recebido . 
. No caso de já estar deteriorado algum livro, o auxiliar 
deverá mendoitar està circumstancia no boletim, para 
desencargo do lei to r. 

Art.• ~5. Nem-um livro em brochura será prestado 
ao publico, a não serem as revistas litterarias e scien-
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titicas nacíonaes e cstrangeirag, e isso mesmo a pessoas 
qut' fizerem estudos se rios, ou que pelos seus precedentes 
na Bibliothcca hourerr·m provarlo o seu zêlo no modo 
de trá t~r 03 li v r os. 

ArL. 2G. Nu11c:1 P~'dl'!'ão dttas o!lras sor pcLiidas em 
um só boletim. Tamhcm lllais dc tres não ]1ouerão ser 
lladas ao leitor a um tempo, salvo si para isto houver 
lir:t:nça expre::sa do bihliotht'cario. 

An. '!.7. Si o kilor dccLtt·ar tJilü no dia St~.~·uinte vol
tar;\ a consultar :1 mes!lla obra, poderá esta deixat· de 
ser collo~arla JJO respectivo lug:tr; u ollicial a reservará á 
mão com um apontamento do nomr~ do leitor c da data. 
Si, pot·óm, o ldtor não voltar no dia sc:~·ninle, o livro 
serú t·e~tituido ao seu lug:il'. 

Art. 28. o~ lirros raros só ~~·rão eonliados ao publico 
em uma mesa c;;rweial., t' o lll:1is proxi;uo possível da 
inspecção vigilau 1 n LI o ul![cia I ck s8rviço. Quanto aos 
manusrriptos n c,;t:tJtlpas, serão. sem exrcpção, presta
elos ao exauw dos t'Studiusos em presenr;G de <1ualquer 
do.-; cmprPgados da scer;rro. 

Art. ':!.9. Na lllL'sa uus livros raros serão liclas tambem 
as ohr:1.~ enriqw·cidas de numerosas eslatn\las, e as pes
soas que as consult:m•m n~o poderão servir-se de tinta ; 
tomarão ilotas ou Lirão desenhos a lapis . 

. Art. 30. O leitor não poderácolloear o papel, em que 
escrever ou desenhar, sobre o livro ou objectoque lhe 
fór cn trcgue. 

Art. 31. A cópia 1l:is (ar tas geographicas será feita só
mente a lapis c em papd vegetal não cml;ebido de oleo, 
c precedendo p:ti·a is-;u a JH~rmi~,.ão do chefe 1lc secção. 

E' nrohihid<J aptdiear o romp~'~'l á;; CH'las geogra
phi,·a,:. 

Art. :~2. Sendo propri<~dade do :s~t.auo os manuscriptos 
da Bibliothnca, ninguem po1lerá tirar cópia delles nem 
irnprimil-os sem exprt~,;sa licença do l\Iinistro do Im
pl'rio, com audiencia do bibliotheeario. 

A~ pessoas a quem fôr concedido rste favor, ficarão 
obrigadas a dar á Bibliotheea tres exemplares ua obrá 
puhlinda, além do que por lei lhe ó devido pel:J. typo
graphia. 

Art. :~:L Havendo mannscriptos resr,rvados, não po
derão estes ser patentes ao leitor sem expressa per
missão do bibliothecario ; e quando por ventura a 
taes manuscriptos se referir a licença para tir ' · ,.-----~ .. 
de que trata o artigo antecedente, emp li'~~~()~ c~~; 
tod?S OS In PiOS auequaUOS para preservai S ~Ylttãiqü:er J IYf,; 
acctdente. , ;-<'}) 

) 

I ' ~ ' 
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Art. 3l.c,. Para fazer extractos dos manuscriptos 
communs, ou tirar cópia de alguns trechos sómente, 
bastará a permissão do chefe de secção. 

Art. 35. Nem-uma estampa solta será mostrada 
ao publico sem licença expressa do chefe de secção; esta 
prohibicão não se estenderá ás photographias. 

Art. 36. Nas secções de manuscriptos e estampas pór
se-ha em pratica o mesmo processo dos arts. 22, 23 e '24,. 

Art. 37. O bibliothecario providenciará para que se 
não facilitem -a menores de 21 annos obr:ts que offendam 
a moral c a religião. 

Art. 38. Nas salas de leitura é absolutamente pro
hibido conversar em voz alta, passear ou proceder de 
fórma que distraia c perturbe o estudo. Neste parti
cular o official terá o maior cuidado, até ao ponto de 
reclamar a retirada do infractor. 

DO E.MPRES'flMO DE LIVROS. 

Art. 39. Dos cmprestimos, feitos com pcrrmssao 
expressa do bibliothecario, lavrar-se-ha um registro 
alphabetico por nomes de autores, em que serão lança
dos: o nome do autor da oh1·a, o titulo exacto desta, 
a data e duração do emprestimo, a data da resti
tuição, o valor dos livros emprestados, e seu estado de 
boa ou má conservação, finalmente o nome e a morada do 
leitor, o qual assignará de seu proprio punho para fir
mar a sua responsabilidade. 

Art. 4,0. Só poderão ser emprestados livros de facil 
acquisiç1io, e isso mesmo a pessoas residentes·na Côrtc 
e de reputação notoria ; mas os livros raros ou de ele
vado custo, folhas diarias c periodicas, diccionarios ou 
livros de assídua consult~. mappas, estampas c manus
criptos não poderão sahir da Bibliotheca. 

Art. 41. A duração do crnpreslimo, nunca ~aior de 
tres mezes, será estipulada pelo bibliothecario ; e o 
mesmo individuo não poderá ter em seu domicilio mais 
de tres obras da Bibliotheca a um tempo. 

Art. 42. O bibliothecario terá o direito de reclamar 
antes de expirar o prazo marcado a entrada dos livros 
emprestados, e a pessoa que não satisfizer á reclamação, 
será priva da para sempre da faculdade de obter outros 
livros por emprestimo. 

As pessoas que, expirado o prazo, não restituírem á 
Bibliotheca os livros que tiverem obtido por empres-
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timo, ou os restituírem visivelmente deteriorados, 
serão obrigados a substituil-os por novos, e si o não pu
derem fazer, indemnizarão a Bi!Jliotheca segundo a es
tima ti v a do bibliothecario. 

Art. 43. Os empregados da Bibliotheca poderão 
gozar do privilegio do emprestimo, consentindo o bi
b\iothecario, c sujeitando-se clles a todas as prcscripçõcs 
acima mencionadas. 

DA NOMEAÇÃO, DAS LICENÇAS E DA APOSENTADORIA 
DOS El\lPHEGADOS. 

Art. 44. O bibliothecario será de livre nomeação do 
Governo. 

Art. 45. Os chefes de secção serão nomeados por De
creto, e por merecimento d'entre os officiaes da Biblio
theca, sobre informação reservada do bibliothecario, 
dando-se preferéncia aos que maior numero e mais im
portantes trabalhos bibliographicos houverem apre
sentado. 

Art. 46. Os lugares de otlicial e o de secretario serão 
providos por Decreto, mediante concurso. 

Terão preferencia em igualdade de circumsta ncias os 
candidatos graduados em letras ou em sciencias. 

Um programma especial, expedido pelo Ministro do 
Imperio, regulará a ma teria e o processo dos concursos. 

Art. 47. O_;; auxiliares e o guarda serão nomeados por 
Portaria do Ministro do Imperio fl mediante proposta 
do bibliothecario. Devem ter todos o wrso de instrucção 
primaria, e os auxiliares algum conhecimento da.lingua 
franceza. 

Art. 48. O bibliothecario nomeará o porteiro e con
tratará os serventes que forem precisos. 

Art. !~9. Os empregados da Bibliotheca nomeados 
por Decreto ou Portaria poderão obter licenças do Go
verno e ser aposentados na conformidade do disposto 
em relação aos da Secretaria de Estado dos Negocias do 
Imperio. 

DAS FÉRIAS. 

Art. 50. As férias da Bibliotheca serão aproveitadas 
para os trab~lh~s da remoção dos livros, reparos e lim
peza do edlfiCIO, e quaesquer alterações que a bem 
do estabelecimento julgar o bibliothecario acertadas. 

- PARTE li. 38 



AC1'ÓS DO PODER 

Para este sét•viço serão chamados altemadamente 
os chefes de secção, os ofllciaes e os auxiliares que 
forem precisos. 

JJISPOSIÇÕES TRANSITOl\IAS. 

Art. 01. Emquanto se não puller proeeder á perfeita 
discrimizwç:Io das ~~~cçõe~ c se n:1o nltimar o invPntario 
completo da BililioLhi'l'a, sc~r[t iidt:1 :Jll IJihliollH·cario 
di;;tribttir o traba!IJO ao:; empl'c!.\·ados da repartit;ão, 
como convier melhor ú pro:npu, o pednita execução 
dos catalogos, nunca porém rom pr:;juizo da leitura 
publica, qne se conlinnarú a Ll:wr do Jlll~Slllo modo. 

Art. ~52. No trabalho da noite servirão por escala 
um official e dons auxiliare~; ,;erão fixos o guarda c 
o porteiro. 

Art. 53. As nomeações, a rpw se refere o art. 46, 
serão feitas na primeira occa·;ião independentemente 
de concurso. 

Palacio do Hio tL! .L1Heiro em'~ d:~ Marl}IJ da 1876. 

Jose Bento da Cunha e Figueiredo. 

'l"nbella a que se ref'et•e o nt·~. 3. 0 do Regula
ntent;o da Diblio~hcea Nacional. 

BiblirJthccario (;~:200$000 de ordenado c 
t :600,~000 de 'gra!.ilica1;ão1... . . . . . . . . ~: 8001)000 

3 chcft~s dt~ secçfio ~a ft:0006000, srm1:o 
2:700,)000 de onlenauo e l :300,~000 ti e 
gralilic~ção)........................ 1~2:000b000 

3 offici<ws (a 3:000~000, seralo·2:000,)000 
de odenado e i:OOO:)OOO de gra tilicação) 9 :0001)000 

Secrt'tario ( 2:000-~000 de ordenado t' 
1:001).~000 de gní'tilicação)........... 3:000,)000 

8 au'\:iliares (a ·1:100,SOOO, sendo 1:000,5000 
de ordenado c 400,)000 de gra tilicação) i1: 200;)000 

i guà rda ( :l :0001~000 de ordenado c 400~000 
de gratiliea<:ão)..................... :l :1001)000 

l porteiro (800,)000de ortlenaúo e 4005000 
de gratificação) ............ ,........ 1:200~000 
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Modelo a que l!le ret'ere o art. ~~ do Regula• 
Dlento da Dibliotheca Nacional. 

Bibliotheca Nacional. 

Numero da 
senha ...••. 

BOAETlllf 

Rio dQ Janeiro, de 

___ __ _ ______ de i8 _______ _ 

Nt~~~~0oE~~ ~ -··--·-------·-----------·----·----------------------------------------·------------------------·-------
pedida ..... ~ -------·-------------·--------··-----------------------------·-

T! tuJ~i~ ug~~ ). -----------~~--: ...... :.: ......... : .. ___________ : ..................... ____ .... _ .... __ ................. ~ .............. ~.: .. 
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DECRETO N. 6U2- DE 10 DE 1\IARÇO DE ~876. 

Regula o modo por que devem ser tomados os assento·s do SU• 
premo Tribunal de Justiça. 

Hei por bem que, para execução do Decreto legisla
tivo n. • 268~ de 23 de Outubro de !875, se observe o 
seguinte : 

REGULAMENTO. 

Art. t. o Os assentos tomados na Casa da Supplicação 
de Lishôa, depois ria creação da do Rio de Janeiro até a 
época da Independencin, á excepção dos derogados pela le
gislação posterior, terão força de lei em _todo o Imperio. 

Esta disposição não prejudica os casos Julgados contra 
ou conforme os ditos assentos. 

Art. 2." Ao Supremo TI'ibunal de Justiça compete 
tomar assentos para intelligencia das leis civis, com
merciaes e criminaes, quando na execução dellas occor
rerem duvidas manifestadas por julgamentos diver
gentes do mesmo Tribunal, das Relações e dos Juizes de 
primeira instancia, nas causas de sua alçada. 

Parngra pho uni co. Para ter lugar a providencia indi
cada é indispensavel : 

L o Que os julgamentos tenham sido proferidos em 
processos que estejam findos, depois de esgotados os 
recurso<> ordinarios facultados por lei. 

2. 0 Que a divergencia dos julgamentos tenha por 
objecto o direito em thcse ou a disposição da lei, e não 
a variedade da applicação proveniente da variedade dos 
factos. 

Art. 3. o Os assentos tomados não prejudicarão os 
casos julgados contra ou conforme a doutrina que esta
belecerem. 

Art. !f. o Serão tomados os assentos : 
I. Por indicação de qualquer Ministro do Supremo 

Tribunal de Justiça. 
11. Por proposta de alguma das Relações do Imperio, 

ou de qualquer Juiz de primeira instancia. 
Ill. A requerimento feito pelo Instituto da Ordem 

dos Advogados. 
Art. 5. o As indicações, propostas e requerimentos 

serão acompanhados : 
I. De um relatorio circumstanciado dos julgamentos 
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divergentes, que se especificarão, e das duvidas occor
ridas sobre a intelligencia da lei ou do direi to em these. 

li. De certidão verbo ad verbum dos julgamentos di
vergentes. 

Estas certidões serão passadas ex-officio pelos func
cionarios competentes, mediante requisição. 

Art. 6. 0 Havendo indicação nos termos do art. 4. 0 

n. 0 l, será lida c ficará sobre a mesa para se1· votada na 
sessão seguinte, sem discussão. 

§ L o Reconhecida a necessidade do assen lo por 
um terço dos Membros do Tribunal, o Presidente ex
pedirá cópia desta decisão ás Relações do Imperio, re
quisitando parecer de cada uma dellas. 

3 2. 0 O Tribunal poderá lambem ouvir, quando 
julgue conveniente, o Instituto da Ordem dos Advo
gados, os Tribunaes do Çommercio c Jurisconsultos de 
melhor nota. 

Art. 7. 0 Os Presidentes das Relaçõe~, logo que re
ceberem a consulta dirigida pelo Presidente do Su
premo Tribunal de Ju'ltiça, deverão apresentai-a em 
mesa, e designar dia para a discussão do objecto da 
consulta e votação da resposta que se deva dar, com 
intervallo sufficiente para o exame. 

§ l. o O que se vencer por maioria do votos será 
reduzido a parecer, contendo não só a intelligencia 
que se deva dar á questão sujeita, mas tambem as ra
zões justificativas dessa intclligencia. 

3 2. o O parecer será assignado por todos os Membros 
da Relação, podendo os vencidos fazer a declaração es
cripla de seus votos. 

§ 3. o O parecer será transmittido no prazo marcadr 
pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, qu 
attenderá ás distancias. 

Art. 8." Nos casos do art. 4.", n."' 2e3, o Pre
sidente do Supremo Tribunal marcará a sessão seguinte 
par·a a votação das propostas ou requerimentos. 

Deliberada a admissão das propostas ou dos requeri
mentos por um terço dos membros do Supremo Tribunal 
de Justiça, proceder-se-ha na conformidade dos arts. 
6. 0 ,c7." 

Art. 9. • Findos os prazos marcados ús Relações, na 
fórma do art. 7.", § 3.", o Presidente do Supremo Tri
bunal de Justiça entregará os pareceres"r·ecebidos e mais 
papeis a uma commissão de trcs membros por elle no
meados, a qual, depois do necessario exame, apresen· 
tará em mesa seu parecer em r ela to rio escripto. 

~ L o O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, 
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facilitando o exame do p:1rccor e documentos a todos os 
Ministro.-; pelo tempo q uc j ulg:tr con venion te, convo
cará, de accórrlo com o Tribunal, uma conferencia cxtra
onlinaria, em rJHP scr:'t amplamente discutida a ma teria. 

O Tribunal poderá prolongar a discussão por mais de 
uma con{ercncia, se assim julgar necessario para escla
rcciment'o da decisão. 

§ :! . o F inda a di se ussito, será tomado o assento p.or 
maioria nunca inferior a dons tcrcos do numero total 
dos membros do Tribnnal. · 

§ 3.• Na acta !la COJJfereuci:~ se fará cspecifir.arla men
ção rh discussão c votação. 

~ 4. • A rerlacção dos asscn los serú incumbida a um 
dos Ministros do Tribunal por designação do Presidente, 
c ficará sujeita <Í approvação do me.~mo Tribunal. 

~ 5.• No preambulo dos assentos serão declaradas as 
razões, que lhes servir:1m de fundamento. 

§ 6. 0 Na integra rlus assentos não se fará menção de 
yoto venchlo, mas sóm.cn te a declaração de ter sido to
mado o assento por unanimitladc ou maioria de votos nos 
termos rlo§2." deste artigo. 

Potlerão, porí~m. os membros vencidos fazer inserir 
as raziks dosou voto naacta da sessão do Tribunal. 

~ 7. o O" as~entos serão assignados pelos membros 
presentes do Tribuual. 

Art. 10. Numerados o registrados os assentos em li
vro proprio, serão remettidos ao Ministro da .Justiça, u 
ca.da. uma das Camara~ Lcgisl;1 ti vas por in tcrmcdio 
deste, e ás Hel.ações do lmpcrio. 

Art. U. Os assentos ficarão incorporados á c.ollecção 
das Leis de cada anno, c terão execução logo que forem 
publicados no Diari.o 01/icial. 

Art. 1.2. Ficam rcvog:ttlas as 1l isposições em con
trario. 

Diogo Velho Cwalcanti de AlhufJuer'lue, do Meu Con
selho, Ministro eSecret;~rio dn Estado dos Nngocios da 
Justiça, assim o Lenha enlenrlirlo e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em uez de Marco de mil oi tocen
tos setenta e seis, quinquagcsi mo qu"tn to da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a rubriça de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 



RXECUTI\'0, 303 

DECRETO N. (H43- DE 10 DE JIL\RÇO DE 1876. 

Determina o valor, peso, titulo e modulo das moedas de' ouro 
c de prata. 

u~ando da autorização conferiua no art. 19, ~ 7." da 
Lei n." 26~0 de 22 de Setembro ue 187!'i, Hei por hem 
Decretar: 

Arl. L" As rnoerhs de ouro, qur, se cunharem d'ora 
em diante, lerão o \'alor, peso, lilulo c modulo ~P
guintes: 

Valor em réis 

Corrrsponden 1 e 
;~ 1~115,5 para 
cada grammn: 

20,)000 
10,~000 

Peso em 
grammos. 

17 ,!l3 
s,!Hm 

Titulo em 
millcsinws. 

\H7 
!117 

l\lodulo em 
m i I li metros 

:10 

Art. 2." A tolcrancia no peso (\as refcriJas moedas 
scr{t: de cinco centigrammo'i, para mais ou para me
nos, nas de 20->00(); e ue dons dccigrammos e cinco 
centigr:nnmos nas de 10~000. 

No titulo, a tolerancia será de dons millrsimos em 
cada moeda. 

Art. 3." As moedas de ouro dos mencionados valo:·es 
terão: no anYerso, a elllgie e o nome rlo Imperador, 
aquella no centro e este nas extremidades, seguido (]o 
numero que indique quantos do mesmo nome têm 
reinado, e em abreviatura as palavras- Dei Gratirt 
Constitttcionalis Imperator et Perpet11tts Brasilim Defen
sor-na seg·uinte fünnula-Pinnus 11. D. (;. c. BIP. 
ET PERP. JmAs. DEF., com a éra do cunho no rxergo; 
e no reverso, as armas do Imtwrio. 

Paragr;,pho unico. O contomo das referidas moedas 
terá serrilha, como nas actuaes. 

Art. 4. o As moedas de prata de 2;)000, il\000 e 
õOO rs. continuarão a ser cuahadas de conformidade 
com o disposto no Decreto n." 4822 de 18 de Nov.em.br.o._ 
de 1871. --- ···c:--

A~t. õ. o Ficam revogadas as di ~ ~ 86d11 M 1 L>'-....'. 
trano, / (\..\....\P ·r~ ? ,,, ' 

l~ ~ I 

.,_ 
{_) () <: nrl·,· 
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O Barão de Cotegipe, do 1\feu Conselho, Senador do 
Imperio, 1\linist.ro e Secretal'io de Estado interino dos 
Negocias da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de 1\larço 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da Jndepcndencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua l\lagestarle o Imperador. 

Barilo de Cotegipe. 

:DECRETO N. Gl4'l- DE 10 DE ~IARÇO DE 1876. 

Concede garantia de juro tle 7 °/o sobre o capital de 700:0008000 
á Companhia que o Dr. .lu li o tlt~ l\Jirautla c Sil 1a organiznu 
para o c~lallelecimenlo tlc um eugeuho central 1lestin3do ao 
fabrico de assucar de canua na fregnezia de S. Gonçalo, 
rnuuicipio de Campos, ua Provinda do !Uo Llc Janeiro. 

Atlendendo ao que Me requereu o Dr. Julio de 
Miranda e Silva, Hei por bem, 11os termos do art. 2.• 
da Lei n. o 2687 de ü de Novembro do anno passado, 
Conceder á Companhia que incorporou a garantia de 
juro de sete por cento ao anno sobre o capital de sete
centos contos de réis (700: 0006000) elfec ti v a mente 
applicados á construcção de um engenho central e de 
suas dependencias para o fabrico Lle assucar de canna, 
na freguezia de S. Gonçalo, município de Campos, na 
Província do 1\io de .Janeiro, mediante o emprego de 
apparelhos e processos modernos mais aperfeiçoados, 
observadas as clausulas que com este baixam assignadas 
por Thomaz José Coelho de Al:ncida, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario de Estado dos Negocios Lia Agri
cultura, Commercio e Obras PubUcas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Março de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia e elo lmperio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Clo•uln• a que "'"' ref'ere o Decr,.,to n." ftl~--11. 
desta dat.a. 

I. 

Fica concctlitla á Companhia orç;anizada pdo Dr.Julio 
de Miranda e Silva, na cidaue ue Campos, p:i ra o e..-talw
Jecimento de um engenho central, destinado ao falwico 
de assucar de canna meuiante o emprego de apparelbo,; e 
processos motlernos os mais apcrfcit;oatlos, na freguczia 
de S. Gonçalo, município de Campos, na Província doHio 
de Janeiro, a garantia do juro de sete por cento (7 °/0 ) 

'ao anno sobre o capital de setecentos contos de ri~is 
( 700:000.5000 ), e!Iectivamente empregados na cons
trucção dos edificios para a fabrica e dependencias uesta; 
tram-way, seu material fixo e rouante, animaes e acces
sorios indispensaveis ao set·viço da mesma fabrica. 

li. 

A responsabilidade do Estado, pela garantia do juro, 
só será effectiva depois que a Companhia provar que o 
engenho central está em condições de funccionar, e 
durará por espaço de vinte annos, ~.:ontados da data do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por se
mestres vencidos, em presença dos balanços de liquidação 
da receita e despeza exhibidos pela Companhia, e devi
damente examinados e authenticados pelo Agente Fiscal 
do Governo ; fazen<to-se, no acto em •rue a empreza es
tiver prompta e em estado de começar suas operações, 
a conta do juro até então vencido, correspondente ao 
tempo e á somma do capital etfectivamente empregado 
na construcção, para.ser pago conjuncta mente com o juro 
do primeiro semestre posterior ú inauguração da fahrica. 

Se a Companhia tiver necessidade de completar oca
pital fóra do Imperio, regulará o cambio de vinte e sete 
dinheiros sterlinos por mil réis ( 27 d. por ll)OOO) para 
as respectivas operações. 

lll. 

Além da garantia do juro ficam concedidos á Com
panhia os seguintes favores: 

§ L o Isen<_~ão de direitos de importação sobre as ma· 
chinas, instrumentos, trilhog, c mais objcctos destinados 
ao serviço da fabrica. 

- PARTE II. 
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Esta isenção não se fará l•f'!ccliv~ r:nqtunto a Com
panhia não apre,Pntar, no Tlic~ou1·o Naciunal,:1 relação 
dos sobreditos objcctos, eslwcilicallllo a quanli<lade c 
qualidaue, que es~a B.cparl.it:ão lixarit annualm<~nte, con
forme as instrucçõcs do l\linisLPrio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Cnmp'lllhia sujeita á re,;ti
tuição dos 1lireilo.;, que teria de pagar ~~ á multa tlu 
dobro desses din;itos, imposta pl'lo l\Iinist1'1'io dos Nt)
gor:ios !la Ar;ricultura, Commenio r Obras Publicas, 11u 
pelo da Fn<·nda, nn c:1so 1L) IJIIe SI) pro\ 1'. lt'l' alienado 
por <[ll:dqlll'l' tilulo ohje<:lo ÍIIIJI<trlaclo, sem preri·dcr 
li,~cnça d I<Jil<'ll<·s l\linisl<Tios 1111 tla J>rc~idnncia da l'ru
vincia c Jta·~:Jilll'lllo tlos respecliros direitos. 

§ 2. o Preft•rcncia para acquisição de terrenos devo
lutos existcnli'S na fl'l)~;uczia, effeetuantlo·sc pelos preços 
mini mos d:~ Lei n. o fiOl de 18 dt; Setembro de 1850, se a 
Companhia <lislrihuil-os por innuigranles, que importar 
e estahclecl'r, não podemlo, porém, vendei-os a este~ 
devidamente medidos e demarcado~, por pn·ço cxccdcnt!l 
:10 que l'ôr autorizado jl('lo Go\1'1'110. 

IY. 

A Companhia, luJ.iO que eslirer em condições de 
funccionar, ~ulnnPtt.erá á approvação do Gorerno o 
plano c orçamento UL' lotl:~s as oiJras projeetadas, os de
senhos Llo~ apparelhos, a dcscripção dos processos em
pregados no fabrico do assucar e o~ contraclos celebrados 
com os proprictarios agrícolas, plantadores c fornece
dores de canna, a fim de que o Goremo possa ajuizar do 
systema c preço das obras e da quantitlade da canm. 
que poderá ser fornecilla ao engenho central, nos termos 
da condição selillla. 

A Companhia(\ obrigaria a aceitar as motliflcações que 
forem indica<las pelo Governo nos trabalhos prelimi
nares ele que trata o período anterior, caducando a con
cessão no caso de não repre,entarcm os contJ·aclos cele
brados com os proprietarios agrícolas, plantadores c for
necedores, a quantidade mínima de canna cspecificatla 
na citada clausula setirna. 

A Companhia começará as ohras dentro de tres mezes, 
contados da dala <la approvaçãn do plano r orçamento, t 
ronclu i r~ 12 mezrs rlepois. 
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VI. 

8e as obras não começarem, ou depois de começadas, 
não forem concluitlas nos prazos estipulados, o Governo 
poderá declarar Hnlh a ('Ollces~ão, salvo ca;:o tlt) força 
maior devidamente comprov:tdo, em que setá conce
dido novo prnzo para a nalização do scrvi<,;o ()llC 11ão 
tivct· sido opportunamente executado; licamlo de ne
nhum c!Icito a concessão, se, esgotado o novo {Jrazo con
cedido, não estiver concluído o serviço. 

VII. 

O engenho ccn tral que a Companhia estabelecer terá :t 
capaci(lade p:u·a moor pelo nwHos, diariamente, duzentos 
c cincoellta mil J..ilogr:nmms de can11a (2,j0.000), e a 
fabricar um milhão c quinhentos mil (l.mlO.OOO) kilo
grammas deassucar anuualmcntP, no Illinimo. 

A' medida (j uc for a ugme11tando a ]Jrod ucção da canna 
será elevada a poteneia dos mar;hinismos, de modo a 
obter pelo menos, uma quantidade de assucar na mgsma 
proporção acima estabelecida. 

VIII. 

A Companhia, de aecôrdo com o Governo, introtlu
zirá em seu estabelecimento os melhoramentos qus no 
futuro forem descobertos c iutcress~ll'cm csperialmen te 
ao fabrico do assucar. 

IX. 

A Companhia ligará por meio de linhas ferreas o en
genho r<'ntral com a estrada de ferro tle Campos a 
S. S,•haslião e com a.; propriedade~ agrícolas tl:is fre
guezias servidas pela mesma eslraLia, estalwlnc(~ndo pa
ndas onde possam ser entregues pelos eultivadores as 
cannas destinadas á fabrica e empregando a tracção ani
mada ou a vapor para conducção da canna c exportação 
do assucar em wagons apropriados a este serviço. A 
bitola dessas linhas fcneas será a mesma da estrada de 
feno de Campos a S. Sebastião. 

X. 

Nos eontraetos rel•)lmlflos e()m a Cnmpanhia é livre 
aos propríetarios agrir:olas, plantadores c funwrctiorcs 
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de canna estabele~er as condições do fornecimento e 
sua indemnização; podendo esta ser ajustada em di
nheiro pelo peso e qualidade da cam~a ou em certa pro
porção e qualidade do assucar fabricado. 

XI. 

Do capital garantido pelo Eslarlo destinará a Compa
nhia o valor de iO ''lo para co11slituir um fundo especial 
que, sob su1 rcspons<Jl!ilidade, emprestará a prazos con
vencionados e juros até 8 "/o ao anno, aos plantadores 
c fornecedores de canna como adiantamento para au-· 
xilio dos gastos de producção. 

A importancia do emprestimo não po1lerá exceder de 
dous terços do valor presumi v e! da safra. 

Na falta de accôrdo o valor presumível da safra será 
fixado por arbi tros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa c determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura, e qualquer outro ol1jeeto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto dr. cm
prestimo, em que se expressará o moLlo do pagamento 
e a prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
durante o prazo do emprestimo, os objectos dados em 
fiança. 

XII. 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das 
som mas empregadas nos es tu LI os e obras especificadas 
nas clausulas 1.• e~.·, isto é, plano e orç1mento das 
obras, desenhos das machinas e descripção dos pro
cessos, construcção dos edilicios apropriados para a fa
brica c dependencias desta, tram-way, seu material fixo 
e rodante, animaes e accessorios indispensaveis ao 
serviço da mesma fabrica, c bem assim de outras 
despezas feitas bona fide que forem approvadas pelo 
Governo. 

XIII. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão 
comprehendidas sómente as que se fizerem com a 
compra das cannas e do material de consumo annual 
da fabrica, trafego, administração, reparos ordinarios 
e occurren tes. 
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XIV. 

A substituição geral ou parcial do material empre
garlo no serviço do engenho central, as obras novas, 
inclusive o augmento das contractauas, correrão por 
conta do fumlo de reserva, que a Companhia con
stituirá por meio de uma quota deduzida dos lucros 
liquidos da fabrica. 

XV. 

Logo que a Companhia <listribu i1· <11 vitlendoq su pc
riores a dez por cento (10 °/0 ) começará a imlcrnnizar o 
Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido com o juro de sete por cento (7 o 1.) sobre 
a importancia do mesmo auxilio. 

XVI. 

Realizada que seja a indernnização feita ao Estado 
do auxilio recebido, a Companhia dividirá o exce
dente da renda de dez por cento (to "/,) em tres 
partes iguaes; uma applicada a constituir o fundo 
de amortização, a outra a augmentar o de reserva, 
que será representado, no minimo, por um terço do 
capital, e a terceira a addir á quota dos dividendos. 

XVII. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclareci
mentos que forem exigidos pelo Governo, pela Pre
sidencia da Província e pelo Agente Fiscal, a não 
empregar escravos, a entregar semestralmente ao 
Agente Fiscal um relatorio circumstanciado dos tra·· 
balhos e operações, e a contractar pessoal idoneo para 
os diversos misteres da fabrica; sendo essa idoneidade 
comprovada por titulos, documentos e attestados de 
pessoas profissionaes e competentes. 

XVIII. 

O Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisa r 
as operações da Companhia, a execução do contracto 
com ella celebrado e o cumprimento dos ajugtes feitos 
com os proprietarios agricolas, plantadores e forne
cedores de canna. 
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XIX. 

O Governo re~crva-se a facult!aile de su~pendcr o 
p:1gamcnto do juro g:u·antido: 

~ L o Sr. por enlpa da C:llnp:1nltia, rlurantc trcs 
annos eon,_l;cntivos, o nng,·nhn C~'nlral não produzir 
o minimum 1h assuc:u· fJHC a Co:11pa:t:1 ia se propoz 
fabricar. 

~ 2." Sn por igualmotiro o cw~rnlw central deixar 
de f11nccion;~r por e:::p:1çn tle um anno. 

Exceptuam-se os caso3 de força m:tior devidamrmtrl 
~omprovados. 

XX. 

A'~ infracçílcs do contracto 11 que não estiver 
comminada pena especial imporá o Governo adminis
trativamente a multa de um a cinco contos de réi3 
(1:0001~000 a !'):000,)000) c do dobro na rcincidencia 
procedendo-se á cobrança executivamente. 

XXI. 

Os casos lte força maior serão justificados pcr:mte o 
Governo Imperial, que julgará ele sua procedenci:J, ou
vida a Secção dos Negocios do Imperio do Conscl110 de 
Estado. 

XXII. 

As questões entre o Governo Imperial c a Companhia 
e entre est:J e particulares serão decididas, quan1lo da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imp(wio, de :JCcônlo com n Legislação Brazi
leira. 

xxm. 

A~ qursl.õcs que ~r derivarem do conlracto celehrailo 
enrrc o Governo e a Companhi:~ serão resolvidas por 
dons :Jr!Jitros, nomeando c:1da parte o seu. No caso de 
empate, n:lo havendo acc<lrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Consellleiro de E~ lado. deci-· 
dinrlo entrP osilous :1 sortr. · 
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X.XIT. 

Incorr,A!lllo ~ Companhi:1 em qualt!llCr caw de dis~o
luç'io proccdi~l'-'~n-ha {\ liqui:laç:1o de ronformidade com 
as l•·is nm vi~o1·, s;~ndo vendido em hasta publica o en
gPnho Ct~lllralt~ ~u:1s pt~rtt•nças p~ra rct~mhol~o das quan-
1i:l>' qtll':t Companllia tiver n•et•hido 1ln Governo. Não 
hav•.·n·lo lanç:lll"r, o Governo alTt)IHlará o estaoeleci
llJP:tln c in km:1izado f!llC st)j:l de taes quantias, o de
voll'rrá aos sub,criptores das acçiks da Comp:mhia c, 
rm falta 1lellcs, a seus I c~ i ti mos ~uccc::sores. 

!.XV. 

Do cxamo e ajuste t1as contas !le receita e despeza 
para o pagamento 1lo juro garantido será incumbida. 
uma eommissiio composta do Agente Fiscal, de um 
Agente da Companhia, e de mais um empregado desig
nado pelo Governo ou pela Prcsidcncia da Província. 

XXVI. 

O contra c to que fôr celebrado, em virtude destas clau
sulas, será revisto ele cinco em cinco annos, podendo ser 
motlificaclo nos pontos que a expericneia reputar de
feituosos, mediante aecônlo prévio entre os contra
ctantes. 

XXVII. 

Se o Governo Imperial ontender r.onvcniente expedir 
regulamento para hoa execução elo art. 2. o da Lei 
n. o 2G87 ele Gele Novembro de i87õ, obriga-se o conces
sionario a cumprir e fazer cumprir o mesmo Regula
mcnto no que lhe fôr applicavel. 

Palncio do Rio ele Janeiro em 10 de Março 1lc 1816.-
Thomaz Jo.~é Coelho d8 Almeida. ~ 

~~ 
//~\\\tC~ DA C~M/0.. 

/ ~'\_.~ 1'' 
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DECHETO N. 6H?i- DE 10 DE MAn\;o oE f876. 

Concede g~ranlia do juro 1lr 7% sohrr o rapilal tlr 700:000,~000 i 
CoqJ[Klnliía([ur o Yis!;imclc 1le f'er.~illlirinJ. B~r;lo 1le Araman\, 
J:arüo ele Olinira, Franri:.;co .XaviPr t:atilina e Manoel l'into 
de Novars, organizarem para o esfahrledmrnto 1le um _!l_n.
gj;JllJ.Qi'Cntral, destinado ao fahrieo <le as•mcar de canna, na 
freguczia <lo Bom Jardim, município de Santo Amaro, Proviu
ria 1la Bahia. 

A llcnilendo ao fJUe M1) refJUI'rera mo Vi~conde de Ser
C'imirim. Barão ele Araman\ Barão de Oliveira, Fran~ 
cisco X:wier C~t.ilina c~ l\bnod Pinto Novaes, proprieta
rios e nrgoeiant1~s residentes na Provmcia da Bahia, Hei 
por bem, nos Lcrruosdoart.. 2." lla Lei n." 2687 de6 de 
Novembro elo anno pasoado, Conceder á Companhia que 
incorporarem a garantia do juro de sete por cento ao 
anno sohre o c<~pilal de setecentos contos de réis 
(700:000,5000) cJfectivamentc applicados á construcção 
de um cngen h o centraI c de suas dcpendencias para o 
fabrico de assucar dn canna, na fregunzia do Bom 
hrdim, município de Santo Amaro, na referida Pro
víncia, mediante o emprego de apparelhos c processos 
modernos mais aperfeiçoados, ohservauas as clausulas 
fJUC com este baixam as~ignadas por Tlwmaz Jos{~ Coelho 
de Almeida, do l\lcu Conselho, l\linistro c Secretario de 
Estado dos Nngocios da Agricul t.ura, Commercio e Obras 
Publicas que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de l\larço de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Thomaz .Tosé CoPllw de Almeida. 

Claul!§ulal!!l a que se rerere o De-cret,o n. 0 614H 
desta dnta. 

I. 

Fica concedida á Companhia que o Visconde de Sergi
mirim, Barão de Aramaré, Barão de Oliveira, Francisco 
Xavier Catilina e 1\lanoel Pinto de Novaes organizarem 
para o estabelecimento de um engenho central, destinado 
ao fabrico de assucar de eanna mediante o emprego de 
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apparclhos c processo~ mollernos os mai~ aperfeiçoados, 
na freguezia do Bom Jardim, município de Santo Amaro, 
na Província da Bahia, a garantiadojurode7°/0 aO anno 
sobre o capital de seteccn tos contos de réis (700:000~000) 
effec ti vamen te em pregado na construcção dos cdili
cios apropriados para a fabrica e dependencias desta, 
tram-way, seu material fixo e rodante, animaes e acces
sorios imlispensavcis ao serviço da mesma fabr·ica. 

H. 

A Companhia poderá ser org-anizada llentro ou fóra 
do lmperio, sendo, no primeiro caso, preferidos, para 
accionistas, em igualdade de condições, os proprietarios 
agrícolas da referida freguezia. 

Ill. 

Tendo a Companhia a sua séde no exterior nomeará 
um representante com todos os pollerPs precisos para 
tratar e resolver no lmperio dircctamente com o Go
verno Imper·ial as questões que provierem do contracto 
que fôr celebrado em virtude das presentes clausulas. 

IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só 
será effectiva depois que a Companhia provar que o en
genho centrai está em condições de funcciona r, e durará 
por espaço de 20 annos, contados da data do contracto. 
O respectivo pagamento será feito por semestres ven
cidos, em presença dos balanços de liquidação da receita 
c despeza exhibidos pela Companhia, e devidamente 
examinados e authenticados pelo Agente Fiscal do _Go
verno: fazendo-se, no. a c to em que a em preza esll ver 
prompta e em estado de começar suas operações, a conta 
do juro até então vencido, correspondente ao tempo e á 
somma do capital effectivamente empregado na con
st~ucç~o, para ser pago conjunctamcnte com o juro do 
pnme1ro semestre posterior á inauguração da fabrica. 

Regulará o cambio de vinte e sete dinheiros sterlinos 
por mil réis ( ~7 d. por iSOOO ) para todas a~ ~perações? 
se a Companhia fôr organizada fóra do Impeno ou all\ 
levantado o capital. 

-PARTE H. 
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v. 
Alí~m da garantia Llo jnro licam co;ll:trlillus á Com

panhia os st~g:l int;)s favores: 
L • l,;cnção tlc direitos ele importação sobre :1s rna

chinas, instrumentos, trilhos c mais ohjeclo~ destinados 
ao serviço da fabrica. 

Esta isenr:ão não se faro't I'!Ter,Liva e;:JqUallto a Cn:npa
nhia não apresentar no TIH'souro Nacion:d ou na The
souraria rle Faz<'nrla Lb. Prorincia a rclar·:io dos sohrt)diln~ 
oiljcctos, espf'cificando a quGntidat!c ·c qualirl:ldc qut• 
aquollas Repartições fixarão annuallllenlc, conf'orme as 
instrncções do l\Iinisterio da Fazcntb. 

Cessarú o favor, fieGntlo a Companhia sujeita;\ rrsli
tnição elos direitos que teria •lo p:1gar e á multa do dohro 
dessi)S tlireilos, imposta pelo 1\liPistcrio dos Nl'gocios 
tla Agrieullnra, Cornmercio e Obras Publicas ou pelo 
da Fnenda, no ea'o tln que St) provr) lei' alien:Hlo por 
qua lq uc•t' 1 i t nlo ohjecto i JU portado, snm prect•der I iccnça 
daqur•llc~ l\linistcrios ou da l'n~sidencia da Prorincia e 
p:1ga men to dos r1•specti vos di rei tos. 

2." l'rcfrrencia pH'a acquisiç:1o de terrenos tlc.-olutos 
exislenl.l'S na fregnczia, el'kctuando-sn pelos preços 
minimos da Lei n.• 601 de i8 de Setembro de 1850, s~ 
a Co111panhia distribui l-os por immi2Tautc~ que imvor
tar e cstabr:lecnr, não podendo, porém, vendei-os a 
estes devidamente medidos c demarcados por preço 
cxeedcntc ao que fôr autorizado pelo Govc•rno. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do 
prazo ele seis mczes, contado~ 1\a data elo eontracto, 
sendo rll'nlro rlo 111esmo prazo snhmet!irlos ú approvação 
do Governo os rcspec ti vos esta tu tos, se o capi ta I fôr 
levantado no Imperio ou solicitada a necessaria autori
zação para que a Companhia funccionc no Brazil se o 
fundo social fôr subscripto no exterior. 

VII. 

A Comp·mhia logo que estiver em condições ele poder 
funccionar, submetterá á approvação elo Governo o 
plano c orçamento ele tocbs as obra~ projectadas, os de
senhos dos :~pparelhos, a dcscripção dos processos em
pregado~ no fahrir:o do :~s:;ucar e os conlractos celebra
do~ com o~ prnpriPiarios :JgTicolas, pl;mtaclorrs e fornr-
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ee<lore!l de c~nna, a fim de flUO o Governo possa <\juiz~r 
do ~ystcma o preço das oln·as c da quantidade da c~nna 
que poderá ser fornecida ao engenho C!'ntral, nos ter
mo;; da condição tO." 

A Compnnh ia é obri.o:~da ~ar: e i ta r ns mo<l i fi c ações que' 
forem indira<las pelo Governo nos trabalhos prelimi
nares <l:' qu<~ trata o pt~riollo anterior, catlueanilo a con
crs,:io no Ca!:;o de não n•p1·rst>n ta rem os conl.rados cr
khrados com os proprictarios agricolao:, plantadores e 
fornecedores, a quantidade mínima de canna especifi
cada na citada clausula w.· 

VIII. 

A Companhia começará as obras dent;o de tre!l me
zes contados da data da approvação do plano c orça
mento, e concluira doze mezcs dc!Jois. 

IX. 

~c a Companhia <leixar de or~aniz~·r-se ou, rlrpois 
de org:mizada, não se habilitar de accllrdo com a Lei 
n. o i083 de 22 de Agosto de 18GO par a exercer ~nas func
ções dentro dos prazos lixados, c se as respet.:tivas ohra~ 
n:lo começarem ou, depois ele começadas, não forem eon
cluillas nos prazos estipulados, o Governo potlerá dPt~la
rar nulla a concessão, salvo ca~o de forç:-~ maior devida
mente compro\rado, em que será coner•li<lo novo prazo 
para a realização do serviço que não tiver sido oppor
tnnamente executado; licando de nenhum elirito a con
cessão, se, esgotado o novo prazo concc<Jido, não estiver 
concluído o serviço. 

X. 

O engenho central qua a Companhia cst:-~JJclcecr terá 
n capacidade para moer pelo menos, diarianH'nte du
zentos mil (200.000) kilngrammas dn canna c fabricar 
annualmcnte oitocentos mil kilogrammas (800,000) de 
:t5suear no m in imo. 

A' medida que fM augmentamlo a producção da canna 
na freguezia será elevada a polenda dos machinismos 
rle modo a obter, pelo menos, urna quant.idarlc de as~ 
sncu na mesma proporção acimn rstalwlccich. 
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XI. 

A Companhia, de acc6rdo com o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos CJUe no futuro 
forem descobertos e interessarem especialmente ao fa
brico do assucar. 

XII. 

A Companhia ligará por meio de linhas ferreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas da ft·eguezia, estabelecendo pa
radas onde possam ser r-ntregues pelos cultivadores as 
cannas destinadas ã fabrica, c empregando a tracção ani
mada ou a vapor para a condução da canna e exportação 
do assucar em wagons apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Comp:mhia é livre 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento e sua 
indemnização; podendo esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso e qu11idade da cann:~ ou em certa proporção e 
qualidade do assucar fabricado. 

XIV. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa
nhia o valor de 10°/o para constituir um fundo especial 
que, sob sua responsabilidade, emprestará a prazos con
vencionados e juros até 8 °/0 ao anuo, aos plantadores e 
fornecedores de canna, como adiantamento para auxilio 
dos gastos de producção. 

A importancia do cmprestimo não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. 

Na falta de ar.côrdo o valor presumivel da safra será 
fixado por arbi tros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa e determinada colhei ta futura, instrumentos de 
lavoura e qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto do em
prestimo, em que se expressará o modo do pagamento e 
a prohibição de serem retirados do poder do devedor 
durante o prazo do emprestimo os objectos dados em 
fiança. 
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XV. 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das 
sommas empregadas nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas 1." e 7.", isto é, plano e orçamento das 
obras, desenhos das machinas c dcscripção dos processos, 
construcção dos cdificios apropriados para a fabrica e 
dependencias desta, tram-~vay_, s~u materi:tl fixo e I:O
dante, animaes e accessonos md1spensaveJs ao serv1ço 
da mesma fabrica, e bem assim de outras despezas feitas 
bona fide, que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão 
comprehendidas sómente as que se fizerem com a compr·a 
das cannas e do material de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos onlinarios e occur
rentes. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial do material empre
gado no serviço do engenho centrai, as obras novas, 
inclusive o augmento das contractadas, correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida dos lucros líquidos da 
fabrica. 

XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos supe
riores a tO "/0 começará a indemnizat· o Estado de 
qualquer auxilio pecuniario que delle tenha recebido, 
com o juro de 7 % sobre a importancia do mesmo au
xilio. 

XIX. 

Realizada que seja a indemnização feitJ ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de tO% em tres partes iguaes; uma applicada a 
constituir o fundo de amortização, a outra a augmentar 
o de reserva, que será representado, no mínimo, por 
um terço do capital, e a terceira a addir á quota dos 
dividendos. 
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XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 
que forem cx.igi1los pelo Governo, pela Prcsidcneia da 
Província e pelo Agente Fiseal, a não empregar es
cravos, a entregar semestralmente ao Agente Fiseal um 
rclatorio circumstanciallo dos trabalhos c operações, c 
a eontractar pessoal idoneo para os diversos misteres 
da fabrica, sendo essa i<loncidade comprovada por ti
tulos, documentos c attestallos de pessoas prollssionaes 
c competentes. 

XXI. 

O Governo nomc:!r{t pessoa idonca para flsc::disar as 
operações da Companhia, a execução do contracto com 
clla celebrado, e o cumprimento dos ajustes feitos co1n 
os propric ta rios agrícolas, planta dores e forncccuorcs 
de canna. 

XXII. 

O Governo l'f'Sf•rra-se a faculuade de suspenuer opa
ganH·nto do juro garantido: 

~ i." Se por culp;, da Companhia, durante tres annos, 
consecutivos, o engenho <.:entrai não prouuzir o mi
nimwn do assucar que a Célmpanhia se propoz f<Jbf!car. 

§ 2." Se por igual motivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço de um anno. 

Exccptuam-se os casos ele força maior devidamente 
com provados. 

\XIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver com
minada pena especial imporá o Governo administrati
vamente a multa de !:000,)000 a ti:OOOSOOO, c do dobro 
na reincidcncia, procedendo-se á cobrança executi
vamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
G~verno lntperial qne julgará de sua proccdencia, ou
vrda a Secção !los Negocios do Irnpcrio elo Consclhoue 
E;;tarlo. 
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XXV. 

As questões entre o Governo Imperial c a Comp:lllhia 
c entre esta e os particulares serão decididas, quando da 
competcncia Llo Po<ler Judieiario, pelos Juizes c 'J'ribu
nacs do Imperio, de accôrdo com a Legislação Brazi
lei r a. 

XXYI. 

As quPslõt;s que se Jerivarclll Jo contraclo C<'ll'hrauo 
entre o Goremo c a Companllia serão resolvidas por 
dous arhitros, nomeando e:1da par!!' o :;cu. Nu e:1so de 
empale, não havcnJo accônlo sobre o tt~rc•~iro :1rbitro, 
cada par·tc dcsi~tnará urn Co!lsclllciro de EstaJo, tkci
dinJo entre os dousa sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qu:ilqucr caso de tlissu
lu!;ão, proccucr-sc-ha :í liquidaç:io de conformidade corn 
as leis t'lll vigor, seutlo vendido em hasta puiJiir:a o nn
gcnllo central c stl<.IS pertenças para reembolso das 
quantias que a Compau!Jia tiver recebido do Governo. 
Não havendo lançador, o Governo nrrcndnrú o t•sLaiJcln
cimcnlo ~~. indcllmizado que ~<·jade taes quantias, o ele
volverá aos suhsrriplores das arçõcs da COill[l:lllliia ,., 
<'m falta ucllcs, a seus lcgilimus sucec:;sorcs. 

XXYlii. 

Do exame c ajuste tias con t:1s dt) rccci la c dcspcza 
para o pagamento do juro garantitlo serú iurumbitla 
uma commissão composta do Agente Fiscal, de um 
Agente da Companhia c de mais um ernprc(tatlo dcsi" 
guado pelo Governo ou pela Presitlt•ncia da ProviHria. 

A dcspcza que se lizcr com a liscalisaç;lo do colllraclo 
eorrcrã por conta do Est:11lo, tlur·ante o prazo da con
ccôsão <la garantia. 

XXIX. 

O contraclo que fôr celebrado em virtuuc destas 
clausulas S'crá revisto de cinco em <:inco a unos, podendo 
ser modilicado nos pontos que a cxperie · ~ 
defeituosos, mediante acrôrdo prévio t;~~~roJ•tmt,Y4 ~--· ('ta n tes. ~\.,~ n . ,f-1" ') 

l~ 'i 
,c, "/ 

,·t ;> \\ ) • __ •• · 



320 .\CTOS IJO l'OIJER 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender convenien~e expe
dir regulamento para boa execução do art. 2." da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro de 1875, obrigam-se os con
cessionaríos a cumprir e fazer cumprir o mesmo regu
lamento no que lhes fór applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em iO de Março de 1816.
Thotnaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. {iH6 - DE 10 DE MAIIÇO DE i87(j. 

Concede fiança de juro de 7 °/o !(arantido pela Lei da Provincia 
do lU o Grande do Norte n. 0 7l.3 de 3 de Sett~mhro de l.874 so!Jre 
tiOO:OOO{;IOIJO á Companhia que Pf'dro H. \VaJ,etl organizar para 
o estabelecimento de um engenho central destinado ao fabrico 
do assucar do canna, uo Muuir.ipio de Ceará-Mirim. 

Atlcndendo ao que me requereu o engenheiro civil e 
mccanit:o Pedro H. W:~ken, Hei por bem, nos termos do 
art. 2.h da Lei n." 2(i87 de ti de Novcml1ro do anno pas
satlo, Conceder á Companhia que inmrporar, a Jlança do 
Estado ao pag-amento do juro de sele por cento ao anno, 
garantido pela Lei Provincial n." 71;1 tle 3 de Setembro 
de i87!i, sobre quinhentos contos de réis (500:0006000) 
applicados á construcção de um engenho central c de 
suas dependenrias para o fabrico de assucar de canna, no 
Município de Ceará-1\lírim, Província do Rio Grande do 
Norte, mediante o empreg-o tlc apparelhos c processos 
modernos mais aperfeiçoados, observadas as elausulas 
que eom este baixam, assignarlas por Thomaz Josó Coelho 
de Almeida, do 1\lcu Conselho, .Ministro c Secretario de 
Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commcreio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Março de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndc
pcnclcneia e do Imperio. 

Com a ,rubrica ele Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Thoma:: José Coelho de A.lml'ida. 
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Clau•uloe n que se rel'er·e o Decreto n. 0 614ft 
dest.n dnto. 

I. 

Fica concedida á CompJnhi.1 organiz:Hia por Pedro fi. 
Wakcn para o est.aiJelcr:imeuto de um t'll,'.!:<'nlw central 
!lestinarlo ~o fahrico <le assucar de ra11na, mediante o 
emprego de apparclhos e prot"l'SSus mo<lernus os mais 
aperfeiçoados, no munirÍJlin dn Cear:"t-:\lirim, Provinria 
do Hio (~r:mdc do Norte, a liaw;a do E~l:ldo ao paganwnlo 
do juro <lc 7 "lo ao anno garantido pela Lei Provim i ai 
n." 713 de 3 de Setembro <Ir 1874 sol1rc ü00:0006000 ef
fer:tivamentc cmpreg-;ulos na constrUL:ção <los C<lilicios 
apropriados para fabrica c dcpt'!Hlcllriasdlcsta, tram-zcay, 
c;eu material fixo c rotbntr, aHint:ws <' arrf'~snrios inrlis
pensaveis ao ~erviço fahril. 

11. 

A Companhiii poderá ser organizada deu tro ou fóra <lo 
lmpcrio, sendo no primeiro <:aso preferidos para accio
nistas, em igualdade <le cotHliçõc~, os proprietarios agri
:-ola~ do referido mnniripio. 

Ill. 

Tendo a Companhia sua sé<le no C:\lerior., Bomcará. um 
representante com todos os potlercs precisos para tratar 
e resolver no lmperio <lircctuncntc com o Governo Im
perial as questões que provierem <lo contracto que fór 
celebrado em virtude <las presentes rlausul:ls. 

IV. 

A rf'sponsa ullid:Hie do Estado pela tiança <lo juro SÓ será 
ciTectiva depois que a Companhia provar que o en.a:<'nlw 
central está em condições de fUJH"l"Íonar, e durarú por 
espaço de f6 annos, contaclos <la data do rontrar:to. O 
respectivo pagamento será feito por semestres vencidos, 
em presença dos balanços llc liquirlaç.ão ela rcr:cita e des
peza, exhibidos pela Companhia e devi<lamente l'xami
nados e authenticados pelo Agente FiRr:al do Governo, f a
zendo-se, no acto em que a cmpreza estiver prompta e 
em estado de começar suas operações, a conta do juro 
atf'> então venr·irlo rorrespnnrlenlf' ao tPmpo "~ solltllt:J do 

- PARTE 11. ll 
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capital etiectivamente empregado na construcção, para 
ser pago conjunctamente com o juro do primeiro semes
tre posterior á inauguração da fabrica. 

Regulará o cambio de 27 dinheiros sterlinos por i~OOO 
para todas as operações, se a Companhia fór organizada 
fóra do Imperio ou alli levantado o capital. 

v. 

Além cl:l. fiança do juro fieam concerlidos á Companhia 
os seguintes favores: 

t.,o Isenção ele direitcs de importação sobrll :~s ma
chinas, instrumentos,trilhos c mais objectos destinados 
ao serviço da fabrica. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a Compa
nhia não apresentar, no Thesouro J'1aeional ou na The
souraria de Fazenda da Província, a relação dos sobre
ditos objectos, especificando a quantidade e qualicbde, 
que aquellas Repartições fixarão annualmentc rouformc 
as instrucções do .Ministerio d:~ Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Comp:mhia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar c á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo JUinisterio dos Negocios da 
Agricultura, Comnwrcio e Obras Publicas ou pelo da Fa
zenda, no caso de que se prove ter ai ienado, por qual
quer titulo, objecto importado sem preceder licença da
quelles Ministerios ou da Presidencia da Província e 
pagamento dos respectivos direitos. 

2. o Preferencia para acquisição ele terrenos devolutos 
existentes no município, cffectuando-se pelos preços mí
nimos da Lei n. o 60i de f.8 de Setembro de 1850, se a 
Companhia distribuil-os por immigrante's que importar e 
estabelecer; não podendo, porém, vendei-os a estes, de
vidamente medidos e demarcados por preço excedente 
ao que fôr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do prazo 
de seis mezes, contados da data do contracto, sendo 
dentro do mesmo prazo submettidos á approvação do 
Governo os respectivos estatutos, se o capital fôr levan
tado no Imperio ou solicitada a necessaria autorização 
para que a Companhia funccione no Brazil, se o fundo 
social fôr ~ubsr-ripto no exterior. 
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YII. 

A Companhia, logo que estiver em condições de func
cionar, submetterá á approvação do Governo o plano c 
orçamento de torlas as obras projcctadas, os desenhos dos 
apparelhos, a descripção dos processos, empregados no 
fabrico do assucar e os contraclos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
eann:Js, a fim de que o Governo possa :Jjuizar do systema 
e preço elas obras, da quantidade da canna que poderá 
ser fornecida ao engenho central, nos termos da con
diç~o 1.0. • 

A Companhia é obrigada a aceitar as morlifieaçõcs 
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preli
minares de que trata o periorlo anterior, caducando a 
concessão no caso tle não representarem os contractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores c 
fornecedores, a quantidade mínima de canna espet:ifi
cada na citada clausula iO. • 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro llos tz·e5 mezcs 
cont:11los da data da approvação do plano c orçamento, c 
concluirá doze mezes depois de começadas. 

IX. 

Se a C0mpanhia lleixar rle organizar-' e ou, depois de 
organizada , não se habilitar de aecórdo com a Lei 
n." 1083 rle 22 de Agosto de 18GO, para exercer sua sope
ções dentro dos prazos fixados, c se as respectivas obras 
não começarem-ou, depois de começadas, não forem 
concluídas nos prazos estipulados, o Governo poderá 
dcdarar nulla a concessão, salvo caso de força maior 
devidamente comprovado, em que será concedido novo 
prazo para a realização do serviço que não tiver sido op
portunamente executado ; ficando de nenhum effeito a 
concrssão, se, esgotado o novo prazo concedido, não es
tiver concluído o serviço. 

X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer 
terá n 1;apacidadc para moer pelo menos, diGriamentc, 
HiO.OOO kilogrammas de canna, e fabricar annu:~lmcnte 
600.000 kilogrammas de assucar no mínimo. 



A' mellida tjLW l'dr augmeutamlu :tlJI'uLiucr,:ão de ranua 
no município será elevada a potenr:ia dos machinismos, 
de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de as
sucar na mesma proporção al~ima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de aecór,Jo c.om o Governo, introduzirá 
em seu esta bclcdmcnto os mPI hora mrntos que no futuro 
forem descobertos e intercs~:m•rn e~pcrialmente ao fa
brico de assucar. 

XII. 

A Companhia lig,1fú por mein de linlta5 ferrcas, que 
terão a hitola de um metro, o r·n~·enho central com as 
propried:ules agrícolas do município ; cstal.Jelecendo pa
radas onde possam ser rnlregues pelos eultivadores as 
eannasdcstinadas ú fabrica c emprcgamlo a tracção ani
mada ou a vapor p:~ra eonducção da r·anna e r•xportação 
do assurar em wagons apropri:tdos a r·str sPniço. 

XIII . 

. Nos conetractos celelmH.los com a Companhia e livre 
aos propriclarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna cstahclcrer as condições de fornecimento c sua 
indcmnização, podendo esta ~rr ajustada em dinheiro 
pelo peso c qualidade da canna on em rerta proporção e 
qualidarle do assurar faltrica<lo. 

XIY. 

Do capital afiançado JWlo Estar! o destinará a Compa
nhia o valor dr, dez por cento (to "lo) para omstiluir um 
fundo especial que, sob sua n·sponsal.Jilidade, empres
tará, a prazos convencionallos e juro até oito por cento 
(8 °/0 ) ao anno, aos plantadores c fornecedores de canna, 
como adiantamento pua auxilios dos gastos de pro
ducção. 

A importanria rlo empn,Jstirno não podrrú cxrcdrr dr 
dons terços do valor presumível da safra. 

Na falta de aecôrdo, o valor presumível da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pelHIPntcs como tambcm 
certa c determinada eolheit:~ futura, instrumentos de 
lavoura r• qn;llqw'l'ontrn ohjel'lo isr•ntn dP, onus, torlos 



EXECU'llVO. 

os quaes JeveL"ão ser cspccilicarlos no contracto de rm
prestimo, em que se cxpL"essará o modo do pagamento c 
a prohibição de serem reliraclos do porlcr do devedor 
durante o prazo rlo cmprcstimo, os oiJjcctos dados em 
fiança. 

XV. 

O ~apitai afiançado pelo Estado cOIIIJlOL"-se-ha das 
som mas empregadas nos estudos e obras cspeeilleatlas nas 
clausulas :l." c 7.", isto é, plano e orç;uneuto das obras, 
desenhos das machinas n desL"ripção dos pron•ssos, con
stnH·çãotlos cdilieios apropriados p:1ra a l'alirif'a e.dr~pen
dcncias tlcsta, tram-way, seu matPriallixo n rodante, ani
macs e aeccssorios imlispcns:lveis ao serviço ria mesma 
fahriea, e bem assim de outl'a~ dcspczas feitas flonn fide, 
que forem approvadas pelo Governo. 

XYI. 

N;~s llcspezas dn custeio rlo r'ngenho central, serão 
comprchcndidassómcnte as:r1ue se lizerem eom a compra 
das cannas e do material dn consumo annual da falirica, 
trafego, administração, reparos onlinarios c occurrcntcs. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial rlo material empre
gado no serviço do engenho central, das obras novas, 
inclusive o augmcnto das contractadas, correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida elos lucros liquiclos da 
fabrica. 

XVIII. 

Logo que a Companhia rlislrilmir tlivit!nnrlos !.upc
rioresa dez por cento (10 "!.)começará a intlemnizar o 
Estado de qualquer auxilio peeuniario que rlelle tenha 
recebido com o juro de sete por cento (7 o 1.) sobre a im
portancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Rcálizada que seja a inrlemnização :feita ao Estado do 
auxilio recebido,a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (W "/0 ) em tr es,J()'Uâm;~ 
uma applirarl~ :~ constituir o fund \ ,~-H1tr.&Ai?Mt;4 .,,,""' 

1 "'"'~ ' 11/_,f , 

l
-~ //.) ,. ' ')-r-
• 

\ 



ACTI;S llU I'IW!:H 

outra a augmeHLar o de reserva, que ~crá representado, 
no mínimo, por um terço do capital, c a terceira a addir 
á quota dos dividendos. 

XX. 

A Compan!Ji:1 olJriga-sc a prcst 1r os cgcJarc:~imcntos 
que forem e:d.:~iuos pelo Governo, pela Presidenria da 
Província, e pelo Ap:l'nte Fis~·al, a não empregar escravos, 
a entregar semestralmentn ao Agente Fis(~al um relato
rio 1'ir1:umstanciado dos traiJalhos n operar:ões, c a ron
tractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
faurica, sendo essa idoneidade comprovada por titulas, 
documentos e attcstados de pessoas profissionaes c com
petentes. 

XXI. 

O Governo noineará, de accônlo rom a Prcsidenda da 
Província, pessoa idonea, para fist~alisar as operações da 
Companhia, a execução dos ronlrat'fos com ella relehra
dos e o cumprimento dos ajus!t•s feitos com os proprie
tarios agTicolas, plan!adori'S e fornecedores de carmai. 

XXII. 

O Governo reserva-se a f:lculdade de suspender o Jla
gameuto do juro afiançado: 
~f." Se por culp:1 da Companhia, durante tres a unos 

consecutivos, o engenho l'l'llll'al não produzir o mini:num 
do assncar que a Companllia se propôz fabrie;1r. 

§ 2." Se por igual motivo o engenho ccntrJI deixar 
de funccionar por rspaço de u rn anuo. 

Ex:ceptuam-se os casos de força maior, dovitlamcnte 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do contrarto a que não estiver commi
n~da pena especial, imporá o Governo administrativa
mente a multa de :I:OOOh a 5:000h e do dobro na rein
cidencia, procedendo-se ú coiJI'ança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo Imperial que julgarfl de sua procedencia, ou
vida a Serção dos Negocios do lmperio do Conselho de 
E~f:lrlo. 



E'XEf.UTIYO. 327 

XXV. 

As questucs entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decidicl;1s, quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
uaes do Imperio, de accônlo com a Legislação Brazileira. 

XXYI. 

As questões que sa derivarem tio contracto celebrado 
entre u Governo e a Conwmhia, serão resolvidas por 
dons arbitros, nomemuo caua parte o seu. No caso de 
empate, não havewlo accôrdo sobi'e o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
tlindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

In:·orrellllo a C 1111panhia em qualquer caso de disso
lução, proccdcr-sc-ha á liquidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o en
genho central c suas pertenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não ltavewlo lanç.ador, o Governo arrendará o estabe
lecimento, e inrlcmnizado que seja de taes quantias, o 
devolverá aos suLscriptores das acções da CJmpanhia e, 
em falt:t delles, a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Do exame e ajuste das contas de receita e de~peza para 
o pagamento do juro afiançado, será ineumhida uma com
missão composta do Agente Fiscal, de um Agente da 
Companhia c de mais um empregado designado pelo Go
verno ou pela Presiclencia da Província. 

A despcza que se fizer com a Hsealisação dos contra
elos correrá por conta do Estaclo c da ProYineia repar
tidamente, durante o prazo da concessão da liança. 

XXIX. 

Para que a fiança do juro concedida pelo Estado vi
gore e produza seus effeitos, deverá ser executado, de 
accôrdo com as presentes clausulas, o con trac to celebrado 
com a Presidencia da Província do Rio Grande do Norte 
em 6 de Fevereiro de i87i'i. 
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XXX. 

O contracto que fôr cclc!Jrarlo, em Yirtude deslal> 
clausulas será revisto de cinco em cinco annos, podendo 
ser modificado nos pontos que a cxpcricncia reputar de
feituosos mediante accôrdo prévio entre os contractantcs. 

XXXI. 

Se o Governo lmpcri::llcntendcr conveniente expedir 
rcrrulamento para IJoa execução c lo ar L. 2. o da Lei n. o 2H87 
t!e"'6 de Novembro de i87ti, oiJri.~a-se o concessionario a 
cumprir c fazer cumprir o mesll!o rezulamento no que 
lhe fôr applicavcl. 

Palacio tio Hio de Janeiro, 10 1le Março de 1876.-
Thomaz Josd Coelho de Almeida. · 

DECRETO N. 6147 - [)E 10 DE )1.\HÇO DL: 18: l:. 

Concede garanlia tio juro de 7% sobre o capital de 600:0001~000 
á Companhia quo Manoel Pinto Novao:; organisar para o es
tabelecimento de um engenho central, destinado ao fabrico 
de assucar de canna na freguezia de Iguape, município do 
mesmo nome, na Província tia Bahia. 

Attenrlenclo ao que Me requereu l\lanoel Pinto Novaes 
negociante cstahelecido na c:apital da Província da 
Bahia, Hei por bem, nos termos tlo art. 2." da Lei 
n. 0 2H87 ,de ti rle Novembro do anno passado, Conceder 
á Comp:mhia que incorporar, a garantia do juro de sete 
por cento ao anno sobre o capital do seiscentos contos 
de réis (600:000#000) efiectivamcntc applicados á cons
trucção de um engenho central o de suas dcpendencias 
para " fabrico do assucar de canna, na freguezia ele 
lguapc, município da Cachoeira, m referida Província, 
mediante o emprego de apparelhos e processos modernos 
mais aperfeiçoados, observadas as clausulas que com este 
baixam, assignaclas por Thomaz .José Coelho de Almeida, 
rlo 1\lru f;onsí~lhn. Ministro r Srrrrt~io rlr E~tarln ílos 
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~~o~"odo~ tia Agrinlitura, Commerdo e Obras Publi::as, 
qu~ assim o teJ?ha ententlitlo c faça exccu.tar: Palaeio 
do Rio ele Janeiro em dez ele bbrço rlc nul ottorcntos 
setenta c seis, quinquagL'simo quinto da Irull'pendenda 
~~ do Imperio. 

Com a rulJrica de Sua Magcst:.Hlc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida .. 

. Cio.uaula& a que se ref'ere o De ereto n. 0 614 :r 
desta dato.. 

I. 

Fica concetlitla ú Comrwnhia lJUe Manorl Pin'o Novae . .; 
organisar para o cstabclceimcnto de um el\r.;t'nho 
ceHtral, dcRtinacln ao f:tl1rit·o dt) assurar de c;mn:1, mc
tliantc o emJn'cgo de appardhos c proresso;;; moilemos os 
mais aperfeiçoado.~, na frcguczia tle Iguapo, muniripio 
da Cachoeira, na Província da Bahia, a garantia Llc juro 
de 7 °{., sobre o capital de seiscentos contos de réis 
(GOO:OOO,)OCO) eiicctivamentc cmprcg:Hios na eonstruc
ção rios cuilicios apropriados para a fabrica c depen
dcncias desta; tram-way, seu material lixo c rollantP, 
animacs c ar:cessorios intlispens:lvcis ao SLTvir;o da 
mesma fabrica. 

li. 

A Companhia po:lcrá ser organis:llla dentro ou fóra 
do [mperio, sendo, no primeiro c~so, prcl'eridos para 
accionistas em igu:~lrlatle de condições, os proprielarios 
agrícolas da rcferüla freguczia. 

III. 

Tendo a Companhia a sua sr)de no exterior nPmeará 
um representante c·om todos os poderes precisos p:1ra 
tratar c resolver no Impcrio dircctamente eom o Go
verno Imperial as questões que provierem de contrario, 
que fôr celebrado em virtude das preseJlti'S ria usulas. 

IV. 

~ respo~sabilidad~ rio Estado pela g-'li'~',, 
scra effectJva rlrpms que a f:r)mpi1n,ht:\.~\,War que o .' 4!tt 
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engenho central está em condições de fuacéionar c 
durará por espaço de dezoito annos, contauos da Llata do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por se
mestres vencidos, em presença dos balanços de liquidação 
da receita c dcspeza, cxhibidos pela Companhia c devi
damente examinados c authenticarlos pelo Agente Fiscal 
do Governo, fazendo-se no aelo em (JlW a em preza estiver 
prompta em est~do de começar suas operações, a conta 
do juro até então vencido, correspondente ao tempo 
e a· som ma do capibl elfcctivamente empregado na 
eonstrucção, para ser pago conjunetamcntc com o juro 
do primeiro semestre posterior á inauguração da fa
tJrica. 

Hegulará o cambio de vinte c sete dinheiros c'stcrlinos 
por mil réis (27 d. por il\000). p:~ra to:las as operações 
se a Companhia fôr organiz·tda fóra do Imperio, ou alli 
lcvant:~clo o capital. 

v. 

Além da garantia ue juro ficam eonccdidos :i Com
panllÍa, os seguintes favores: 

i. o Isenção de direitos de importação sobre as ma
chinas, instrumentos, tt·iihos c mais ol.Jjectos destinados 
ao serviço da fabrica. Esta isenção não se fará ofl'cctiva 
emquanto a Companhia não apresentar, no Thesouro 
Nacional ou na Thesouraria de Fazenda da Província, 
a relação dos sohreditos objectos, especificando a quan
tidade c qualidade que aquellas Repartições fixarem 
annualmcnte, conforme as instrucçõcs do Ministerio da 
Fazenda. 

c!~Ssarú o favor, ficando a Companhia sujeita á rctri
lmição dos direitos que teria <lc p:~gar c á multa Lia 
dobro desses direi tos, imposta pelo l\linistcrio dos 
Negarias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas, 
ou pelo da Fazenda, no caso de que se prove ter alienado 
por qualquer titulo objecto importado, sem preceder 
licença daquelles .Ministerios ou da Presidencia da Pro
víncia e pagamento dos respectivos direitos. 

2." Preferencia para acquisição de terrenos devolutas 
existentes na freguezia , efl'ectuando-se pelos preços 
mínimos da Lei n." 601 de18 de Setembro de 1850, se a 
Companhia distribuil-os por immigrantes que importar 
c estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, 
devidamente medidos e demarcados, por preço excedente 
ao que fôr autorizado pelo Governo. 
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YI. 

A Companhia devera estar organizada 1lentt·o do prazo 
de seis ·mczcs, contados da da ta do contracto, sendo, 
dentro do mesmo prazo, suhmettillos á approv;tção do 
Governo os respcelivos <'Statulos, se o capital fôr lcvan
tado no hnpcrio, ou solicitada a ncccssaria autorização 
pJra que a Companhia funccionc no Brazil, se o fumlo 
social fór subscripto no exterior. 

VIl. 

A Companhia , logo que estiver em condições de 
funccionar, suhmctterá á approvação do Governo o plano 
c orçamento de todas as ohras prujcctauas, os desenhos 
dos :tpparelhos, a dcscripção dos processos empregados 
na fabrica de assucar e os contractos celehrados com os 
proprictarios agrícolas, plantadores ou fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do systema 
c preço das ol1ras e da quantidade da canna que poderá 
ser fornecida ao engenho central, nos termos tla eon
dicão 10.• 

A Companhia é ohriga1la a aceitar as mo11ificações 
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preli
mimres de que trata o período anterior, ca1lucawlo a 
concessão no caso de não representar os contract.os ccle
ltrados com os proprietarios agrícolas, plantadores e 
fornecedores a quantidade mínima ue canna, especificada 
na cibda clausula 10." 

VIII. 

A Comp.mllin comccará as obras dentro de trcs mczcs 
contados da data da approvação do plano c on~amento c 
concluirá doze mczes depois. • 

IX. 

Se a Companhia deixar de organisar-sc ou, depois de 
organisada, não se habilit:~r de accôrdo com a Lei 
n." 1.083 de 22 de Agosto uc 1860 para exercer suas 
operaçõc_:; dentro dos prazos fixaclo;, e se as respectivas 
obras nav c~mcçarcm ou, uepois de começadas, não 
for~m conclUJdas nos prazos estipulados, o Governo po
der~ llecl~rar nulla a concessão, salvo caso de força 
maJOr clevtdamenle comprovado, em qut> será concedido 
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novo prazo para a realisação do scniço f[Ui não tiver 
sido opportunamentc executado; ficando rle nenhum 
effeito a coneessão, se, esgotado o novo prazo conreclirlo, 
não estiver conrluirlo o serviço. 

:X. 

O en,!:!:rnho central qun a Companhia est;)he\t•rer ter~ 
a eaparidadn para mot•r pt•lo JIWI\os di;triantt•Htt', cento 
c oitenta lllil kilogTamJnas (180.000 kil,!~.) de ranrLl 
e fabrit·ar :mnualmcnte oituccnlus mil kilop:r;lllunas 
(800.000 kilg.) de assurar no minitno. 

A' medida que fôr aug·mcnlando a prodncção da c:mna 
na freguczia serú e~cvada a polcncia dos Hlachinismos, 
de modo a obter pP!o mrnns, urna qu:mtitbdt~ de assnrar 
na mesma propor<;ão acitna l'slalll'li•rida. 

XI. 

A Companhia, de accônlo com o Guvcrno, introduzirá 
em seu estahclccimcnto os melhoramrntos que no fu
turo forem des(·oiH'l'tos ,. inlcn•ss:Jrctn t'SlH~dalmcnle 
ao fahrit:o de assurar. 

XII. 

A Companhia ligará p;1r llll'io dt~ linhas ferrcas, que 
terão a hitnla de um metro, o engenho central cum 
as propriedades agrícolas da freguczia, rstahelecendo 
p~r;ulas onde poSS'llll ser entn·g,nes Jlf'los rultiv:tdorl's 
as eannas destinadas ú Lil!rit·a ~~ etnprt•::;ando a traq:ão 
animada ou a vapor para a Cil!Hlllt:<;ão da canna e expor
tação do as'>war em wagon.~ apropriado~ a este S!'rviço. 

XIII. 

Nos contractos relnhrados com a Comp;mhia é livre 
aos p1·oprietarios agricolas, plantadores e fornecedores 
de eanna esta IJclcrcr as comi içõcs de forncdrnento c sua 
inrlemnisação, podentlo esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso r, qua !idade da canna ou em certa proporção 
e qualitlarle do assucar fabricado. 

:XIY. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa
nhia O Valor fle fO 0

/
0 
par;lt'Oil~tituir UIU fnni)o esperial 
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tJUe Sl)]J sua rcspons-tbilitl:-lllc, empreslarú, a prazos eon
vencionados e juro até 8 °/., ao auno, aos plantadores e 
fornecedores ele cannas como adiant:llncnlo para auxilio 
dos gastos de proclucção. 

A importaneia do emprcstimo não potlerit exceder de 
dous terços do Yalor prcsumiveltla s:tfra. 

Na falla tle accônlo o v;llor pn•sumivcl da stfra será 
fixado por arl1itros, tendo a Companhia, p:tra li:mç:-~ do 
ret•miJolso, não ~ú os frmtos pPntlt•utt•s rnino t:unlil'm 
rcrta e tletermiiLtLla colheita futura, instrumentos de 
lavoura, e qualquer nutro ohjecto isPnto tle onus, todos 
os quaes devt•rão ser especificados no rontracto de cm
prestimo, r•m que se exprt•ssará o mo:lo do ptgamento c 
a prohibição de serem retirados do potler do devctlor 
durante o prazo do emprcstimo, os ohjerlos tlados ('!TI 

lia nça. 

XY. 

O capital garanti1lo pclo Estado compôr-sc-ha das 
som mas C'll1JH'e,!.!adas nos estudos r obras esp:)citie:Hlas 
ll:iS dausul:ts 1." r 7. ", isto t\ plano n orçamento tbs 
obras, lles:-nhos tlas machinas c dest:rip1;ão dos processos, 
!'OUStrucção tle cdilicios apropriatlOS para a fal1rica e 
dcpentlencias desta, tram-1caH, seu matcrial fixo c ro
dante, animacs e acr.f'ssorios illllisprmsaHis ao serviço 
tla mesma fahrir:a, n bem assin1 a outras dt•sp('zas feita~ 
bona {ide que forf'm approvadas prlo Governo. 

XYI. 

Nas tlcspezas do custeio do enp;Pnho cenlr,tl serão com
prehenditlas sómentc as que se fizerem com a compn 
das cannas c do material de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos ord inarios c oceur
rentes. 

XYII. 

A substituição geral ou p:trcial do material em
pregado no serviço do engenho central, as obras novas, 
inclusive o augmcnto das rontractadas, correrão por 
conta do fundo de reserva, que a Companhia constituirá 
por meio dt• uma qnob rlf>duzida dos ltt:'I'Os Jiquirlns da 
l'ahrka. 
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XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir dividenLios supe
riot·es a dez por cento (10 "/0 ) começará a indemnisar o 
Estado de qualquer auxilio p2cuniario que delle tenha 
recebitlo com o juro de sete por cento (7 °/0 ) sobre a 
importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Rcalisada que seja a inrlemnis:1ção feita ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento ( 10 °/0 ) em tres partes iguaes: 
uma applicarla a constituir o fundo de amortização, a 
outra a augmentar o rle reserva, que será representado, 
no mínimo, por um terço rio capital e a terceira a addir 
a quota dos dividendos. 

XX. 

A Companhia obrig-a-sD a prestar os cselareeimentos 
que forem cxigirlos pelo GovL•rno, pela Presidcncia da 
Província, c pelo Agcntc Fiscal, a não empregar 
escravos, a entregar semestralmente ao Agente Fiscal 
um rclatorio circumst:mciado dos trabalhos e operações, 
c a contractar pessoal idonco para os rlivcrsos mistrrcs 
da fabrica ; senrlo essa irl oncidarlc comprovada por 
títulos, documentos, c attestados rlc pessoas profissionaes 
e competentes. 

XXI. 

O Governo nomeará pessoa idonca para fiscalisar as 
operações rb Companhia, a execução do contracto com 
clla celebrado c o cumprimento dos ajustes feitos com 
os proprietarios agrícolas, c plantadores c fornecedores 
de canna. 

XXII. 

O Governo reserva-se a faculrlauc de susprmler o paga-
mento do juro garantido: ' 

§ ! . o Se por culpa dn Companhia, durante tres annos 
c<msecutivos, o engenho central não produzir o minimum. 
do assucar que a Companhia se propõe fabricar. 

§ 2. o Se por igual IJ.otivo o engenho centrnl deixar 
de funccionar por espaço de um anuo. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 
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XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver com
minada pena especial imporá o Governo ;lclministrativa
mente a multa de um a r:inco contos de réis ( 1 :000#000 
a 5:000$000) e do dobro na reinciclenria, proceclendo-sr 
á rol1rança exr,cuti vamcntc. 

XXIV. 

Os casos de forç;1 maior serão justificados perante o 
Governo Imperial que julgará do su:~ procedencia, 
ouvida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta e particulares, serão decididas, quando da 
competcncia do Poder Judiciario, pelos Juizes c Tribu
nacs do Imperio, de accórtlo com a Legislação llrazileira. 

XXYI. 

As questões que se derivarem uo contracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão rcsolviclas por 
dous arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de 
emp:ltc, não havendo ac..,ôruo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estarlo , de
cidindo entre os dons a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução proceder-se-lia á liquidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica :J en
genho central e suas pertenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebiuo do Governo. 
Não havendo lançador, o Governo arrendará o estabele
cimento e , indemnisado1 que seja de taes quantias, o 
devolverá aos subscriptorcs das acções da Compmhia 
e, em falta delles, a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Do exame e ajuste das contas de receita c desp1 za, para 
o pagamento do juro garantido, será incumbida uma 



colllllll~~au cump.ist'l do Agt•ut.e, FbL·al, tlt' um Agt'lllr 
da Comp:111hia e tle mais um t•mpregaclo rlc~ignado 
pi'lo Governo ou p~·l:~ Prrsitlcncia da Provinria. A dcs
f!!Wl CJUP ~c fizpr rom a fisf'alisação tln contrartn cor
rerá por ronta do Estotlo dnranlP o prazo da concessão 
rlc garanti1. 

xxtx. 
O conlr.1rto (j\W fl>r r·t~lellr:Hio em virturlc destas rlau

sulas, Si·rú revisto de cinco em cinco annos, poclr'ndo 
ser modificado nos pontos IJlW a expcrienria reputar 
defeituosos, mctliantu an:ônlo prévio entre~ os contrar
l:l!llcs. 

XXX. 

Sr~ o Governo Imperial entender r,onvrniente expedir 
n~gulamcnto para a IJoa execução <lo art. 2. o da Ll'i 
n." 2G87 de ti de N ovemiJro de ums, obriga-se o conces
sionario a cumprir P fazer cumprir o mesmo rcgub• 
mcnto no que lhe f(Jr applicavcl. 

Palacio tio Hio rle Janeiro em to de l\hrc.o rle 1876.-
Thomaz José Coelho de Almeida. · 

DECRETO N. Gl18- DI': lO Dll: M.\IIÇO DE 187G. 

Concctlc ~aranlia tio jnro de 7 "lo sobre o capital tlc 700:000j;IOOO 
ú Comp:mhia que o Barão de Camaçari ineorporar pano csla• 
bclccinwuto de um cugenho CCillral, destinado :1!1 fabrico de 
as;;ucar tl1~c~anna, uo município ila "lala tle S •• João, Proviu• 
cia da Bahia. 

Attendendo ao que Me requereu o B:1rão de Cam~
çari, proprietario e lavrador residente na Província 
da Bnhia, Hei por hem, nos termos do art. 2. o da 
Lri n. • 2ti87 de G de NoYCmbro do anno passado, Con
ceder ú Companhia que incorporar a g:~rantia do juro 
de 7% ao anno sobre o capital Lle 700:000h000 e1Tecti
v.1ment.e applicados á construcção dr- um engenho 
~~~·ntral r th• ~n1~ drprn1lrnria~ para o hh1·ico dr a~surar 
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de canna, no municipio da Mata lle S. João, na referida 
Provincia, mediante o cmprt~g_o de apparelhos e pro
cessos moderno;; ma i,; aperfeiçoados, observadas as 
clausulas que com c•slc l1aix~m, a'signadas por Thomaz 
Jos{~ Coelho de Alnwida, do .Meu Con,elho, .Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Ag1·icultura, 
Commercio c Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido c faca t'xeeular. Palacio elo Rio de Janeiro em 
dez de M;.ll'(:o de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagc5imo cininto da lHtlqJendcncia I) do Imperio. 

Com a rnhric:~ dt' Sua J1bgcslatlc o Imperador. 

1'homaz .Josd Coelho de Almeida. 

Clnu .. ulas n que !!>e t•ef"et•e o Dect•etu n." 6148 
desta dnta. 

I. 

Fir-a eo1u:edida ú Companhia !(llt~ o B:1rão tln Cama
çari organizar para o cstaiJclecimenlo dn um l'ngcnho 
central de::tinatlo ao fabriGo 1k assucar de ranna, me
tlianle o emprego de apparclhos e procc,sos Illmlemos 
os mais :~perfeiçoauo~, no muuicipio tia Mata do S. João, 
na. Provincia da Bahia, a g·arantia do jnro de 7 % 
ao :~nno sobre o capital de 700:0008000, elfectivamente 
empregado na construcr;ão dos edillcios apropriados 
para a fabrica c dep1)11d1:11das desta, tram-way, seu 
material fixo e rodante, animaes e accessorios inliispen
saveis ao .~Prviço da mesma fabrica. 

li. 

A Companhia poderá set· organizada llmltt·o ou fóra do 
Imperio, sendo no primeiro caso preferidos para accio
nistas, em igualdade de eondiçõ1~s, os proprietarios 
agrícolas do referido município. 

Ill. 

Tendo a Companhia a sua séde uo exterior, nomeará 
um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no lmperio directamenLe com o -
verno Imperial as questões que provierem . H'~ij~"~ 
que fOr celebrado em virtude das presen fJa.,l{lll:lS:.Lill DA C4l1t · 

- P.lRTE li. ' '~)\8 '"'·' I ..., '-. 
(1 <) 

I\ 
\. " 



338 ACTOS DO PODER 

IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só 
será effectiva depois que a Companhia provar que o en
genho central está em condições de funccionar, e durará 
por espaço de 20 annos, contados da data do contrncto. 
O respectivo pagamento ser;'t feito por semestres ven
cidos, em presença dos balanços de I iq uidação da receita 
e despeza exhibiLlos peln Companhia e devidamente 
examinados e authenticatlos pelo Agente Fiscal do Go
verno; fnzendo-se, no acto em que a empreza estiver 
prompta e em estado de começar suas operações, a conta 
do juro até então vencido, correspondente ao tempo e á 
som ma do capital ell'ectivamen te empregado na con
strucção, para ser pago conjunctamente com o juro do 
primeiro semestre posterior á inauguração da fabrica. 
Regulará o cambio de vinte e sete dinheiros esterlinos 
por mil réis (27 d. por 1~000) para todas as operações, 
se a Companhia fór organizada fóra do Imperio ou alli 
levantado o capital. 

V. 

Além da garantia do juro ficam concedidos á Compa
nhia os seguinte favores: 

1. • Isenção de direitos de importação sobre as ma
chinas, instrumentos, trilhos c mais objectos destinados 
ao servi co da fabrica. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a Com
panhia não apresentar no Thesouro Nacional ou na The
souraria de Fazenda da Província, a relação dos sobre
ditos objectos, especificando a quantidade e qualidnde 
que aquellas Repartições fixarão <~nnualmente conforme 
as instrucções do 1\Iinisterio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á resti
tuição dos direi tos que teria de pagar e á multa do 
dobro desses direitos, imposta pelo 1\finisterio dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas ou 
pelo da Fazenda no caso de que se prove ter alienado por 
qualquer titulo objecto importado sem preceder licença 
daquelles Ministerios ou da Presidencia da Província e 
pagamento dos respectivos direitos. 

2. • Preferencia para acquisição de terrenos devolutas 
existentes no munici pio, etl'ectuando-se pelos preços 
minimos da Lei n.• 601 de 18 de Setembro de 1850, se a 
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Companhia distribuil-os por immigrantes que importar 
e estabelecer, não potlcndo, porém, vendei-os a estes 
devidamente medidos c demarc~dos por preço exce
dente ao que fôr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhiadevcr5 e~lar or!f:lllizad:l dentro do prazo 
de Reis mezes conta dos da da ta do con trr~cto, sendo 
dentro do mesmo prazo snhmettidos á apprnvação do 
Governo os respectivos Pstatutos, se o er~pilal fôr levan
t:ldo no Imperio ou solicitada a neccssaria autorização 
para que a Companhia funccione no Brazil, se o fundo 
social for suhscripto uo exterior. 

V li. 

A Companhia, logo que estiver em con:lições de func
cionar, submetterà à approvação do Governo o plano e 
orçamcn Lo de todas as obras projee latias, os ucsenhos 
dos apparelhos, a dcseripção dos wocesso.~ Cfnpregatlos 
no fabrico do assuc:ll" e os con l rac los c c lebrad os com os 
proprietarios agrícolas, planlatlores, c forncr·edores tlc 
can na, a fim de que o Governo possa ajuizar do sy;:tema 
c prer;o das obras e 1la quantidade da canna que poderá 
ser fornecilla ao engenho central nos Lermos lla cou
dicão w. a 

A Companhia ó obrigada a aceitar as motliticações 
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preli
minares de quu trata o puriodo anterior, callucawJo a 
concessão no caso de não representarem os conLractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores 
e fornecedores a quantidade de canna especificada na 
citada clausula lO. a 

Vlll. 

A Companhia começará as obras dentro de tres mezes 
contados da da ta da a pprovação do plano e orçamento 
e concluirá doze mczes depois. 

IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se, ou depois de 
organizada, não se h a oi! i ta r de accôrtlo com a Lei 
n. o i083 de 22 de Agosto de :1.860 para exercer suas opera
ções, dentro dos prazos fixados, e se as respectivas obras 
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não começarem ou, depois lle começadas, não forem con
cluídas nos prazos estipubdos. o Governo poderá de
clarar nulla a concessão, salro ca;;o Lle força maior de
vidamente comprovado, e111 rrue ,;e r á concedido novo 
prazo para a rt::ili7.ação do st'rviço que não tiver sido op
portunamenle executado; licaudo de nenhum e!Ieito a 
concessão, se, esgotado o uovo prazo concedido, não l'S
tiver concluído o seniço. 

X. 

O engenho central qu~' a Colllpanhiaestabclecer lerú a 
capacidade para moer pelo menos, diariamente, duzentos 
mil (200.000) kilogrammas dr- canna, e fabricar an
nualmente 01locentos mil (HOO.OOO) kilogrammas de 
assucar, no mínimo. 

A' medida lfUe fõr au~Snli'ntando a producção da canna 
no município será elevada a potcucia dos machinismos 
de modo a obter pelo menos, Üma qnantidade de assucat· 
na mesma proporção acima I'Stahelecida. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzil'á 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no fu
turo forem descobertos c interessat·em especialmente 
ao fabrico de assucar. 

XII. 

A Companhia ligará, por meio de linhas ferreas que 
terão a bitola de um metro, ti engenho ccntr;:~l com ~s 
propriedades agrícolas do rnuuicipio; estabelecendo paM 
rarlas onde possam ser euln~gues pelos eultivat!or<'s as 
canoas destinadas á fabrica e empregando a traeção 
animada ou a vapor para a corHlucçào da canna, e expor
tação do assucar em wagous, apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contrr~ctos cclebrauos com a Companhia é liuc 
aos proprietarios agrícolas, plantadores c forncct>dorcs 
de canna estabelecer as comlições do fornecimento e sua 
indernnização; pollendo esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso e qualidade da canna ou em certa proporção e 
qualidade do assuc,ar fabricado. 
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XIV. 
Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa

nhia o valor de W "/"para constituir um fundo especial 
que sob sua responsabilidade, emprestará, a prazos con
vencionados c juros até 8 "lo ao anno, aos plantadores e 
fornecedores de canna, como adiantamento para auxilio 
dos gastos de prorlucção. 

A importancia elo emprestimo não poderá exceder de 
dou~ terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accô["(lo o ...-:dor prrsumivcl da safra será 
fixallo por arbitras, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só fruetos pendentes, como tambem 
certa e determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura e qualquer outro objrclo isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no eontracto de em
prestimo, em que se expressará o modo de pagamento 
e a prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
durante o prazo do empresti mo, os objectos dados em 
fiança. 

XV. 
O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das 

sommas empregadas nos estudos e obras especificados 
nas dausulas f." e 7. •, isto r,,· plano e orçamento das 
obr:1s, desenhos das machinas c deseripção dos proces
sos, construcção dos ecl iticios apropriados para a f a h rica 
e depcndencias desta, tram-!L·ay, seu material lixo c ro
dante, animaes c accessorios indispensaYois ao serviço 
da mesma fabrica, e bem assim de ou Iras de~pezas feitas 
bona {ide que forem approv~d;1s pelo Governo. 

XVI. 
Nas dcspeza~ de eusteio do engenho central ~erão r,om

prehrndidas sómentc as que se fizerem com a ~ompra 
das canms e cln materi:~l rle consumo ~nntnl rla fabrica, 
trafego, administração, reparos ordinHios c occur
ren tes. 

XVIJ. 

A substituição geral' nu p~rci~I dn rnalerial empl"f~
gaclo no ~erviço do engenho crnt1·al, :1s obras novas, in
clusive o augmento das con t.rart.adas, corr1~rão por conta 
do fundo de reserva, qne a Companhia constimirá por 
meio de uma quota deduzida dos lucros líquidos da fa
brica. 
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XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir divitiendo<:, supe
riores a to•;., começ~rá a indcmnizar o Estado de qual
quer auxilio pecuniario que delle tenha recebido com o 
juro de 7 "f. sobre a importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Realizao a que seja a intlemnização fei tn ao Estado tlo 
auxilio recebido, a Compnnhia dividir{t o cxcctlentn da 
renda de lO "f. em trcs partes i~uacs; uma applicaila a 
constituir o fundo de amortização, a outra a augmen
tar o de reserva que scrú representado, no mínimo, por 
um terço do capital, e a terceira a addir á quota dos di
videndos. 

XX. 

A Companhia obrir~a-se a prestar os csclan•cimen
tos, que forem <'xigidos pdo Gorcrno, pela Prcsidcncia 
da Província c pelo Agentr Fiscal, a não empregar es
cravos, a cntl"egnr semes tra lmen te no Agente F isca I um 
relatorio circumst~nciauo dos trabalhos, e operações, e 
a contractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica, sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes c com
petentes. 

XXI. 

O Governo nomeará pcsson idonea, para fiscalisar as 
operações da Companhia, a execução do contracto com 
ella celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com 
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canna. 

XXII. 

O Governo reserva-se a f<JculdaLlc de suspender opa
gamento do juro garantirlo: 

§ 1. 0 Se por culpa dn Compnnhia, durante trcs annos 
consecutivos, o engenho central não produzir o mini
mum do assucar que a Comp<mhia se propôz fabricar; 

§ 2. • Se por igual motivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço Lle um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 
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XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver commiw 
nada pena especial imporá o Governo administrati'Va
mente a multa de um a cinco contos de réis (:I. :000~ a 
5:0006000) e do dobro na reincidencia, procedendo-se ã 
cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados, perante o 
Governo Imperial que julgará de sua pt·ocedencia, ou
vida a Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decididas, quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imperio de accMdo com a Legislação Brazi
leira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por 
dous arbitras, nomeando cada parte o seu. No caso de 
empate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
dindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução, proceder-se-ha á liquidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o en
genho central e suas prrtenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havendo Jan',l:~dor o Governo arrendará o estabele
cimento, e indemn izado IJUC seja de taes quantias, o de
volverá aos suiJscriptorcs das acç()cs da Companhia e, 
em falta delles, a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Do exame e ajuste das contas de receita e despeza para 
o pagamento do juro garantido será incumbida uma 
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commissão composta elo Agente Fiscal, de um Agente 
da Companhia e de mais um empregado designado pelo 
Governo ou pela Presidencia da Província. 

A despeza que se fizer com a fiscalis<~ção do contracto 
correrá por conta do Estado, :lurante o prazo da con
cessão da garantia. 

XXIX. 

O contracto que fôr eelebr;ulo em virtude destas 
clausulas será revisto de cinco em cinco annos, po
dendo ser modificado no~ poutos que a experiencia 
reputar defei tu os os, mediau te accórrlo pré v i o en lre os 
contractantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
regulamento para boa execução do art. 2. 0 da Lei 
n.o 2687 de 6 de Novembro de 1875, obriga-se o conces
sionario a cumprir r' fazer cumprir o mesmo regula· 
mento no que lhe fôr applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em to de Março de 1876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6149- DE 10 DE 1\IARÇO DE :l876. 

Concede garantia do juro de 7 o /o sobre o capital de 700:000$000 
á Companhia que José Pacheco r,•.t·eir·a, Ft·ancisco Xavier Ca
tilina e Francisco de Sampaio Vianna incorporarem para o es
tabelecimento de um engen!w ,·.r~ntral rlestinatlo an fabrico de 
assucar rle canna, na fn~gnr~zi:l rln Ri•l F11nrlo. rnnnicipio tle 
Santo Amaro, na Província da llal1ia. 

Attendendo no que 1\le requcrernm Josó Pacheco Pe
reira, Francisco Xavier Catilina r' Francisco dr Sampaio 
Viann~, ne.~oei~ntes c propriebrios residPnt.es n:1 Pro
Tincia da Bahia, Hei por l!cm, nos Lermos do art. 2." da 
Lei n." 2687 de 6 de Novembro do anno passado, Coneedcr 
á Companhia que incorporarem a g-arantia do juro de 
sete per cento ao anno sobre o capital de setecentos 
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contos de réis (700:0006000) efTectivamente :lpplicados á 
tonstrur:ção de um engenho central c tle su:Js dependcn
cias par:J o fahrit~o dt~ assucar de ranna, na frcp:uezia do 
Rio Fundo, muniL:ipio de Santo Amaro, na referida Pro
víncia, mediante o emprego de apparelhos c processos 
modernos mais aperfeiçoados, ohservatlas as clausulas 
que com este baixam assignadas por Thomaz José Coelho 
de Almeida, do Meu Conselho, Ministro c Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar . 

. Palacio do Lho de Janeiro em dez tlol\larço de mil oito-
centos setenta e seis, quinqwtgesimo quinto da lnelcpcn
dencia e elo Imperio. 

Com a rubrica de Sua I\lageslalle o lmporador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Claul!lulas a que Me ref'ere o Decre1;o 11.0 61..49 
des1;a da1;a. 

I. 

Fica concedida á Companhia que .José Pacheco Pereira, 
Francisco Xavier Catilina c Francisco ele Sampaio Vianna, 
organizarem para o estabelecimento dn um engenho 
central, destinado ao fabrico de assucar de canna me
diante o emprego tlc apparelhos e processos modernos os 
mais aperfeiçoados, na frcguczia elo Rio Fundo, muni
cípio de Santo Amaro, na Província da Bahia, a garantia 
do juro de 7 o / 0 ao anno sobre o capital de setecentos 
contos de réis (700:0oonooo) cfTectivamente empregados 
na construcção elos edificios apropriados, para a fabrica 
e dependencias desta, tram-way, seu material fixo e ro
dante, animaes e accessorios inelispcnsavcis ao serviço 
damesma fabrica. 

li. 

A Companhia poderá ser organizada dentro :a..d.o 
Impcrio, sendo no primeiro caso prefcr· J.ln~.rilfeio:---·-....... 
nistas, em igualdade de condições, o. ~\éltk!R'MW{l;f/~j'.,;'-..., 
colas da referida freguezia. 1 :--,.~ · · /i ,f_ 

l~ u ~ 
~-- /}(lr-- ,. (J~' 
'"~- : D r r u 1 :- · -_ .. 

-PARTE 11. 
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III. 

Tendo a Companhia a sua séde no exterior, nomeará 
um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no Impcrio, dircetamente com o Go
verno Imperial, as questões que provierem de contra c to 
que fõr celebrado em virtude elas presentes clausulas. 

IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro só· 
será efiectiva depois que a Companhia provar que o en
genho central está em condições de funccionar c durará 
por 20 annos, contados da data r1o contracto. O res
pectivo pagamento será feito por semestres vencidos, 
em presença dos balanços de liquidação da receita c dcs
peza, exhihidos pela Companhia, c tlevidamcntc exa
minados e authenticados pelo Agente Fiscal do Go
verno : fazendo-se, no acto em que a empreza estiver 
prompta c em rstado de começar suas operações, a conta 
do juro até então vencirlo, correspondente ao tempo e á 
somma tio capit.al clfectivamcntc empregado na cons
trucção, para· ser p1go r:onjunctamentc com o juro do 
primeiro semestre posterior á inauguração da fa!Jri,'a. 

Regulará o camhio de vinte e sete dinheiros esterlinos 
por mil réis (27 d. por :1.15000) para todas as operações, 
se a Companhia fdr organizada fóra do Imperio, ou alli 
levantado o capital. 

v. 
Além da garatltia do juro ficam concedidos á Compa

nhia os seguintes favores: 
L • Isenção de direitos de importação sobre as ma

chinas, instrumentos, trilhos c mais olJjectos destinados 
ao serviço da fabrica. Esta isenção não se fará efiectiva 
cmquanto a Companhia não apresentar no Thcsouro Na
cional ou na Thrsouraria ele Fazenda da Província, a re
lação dos sobreditos ohjcctos, espec iíicando a quantidade 
e qualidade, que aquellas Repartições fixarão annual
mcnte, conforme as instrucçõcs do l\linistcrio da Fa
zenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo l\linisterio dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas, ou pelo da 
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Fazenda, no caso de que se prove ter alienado, por qual
quer titulo, objecto importado, sem preceder licença 
daquelles Ministerios ou da Presidcncia da Província c 
pagamento dos respectivos direitos. 

2." Prcferencia para acquisição de terrenos devolutas 
existentes na frcguczia, ctiectuando-sc pelos preços mí
nimos ela Lei n." 60l de 18 de Setembro de 1850, se a 
Companhia distrilmil-os por immigrantes que importar 
e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes de
vidamente medidos e demarcados por preço excedeu te ao 
que fôr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do prazo 
de seis mczcs, contados da data rlo contraeto, sendo 
dentro do mesmo prazo submettillos á approvação do Go
verno os respectivos estatutos, se o capital fôr levantado 
no lmperio, ou solicitada a necessaria autorização para 
que a Companhia funccione no Brazil, se o fundo social 
fôr subscripto no exterior. 

VII. 

A Companhia, logo que estiver em condições rlc func
cionar, suhmctterá á approvação rlo Governo o plano c 
orçamento de tOLlas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, e dcscripção !los processos empregados 
no fabrico do assucar e os contraetos celebrados com os 
proprictarios agrícolas, plantadores D fornece(] ores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar uo systcma 
e preço das obras e da quantidade da canna que po
derá ser fornecida ao engenho central nos termos da 
condição lO." 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem feitas pelo Governo nos trabalhos prelimi
nares de que trata o período anterior, caducando a con
cessão no caso de não representarem os contractos cele
brados com os proprietarios agrícolas, plantadores e for
necedores, a quantidade mínima de canna especificada 
na citada dausula :lO." 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro de tres mezes, 
contados da data da approvação do plano e orçamento, e 
concluirá doze mezes depois. 
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IX. 

Se a Companhia deixar de org-anizar-se ou 1lepois de 
organizada, não se habilitar de acrônlo com aLei n." 1.083 
de 22 de Agosto de i860, para exercer suas operações 
dentro dos prazos fixados, e se as respectivas obras não 
começar!)m ou, depois de começadas, não forem con
cluídas nos prazos estipulados, o Governo poderá de
clarar nulla a concessão, salvo ca~o de força maior de
vidamente comprovado, em qur será coneedido novo 
prazo para a realização do serviço que não tiver sido 
opportunamente executado ; ficando de nenhum effeito 
a concessão, se, esgotado o novo prazo con~edido, não 
estiver concluído o serviço. 

X. 

O en~enho central que a Companhia esta!Jelecer 
terá a capacidade para moer pelo menos, diariamente, 
200.000 kilogrammas de canna c fabricar annualmentc 
800.000 kilogrammas (le assucar no minimo. 

A' medida que fôr augmentada a pro!lucção da canna 
na frcguezia será elevada a potencia dos madlinismos, 
de modo a obter pelo menos, uma quantillade de as
sucar na mesma proporção acima estabelgcida. 

XI. 

A Companhia, de accônlo com o Governo, introdu
zirá em seu estabelecimento os melhoramentos que no 
futuro forem descobertos, e interessarem especialmente 
ao fabrico do assucar. 

XII. 

A Companhia ligarit por meio de linhas ferreas, e que 
terão a hitoh de um metro, o engenho central com as 
propriedades ag-rícolas da freguezia, estabelecendo pa
radas onde possam ser entrep;ues pelos cultivadores as 
cannas destinadas á fubrica, e empregando a tracção 
animada ou a vapor para a comluc:ção da canna e expor
tação do assucar em wagõcs apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é livre 
ao~ proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
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tle canna estabelecer as condições <lo fornecimento n 
sua indemnização; poden1lo esta ser njustada em di
nheiro pelo peso c qualidade <la canlla ou em certa pro
porção e qualiLtadn de assucar fabril·ntlo. 

XIV. 

Do capital garantido pelo Esta<lo LIPstinará a Com
pmhia o valor de iO "/0 para <:onstituir nm fundo 
especial, que sob sua respousahili<lade emprestar;í, a 
prazos <:onvencionados c juros até 8 °/0 ao anuo, aos 
plantadores e fornecedores de canna, como adianta
mento para auxilio dos gastos de proLlucção. 

A importamia do empreslimo não poderá exreLler de 
Llous terços <lo valor presumível da safra. 

Na falta Llc accõrdo, o valor presumível da safra será 
lixado ·por arbitros, tenLlo a Companhia para fiança do 
rccmholso, não só os fructos pemlcntes, c·omo tamliem 
rcrta c determin:11la colheita futura, instrumentos de 
lavo..ura, c qualquer outro objccto isento uc onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no eontracto ue em
prestimo, em que se expressará o modo elo pagamento e 
a prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
uurante o prazo do emprcstimo, os objectos dados em 
fiança. 

XV. 

O capital garantido pelo Estado cornpor-sc-ha das 
sommas empregadas nos estudos c obras cspeciticadas 
nas clausulas l. a e 7. a' isto é, plano c orçamento das 
obras, desenhos das rnaehinas e clcscripção dos processos, 
construeção uos edilicios apropriados para a fabrica e 
dependencias desta, trarn-way, seu material lixo e ro
dante, animaes, c accessorios indispensaveis ao serviço 
da mesma fabrica, e bem assim de outras despezas feitas 
bona {ide que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão 
comprehentlidas sómente as que se fizerem com a 
compra das cannas e do material de consumo annual da 
fabrica, trafego, administração, reparos ordinarios e 
occurrentes. 
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XVII. 

A substituição geral ou p:~rcial 1lo material empre· 
gado no servi<,:o do rngcnho central, as obras novas, 
inclusive o augmento das contrariadas, correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida dos lucros líquidos da 
fabrica. 

XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos supe· 
ri01·es a dez por cento ( :1.0"/o) começará a indemni~ar 
o Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido com o juro de sete por l'ento ( 7 "lo) sobre a 
importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Realizada que seja a índemn ização feita ao Estado Llo 
auxilio recebido, a Companhia Jividirá o excedente da 
renda de dez por cento ( iO 0

/ 0 ) em tres partes iguaes; 
uma applicada a constituir o fundo de amortização, a 
outra a augmentar o de reserva, que será representallo, 
no minimo, por um terço <lo 1:apital, c a terceira a addir 
á quota dos dividendos. 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos . 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província c pelo Agente Fiscal, a não empregar escravos, 
a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um rclatorio 
circumstanciado dos tra !Ja lhos c o1wrações , e a con
tractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica; sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestauos de pessoas profissionaes c com
petentes. 

XXI. 

O Governo nomeará pessoa idonca, para Jiscalisar as 
operações da Companhia, a execução do contracto com 
ella celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com os 
proprietarios agrícolas, plantaLlores, c fornecedores de 
cannas. 
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XXII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pa
gamento do juro garantido: 

§ L" Se por culpa da Companhia, durante tres annos 
consecutivos, o engenho central não produzi1· o mi
nimum do assucar que a Companhia se propôz fabricar. 

~ 2." Se por igual motivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do eontracto a que não estiver commi .. 
nada pena especial imporá o Governo administrativa
mente a multa de um a cinco contos de réis ( !:000#000 
a 5:000#000) e do dobro na reincidencia, procedendo-se 
á cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o Go
verno Imperial que julgará de sua procedencia, ouvida 
a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV. 

Asquestões entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta e particulares serão decididas, quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do lmperio, de accôrdo com a Legislação Brazileira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Governo c a Companhia serão resolvidas por dous 
arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de em
pate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, cada 
parte designará um Conselheiro de Estado, decidindo 
entre os dous a sorte. 
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XXVII. 

Inrorrewlo a Companhia em qualquer caso de disso
lução proceder-st~-ha á liquidação de ronformidade eom 
<IS lds em vigor, sendo Vl~llllido em hasta puhlic<l o en
genho central e suas perteJH;;Js para reembolso das quan
tias que a Companhia tiver rt~eehitlo do Governo. Não 
havendo lançador, o Governo arrendará o cstabeleci
uwnto P, indemnizado qu1· seja dn taes quantias, o de
volverá aos suiJsrriptores das ac~çõr~s da Companhia e, 
Pm falla delles, a St'Us legítimos surresson•s. 

XXYIII. 

Do exame e ajuste das rontas dt~ rct·l~ita c' tlespc:za para 
o pagamento do juro garantido será inwmhida uma com
missão eomposta do Agente Fisr:al, ele um Agente da Com
panhia e do mais um emprPga:Jo designado p1•lo Go
vrrno ou pela Presidl•neia da Província. 

A1lespeza que se lizer rom a lisc:disação 1lo eontraeto 
eorrerá por conta 1lo Est;~tlo, dnranl1· o prazo da eon
crssão da garantia. 

XXIX. 

O contracto que fõr celebrado, em virtude destas clau
sulas, será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser 
modificado nos pontos que a experiencia reputar defei
tuosos, mediante ar;1;õrdo prévio entre os contractantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial cntcndee conveniente ex
pedir Regulamento para boa exec:ução do art. 2. o da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro dt) i87;), obrigam-se os conces
sionarios a cumprir e fazer cumprir o mesmo Regula
mento no que lhes fõr applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em W de Março de 1816.
Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6U>O- DE {0' DE MARÇO DE !876. 

Concede fiança do juro de 7% garantid.o pela Lei da Provinch\ 
da Bahia ii. ó !38:5 de ~ de Maio de 1871.,--sobre õOO:OOO~OOO, á 
Companhia t{Ue Marinhos & Comp. e Joaquim Fernandes Ri. 
beiro organizarem para o estabelecimento de uin engenho 
central destinado ao fabrico de assucae de canna, no muniéipià 
iie Nazareth. ,__ -- -

I 

Attendenflo ao que Me requereram Marinhos & Comp. 
c Joaquim Fern:mlles Ribeiro, Hei po1~ bem, nos termos 
do art. S. o lh Lei n. 0 2687 de G dn Novembro do anno 
P<lSSa !o, c~m::t'dei· :"t Comp:mhil qun inc:orporarem a 
1l:tuça do EsL:ldo :1D p 1~:~·:1 :nnnto do juro de sete por cento 
ao anno, r~:n·.mtidu pP!a l,:•i da Prnvincb da B:tllia 
n. o 1:\l:-:5 de ft. de úL: i o de 1871·, S:Jbre IJUinhentos c'Jntos de 
réis (;)OO:OODSOOO) appl iratlos ú t:onstrucção dn um en
;;eulw centrai e de suas dependt!neias pwa o fabrico de 
:1ssucar de rann;J, no município tle Nazareth, mediante o 
nmpre;1:o de apparelhos c proeessos modernos mais aper- _ 
feiçoados, o!Js:Tvadas ~~s ela'usulas que com este baixam 
assignadas por Thomaz .losó Coelho de Almeida, do Meu 
Conscllw, Ministt·o c Secretario de Estado dos Negocias 
tla Agrieultura. Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Pala.~io do R-io de 
Janeiro em tlcz de Março de mil oitocentos setenta. e seis, 
quinquagcsirno quinto da lndependencia e do lmperio. 

Com a rubrit:a de Su1 MageMadc o Imperador. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clau&ulatM n. que se rerere o Decreto n. 0 6180 
dest;a data. 

I. 

Fica concedida á Companhia que Marinhos & Comp. 
e Joaquim Fernandes Ribeiro organizarem para o esta
belecimento de um engenho central, destinado ao fa
brico de assucar de canna, mediante o emprego de 
apparelhos e processos modernos os mais aperfeiçoados, 
no município de JVazareth, Província dâ Bahia, a fiança 
do Estado ao pagamento do J&JtO de 7 fJ/0 ao anno, 

-PARTE 11. 4.5 
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garantido pela Lei Provincial n.o 138~ de 4 de Maio 
de 1874-, sobre õOO:ooonooo, eliectivamente empregados 
na construcção dos cdilicios apropriados para a fabrica 
e dependencias desta, tram-way, seu material fixo e ro
dante, ai~:imaes e accessorios indispensaveis ao serviço 
da mesma fabrica. 

li. 

A Companhia poderft ser org·anizada dentro ou fúra 
do lmperio, sendo no primeiro caso preferidos para 
accionistas, em igualdatlc de condições, os proprictarios 
agrícolas do referido munidpio. 

li I. 

Tendo a Companhia a sua sélle no exterior, nomeará 
um representante com todos os poderes lll·ccisos para 
tratar e resolver no Imperio Llirecl<~mentc com o Go
verno Imperial as questões que provierem do contracto 
que fór celebrado em virluLle das presentes clausulas. 

IV. 

A responsabilidade do Estndo pela fiança do juro só 
será elfectiva depois r1ue a Companhia provar que o en
genho central está em condições de fumeionar, e du
rará por espaço de dezaseis (:l.ü) annos, contados da data 
do contracto. O respectivo p:tgamcnto será feito por se
mestres vencidoi5 em preseuç.t dos IJa lanços de !itJui
dação da receita c dcspez~t ex:ltiiJidos pela Comp:mhia, c 
devidamente examinatlos c authculieados pelo Ag·ente 
Fiscal do Governo; fazendo-su, no aclo em rJuc a emim·za 
estiver prompta c em estadu tle começar suas operações, 
a conta do juro até então vencido, correspondente ao 
-tempo e á somma do capital eJiectivamcnte empregado 
na construcção, para ser pa,!.!"O eonjundamente rom o 
juro do primeiro semestre postenor ú inaugur;u;ão rla 
fabrica. 

Regulará o cambio de 27 rls. por 160QO para todas as 
operações, se a Companhia fôr organizada fúra do Im
perio, ou alli levantado o capital. 

v. 

Além da fiança uo juro ficam concedidos á Companhia 
os -seguintes favores: 

Lo IsençãO de direitos de importação sobre as machinas, 
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instrumentos, trilhos e mais objectos destinados a(.í ser~ 
r iço Lia fabrie;1. 

Esta isenção não se far<"t e!Icctiva cmquanto a Com
pmhia uào apresentar, no Tlte~wuro Nacional ou na The
souraria de Fazenda da Província, a relação dos sobre
ditos olJjcetos, espcriliraudo a quantidade e qualidade 
que aquellas Hcpartiçõcs fixarão annualmcntc, conforme 
as inslrmr:õr•s do .Minislt•rio da Fazenda. 

C1·~sará Z1 favor, lit:ando a Companhia sujeita á rcsti
tuir:,:ão tios tl irei tos qun teria de pagar c á multa do dobro 
dt•s,.;t·s d ircilos, impasta pelo J\linisterio dos Negoeios da 
A!:rirullnra, Comllll'rriu e Obras Pu!Jliras, ou pdo d~ 
Faz<•nda, no caso, d1• IJl!l' St) prove ler alienado, por 
rJtLilqu,·r titulo, oiJj,•do i111portado, sem preeedcr Ii
CI)Ilf~:t ll:i!Juelles Ministerios ou rla Presidrneia tla Pro
viuria I' pag-<~lllf'lllo dos respectivos direitos. 

2." Prdcrcn1:ia 1nra acquisição de terrenos devolutos 
existentes 110 lllUIIii'Ípio, !'tlt•duando-se pelos preços mí
nimo:; da LL'i n." GOl de 18 de Setembro de 1850, se a 
Comp:mhia distrihuil-os por immigrantes que importai.' 
~~ estalwkccr, não pudewlo, porí:m vendei-os a estes, de.;. 
vidamente medidos c demarcados, por preço exi;edente 
ao que fór autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Comp~nltia deverá est~r organiz1da dentro do pra~o 
de seis mez1•s, r:on tad os da da ta do eon tracto, sendo dentro 
do mesmo prazo >'ubrnettidos ú approv:1ção do Governo os 
respt•rliro~ cst;1tutus, so o eapital fór levantado no Im
perio, ou soliritada a necc,saria autorização para que a 
Companhia Iun~cionc no Brazil, se o fundo social fôr 
sulJsaipto no exterior. 

VII. 

A Cotilpanhia, logo que estiver em condições de fune:. 
cionar, sui>mclterá á npprovação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos dos 
apparelhos, a desr:ripção dos processos empregados no 
fabrico do assucar c os contractos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores ou fornecedores de 
canna, a fim de que o Govnrno possa ajuizar do systema 
e preço das obras e da quantidade da canna que poderá 
sr:r for?ecida ao engenho central, nos ter / - :1?~1_.~-:-:::--:-"'"-
çao 10. f: 'C\· :; \\ tli! OA C 1.1'. · ·. r ,~}-' .. J , ·t-1>. 

(
. <;-; ·1 

' 
'\ 
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A Companhia é ohrigatla a acritar as modilicaçõcs que 
forem iml icadas pelo Governo nos Lra ba I h os preli m i
nares de que trata o período anterior, eaducando a con
cessão no caso de não reprcsenbrem os contraeto<> cele
brados com os proprietarios agrícolas, plantadores c for
necedores, a quantidade mínima de r:anna especificada 
na citada clausula iO. a 

Ylll. 

A Companhia começará as ohras dentro do prazo de 
tres mezes, contados da tlala da approvação do plano e 
orçamentos e concluirá doze mezes depois. 

IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se, uu depois de 
organizada não se h a hilitar, de aeeôrdo com a Lei n." 108:l 
de 22 de Agosto de 18ü0, p:1ra exercer suas opera<;õt·s, 
dentro dos prazos lixatlos, e sn as n'spertivas ohras não 
começarem ou, depois de começadas, não forem cont:lui
das nos prazos estipulados, o GoVI'rno poderá dedarar 
nulla a concessão, salvo caso de força maior devidamente 
comprovado, em que será concedido novo prazo para a 
realização do serviço que não Li ver sitio opportunamcnte 
executado; ficando de nenhum eiieito a concessão, se, 
esgotado o novo prazo concrdido, não estiver concluído 
o serviço. 

X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer, terá 
a capacidade para moer pelo menos, diariamente, 160.000 
kilogrammas tle canna e faiJI·icar anuualmcult~ üOO.OOO 
kilogrammas deassur.:ar, no mínimo. 

A' medida que fôr au(i·mentando a producção da canna 
no município, será elevada a potcncia dos machinismos, 
de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar 
na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia de acc6rdo com o Governo introduzirá 
em seu estab·~lecimento os melhoramentos, que no futuro 
forem descobertos e interessarem especialmente aofabrko 
do assucar. · 
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XII. 

A Comp~nhia li!:\'ará, por meio de linhas fer1·eas, .que 
terão a bitola de um metro, o engenho ·central eom as 
proprie1larlrs agrícolas do município, cstabrlceendo pa
rarias onde possam s<w entregues pelos cultivadorcs as 
cannas (lcstinadas á fabrica r empregando a tracção ani
mada ou a vapor para a eonducção da canna c exportação 
do assucar em wagons apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebra1los com a Companhia é livre aos 
proprictarios agrícolas, plant;Hiores c fornrcedores de 
cann:1 estabelecer as condições do fornecimento e sua in
demnização; podendo esta ser ajustada em dinheiro pelo 
peso c qualidade da canna ou em crrta proporção e qua
lidade do assucar fabricado. 

Do capital afiançMlo pelo Estado destinará a Compa
nhia o valor de 1.0 °/0 p:1ra constituir um fundo especial 
que, sob su:t responsabilidade, emprestará, a prazos con
vencionados, e juros, ató 8 "lo ao anno, aos pbntadores, 
c fornecedores de r~ann1 como adiantamento para auxilio 
rios gastos ele proLlurção. 

A importanr:ia do emprestimo não poderá cxecilrr de 
dous terços do valor presuminl tla sal'ra. 

Na falta rlP :u:côrdo, o valor presumível da safra será 
fixadopor arbitras, tenrlo a Companhia para fi;mça do 
reembolso, não I'Ó os fl·uetos pendentes, como tambem 
eerta r determinada colheita futura, instrumentos ele la
voura, r' qualqmr outro objecto isento de onus, todos os 
quaes deverão ser esprcificados no contrarto de empres
timo, rm que sr expressará o morlo de p~9:amento e a 
prohihição de sprr:m retirados do porlrr do devedor, 
durante o prazo tlo rmprrstimo, os 0h.i('f'l.os rhrlos 
fllll fiança. 

XV. 

O capital aflança1lo pelo E.;t11lo compor-sc-ha das 
sommas empreg-adas nos rstuLlos I' obras especificatlas 
nas clausulas L" e 7.", isto é, plano e orçamento das 
obras, desenhos das maehinas e rlescripção dos processos, 
construcção rios edificios apropriados para a f11brica e 
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dependencias desta, tram-tcay, seu material fixo e ro
dante, animaes e acccssorios indispensaveis ao serviço 
dâ mesma fabrica, o bem assim do outras dospezas feitas 
lJcJnà {ide qua forem approvadas pelo Governo. 

XVI'. 

Nas tlespezas de custeio do engenho central serão com
prehendidas Sómente as que se fizerem com a compra 
das cannas c do material de eonsumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos onlinarios c oc,·unentcs. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial do material cmpreg;Jdo 
no serviço do engenho central, as obras novas inclusive 
a augmehto das contract:l(las, correrão por conta do 
fundo de reserva, que a Companhia constituirá por meio 
de uma quota deduzida dos lucros líquidos da fabrica. 

xnn. 
Logo que a Companhia distribuir divi1lendos supe

riores a W "!. começará a indrmnizar o Estado de 
911alqu~r autilio pecuniario que dellc tenha rceebi<lo com 
f) juro d~:; "I. sobre a importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Realizada que seja a imlcmnização feita ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirít o excedente da 
renda de lO "lo em tres partes iguacs: urna appllc;ula ª constituir o fundo de í)mortização, a outra a au
gy1entar o de reserva, que será representado, no mi
!ilmo, por um terço do rapital, e a tereeira a atldir á 
quota dos dividendos. 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os eselarecimentos 
que forem exigidos pelo Govemo, pela Prrsiclcncia da 
Província e pelo Agente Fisral, a não emprrcrar PS"ra
vos, a entregar semestralnwn te ao A~~·rnte Fis"al um 
rebtorio circumst1nciaclo dos tr~t !talhos c opr~r:IÇÕI'S, n a 
contrJctar pessoal i Joneo pwa os diver~os misteres da 
fabrica; sendo essa idoneidade romprov ida por titulos, 
docUlll.ehtos e 11ttestados de pessoas prollssionaes c com
petentes. 
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XXI. 

O Governo nomeará, tlc accôrdo com a Presidencia da 
Província, pnssoa iflonca, para fiscalisar as operações d(\ 
Comp;mhia, a execução do contrado com dla celebrado 
c o cumprimento dos ajustr,s feitos com os proprietarios 
agrícolas, plantadores c fornecedores de canna. 

XXII. 

O Governo r1•sr,rva-se a facul1lade de suspender o paga
mento do juro aliançado: 

§ 1. o Sc por culpa da Companhia, durante tres annos 
consecutivos, o rngenho central não produzir o minimum 
do r~ssuear que a Companhia se propoz a fr~hricar. 

~ 2." Se por igual motivo o engenho central deixar de 
funccionar por espaço do um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver com
min.1da pena cspceinl imporá o GnvDrno administrati
V:Jmentc a multa de ·1 :ooonooo a 5:000$000 e do dobro na 
reincidencia, procedendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o Go
verno Imperial, que julgará de sua procedencia, ouvida 
a Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial e a Compa~hia e 
entre esta e particulares serão decididas, quando da COII!~ 
petencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribunaes 
do Imperio, de accôrdo com a Legislação Brazileira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem do contraeto e~lebrado 
cntrr, o Govrrno e a Companhir~, serão resolvidas por qo~s 
arbitras, nomea111lo cada parte o Sl'U. No caso decmp<;~te, 
não havendo aceôr lo sobre o terceiro arbitro, cada parte 
designará um Conselheiro de Estado, deCidindo entre os 
dous a sorte. 



360 ACTOS DO P(}t)EJl 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução procedcr-se-ha á liquidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hJsta publica o en
genho central e suas pert1~nças para reembolso das quan
tias que a Companhia tiver recebido do Governo. Não 
havendo lançador, o Governo arrendará o estabeleci
mento, e, indemnizada que seja de tarsqu~ntias, o de
volverá aos subscriptores das acções da Companhia, e, 
em falta delles, a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Do examee ajuste tle contas de receita e despez~ para 
o pagamento do juro afiançado será incumhid~ uma com
missão composta do Agente Fiscal, de um Agente da 
Companhia e de mais um empregado designado pelo Go
verno ou peln Presidenc.ia dn Provinri<l. 

A despeza que se fizer com a fiscalisação dos contracto!: 
correrá por conta do Estado e da Província repartida
mente, durante o prnzo rla concessão da fiança. 

XXIX. 

Para que a tiança do juro concedido pelo Estado vigore 
e produza seus effeitos, deverá ser executado de accôrdo 
com as presentes clausulas o contracto celebrado com a 
Presidencia da Província da Bahia em 5 de Junho de 
!87~. 

XXX. 

O contracto que fôr celebrado, em virtude destos 
clausulas, será revisto de cinro em cinco annos, podendo 
ser modificado nos pontos que a experiencia reputar 
defeituosos, mediante accôrdo prévio entre os con
tractantes. 

XXXI. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
Regulamento para boa exewção do :1rt. 2. 0 da Lei n. o 2687 
de 6 de Novembro de i875, olJrig:Jm-se os concessionarios 
a cumprir e fazrr cumprir o mesmo Regulamento no 
que lhes fôr <.pplicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em iO de Março de t876.
Thcmuu Jost Coelho de Almeida. 



EXECUTIVO. 361 

DECRETO N. 6i~H -DE lO DE MARÇO DE i87<i. 

Crêa o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos no Termo de Coriti
banos, na Provincia de Santa C:ltharin~. 

Hei por bem Decretar o 'cguinlc: 
Arti~o unico. E' r.rc~rlo o lugar de Juiz Municipal c 

deOrphãos no Ter·mo de Corilibanos, Jla Província rle 
Santa Catharina. 

Diogo Velho Canlcanti de Albnquf'rque, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de Est:11lo elos Negocios da 
Justiça, a"-sim o tenha entendido r faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dez de Março tle mil oito
centos ~etenta c stlis, quinquagesimo quinto da Indc
pendencia e do ImpPrio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. fil52- IIE IO DE MARÇO DE i876. 

Separa do Termo rlc llrubú o de~lacaúbas, na Prnvincia da Bahia 
c crêa-nestc o lug-ar ()c .luíz Municipal e de 01'phãos. · 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo unico. E' srpararlo do Termo de Ur·ubú o de 

Macaúbas na Província da Bahia, c neaclo neste o lu
gar de Juiz Municip:ll e de Orphãos; r·evog11das as dis
posições em contrario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerqnr, rlo Meu 
Comrlho, Ministro c Secrntario de E>tado dos Nc!.):ocio~ 
da Jn~tiça, assim o tenha entendido c fac~' rxrcut11r. 
Palacio elo Rio de Janeiro em dez rle Márço de mil 
oitocentos setPn!a c seis, quinr1uag-rsimo qumto da In
depertdcncia c do Impl'rio. 
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DECRETO N. 6Ui3- DE 20 llE MARÇO DE 1876. 

Approva o contracto celebrado com Bernardino da Rocha Car· 
valho, para o serviç.o rla navegação a vapor entre o porto de 
Cananéa c a colonia do mesmo nome, na Província de S. Pa11lo. 

Hei por bem Appt·ovae o contracto que com e~tc haixa, 
celchratlo entre a Dircctoria Gcr;ll do.~ Correios c Ber
nardino da Rocha Carvalho, para o serviço da navegação 
a vapor rnlre o porto lle Canan(~a c a colonia tlo mcsPJ.O 
nome na Província de S. Paulo. 

Thomaz .Tosó Coelho de Almeida, rlo l\leu Conselho, 
Ministro c Secretario llc Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commcrcio eObr·as Publica::;, que assim o tenha 
entt>nrlido c faça excrutar. Palacio do Hio ,Jto Janeiro em 
vinte de Março de mil oitocentos .:;etcnla c seis, quin
quagesimo quinto da lndcpemlcncia e do Imperio. 

Com 11 rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Thonw.: Joscf (,'oellw dP Almeida. 

Conta•acto •tne celehr:un o Director Geral dos 
Cora•eios autoa·izado poa· •'- ,-iso do l\linisLerio 
da Aga•tculLurn, Cnnlnlercio e Ohrns i"tÍblic:ts 
de IS de Outubro proxhno pnssa•lu e Berna a·· 
dlno da I"-ocha Caa·valho, 1•ara o ,.er,•iço da 
navegnçií.o a vapor ~nta·e o porto •le Cananén 
e a colonia •lo rncstno norne na Provincia de 
S. Paulo. 

I. 

Bernardino da Bocha Carvallto obt·iga-se a fazer 21i 
viagens por a nno entre o porte> de Cananéa e o da co
lonia do mesmo nome na Província de S. Paulo. p~r
tindo o varor do porto de C:manéa logo que ahi chegar 
o paquete da linha intermediaria, tanto na viagem men
sal que este fizer para o Sul, como na de seu regresso 
par a o Norte ; devendo o 11 i to vapor em seu regre~w lla 
colonia, alcançar o p:lquctc da liuha intermediaria antes 
de sua sahida do porto de Cananéa para fazer entrega 
de mal:ls, passageiros e C:)rga. 

11. 

A cmpreza dará começo á navegaçfio dentr·o do prazo 
de seis mezcs contados da approvação deste contracto. 
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m. 
Os vapores de qnc a em preza fizer :-~cquisição pa1·a este 

serviço, ficarão if'entos de qualquer imposto por trans
ferencia de propricd:ule ou matricula, c deverão ter ca
pacidade para 1.500 arrob:ts de carga pelo menos, ac
commodaçõcs para 1ü passageiros de eamara c espaço 
para 50 de convez; calado nunca maior de 2 1;2 pés in
gleze,; c marcha de 8 milhas por hora no minimo. Estas 
cone! ições serão verificadas por urna commissão nomeada 
pelo Governo Imperial. 

IV. 

Os vapores que a emprczil empregar, gozarão de todos 
os privilegios e iscnr;ões de paquetes, c 3 respeito de 
suas tripolar;õt•s se pralieará o mesmo que se praliea com 
os navios de guerra naeionaes, o que nüo os isentará 
dos regulammltos l)Oiieiaes e da Alrandega. ' 

v. 
Os vapo1·es deverão ter a lJortlo os sobresalcntes, 

aprestos, material, objectos de ser·viço dos passageiros 
e numero de officiaes machinistas, foguistas e indivi
duas de equipagem, que forem nccessarios, a juizo do 
Governo, l(UC poder:~ fiscalisar este serviço c tomar as 
providencias indispensaveis para que as suas prescrip
ções sejam observa das. 

VI. 

Os dias e horas da partida, o tempo de demora em cada 
porto de escala, bem como a duração da viagem re
donda, serão fixados em tabella organizada pelo Director 
Geral dos Correios, de accô1do com a empreza, e appro
vada pelo l\Iinisterio tia Agricultura. Esta tallella será 
revista sempre que o Governo, de acc1irdo com a em
preza, entender conveniente. Os prazos de demora se ri; o 
contados por horas uteis, do momento em que os va
pores fundcal'f•m, aintla que seja em tlomingo ou dia 
feriado. 

VII. 

A.~ Hrpartiçõc" lisra1'~ do.~ porto;; rm que os vapores 
têm de tocar, c•: pedirão os do~pachos neeessa rios para 
se proceder ao JesemlJarque ou embarque da earga ou 
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das encommendas que ellcs transportarem ou ti verem 
de transportar com preferencia á descarga ou carga de 
qualquer embarcação, e sem embargo de 1lomingos ou 
dias feriados; admittintlo pot· ~~onsrguinte á despachos 
antieipados a carga c as encommendas que por ventura 
tenham de ser transportadas pelos vapores da empreza. 
O Presi.lentcrla Provineia e antoridades loc:~cs tlentro 
de suas faculdades lhes prestarão a wotecção c o auxilio 
de que por fJUalquer motivo nece~sitarem para a con
tinuação de sua viagem dentro do devido tempo, e em 
cumprimento do contracto com o Governo Imperial, 
pagas pela empreza todas as despezas, nos casos em que 
ellas tiverem lugar. 

VIII. 

As Repartições do Correio terão :JS suas malas sempre 
promptas a tempo de não retardarem a viagem dos va
pores, além da hora marcada para a sahida. 

IX. 

A tarifa das passagens e fretr~s srrá org-anizada de ac· 
côrdo e com a approvaçtio do Gon·t·no, ficando desde já 
estabelecido que as passagens e fretes por conta do Es
tado go:t.arão do abatimento ele :10 "/. nos preços fixados 
na di ta tarifa. 

X. 

A empreza fará transportar gratuitamente as malas 
do Correio, obrigando-se ;~ fazel-as·conduzir ele tetTa 
para bordo, e vice-versa, ou a entregai-as aos :1gentes 
do Correio, devidamente autorizados para recebei-as. 

Os Commanclantes passarão e exigirão recibos elas 
ma las que entregarem on rrceherem. 

XI. 

A empreza fará transpol'tar gratuitamente qnaesqucr 
sommas rle dinheiros, que ~e remetterem do Thesouro 
ou Thesourari<l Geral da Província, ús estações publicas 
dos diversos pontos de e~cala e vice-vers:1. 

Estas remessas serão encaixotadas na fórma das In
strucções do Thesouro de 4 de Setembro de f86:i, c en
tregues os volumes que as contiverem aos Commandantes 
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dos vapores, sem obrigação de procederem elles :i con
tagem e conferencia das mesmas sommas, :~ssig-nados 
previa n1ente os con herirnen tos ue embarque, segundo os 
estylos commcrciaes. Fiea entendido que a restituição 
dos volumes intaetos, isto ó, sem signal exterior de vio
lação, isenta os Commandantes ele toda c <JUalqucr res
ponsabilidade. 

XII. 

A empreza fica sujeita ás seguiutes multas: 
~ L" De quantia igual ú subvenção respectiva, se não 

cffcctuar al!mma das vi;J!!CIIS contracladas. 
~ 2.•de5o,.,oooa woaóoo, além da perda da subvenção 

respectira, se a viagem, depois de encetad<J, fôr inter
rompida. Sendo a interrupção por força maior não ter:'t 
lugar ;1 wulla, e a elll]Jreza perceberá a subvenção eor
respondente ;10 num1~rode milhas navcgauas. 

§ 3." De ri06000 de cad:1 prazo de 1':: horas cJue exceder 
ao marcado tanto para a partiLla corno para a chegaua 
dos v a pores. 

§ 4." De 50~000 a :1.001)000 pela demora que houver 
na entrega e recebimento lias malas do Correio, ou pelo 
seu extraYio ou rnúo acondicionamento a bordo. 

XIII. 

Quando a demora de que trata o § 3." da condição 
antecedente, fôr motivada por ordem do Governo, ou 
seus delegados, pagará este á crnpreza a respectiva 
multa. 

Ficarão isentos ela multa, o Governo, se a demora 
por elle determinada (a tJual sempre por onlem escripta) 
fôr causada por sedição, rebellião, ou qualquer pertur
bação da onlem publica, e a empreza, se a demora fôr 
causada por força maior. 

XIV. 

A interrupção do serviço contractado por mais de um 
mez em toda a linha ou par·te della, sem ser por effei.to 
de força maior, sujeitara a cmpreza á indcmnização de 
todas as despezas, que o Govemo fizer para a conti
nuação do referido serviço durante o tempo tia inter
rupção c mais á multa de 50 o/. das mesmas despezas. 
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No caso Jc alm"lono, além da caducida,Je do contracto, 
a empreza pagará a multa de tiO"/, da subvenção an
nual, enlciHII~Hdo-se por ahandonrJ a intel'rup1:ão do 
serviço por· mais de tres mcze>, salvo o caso de forc;a 
maior. 

XV. 

Em retrilmição dos ~enir:os rspeciflcados nc:;tc con
tracto a <·nlpl'I'Za I'I'CI'bcrú a sub1·en,;:io de 400,5000 
mcnsacs. O pagam~:nto 1la subvenr;:io snr:·t r~·ito 110 Thr
souro Nacional ellllt1ocda cot'I'Cttlc do llllpcrio, .-;egnudo 
requisição do Minislerio Lia Agricultura, de que111 o 
Director Geral dos Corn'ÍOS solicitar~i o ui lo pagamento, 
depois de realizadas a., viagens, e deduzitlas ou adtlicio
nadas as multas em que pot· ventura hounr incorrido 
a em preza ou a admini~tra',ão. 

XVI. 

O presente contracto durará cinco annos contados 
da data de sua approvação por Decreto Imperial. 

XVII. 

o~ eiTcitos deste contracto :icalll dependentes de sua 
approvação pelo Goveruo Imp1ri:.d. 

Directoria Grral dos Correios em Hi de Dezembro de 
1875. -Luiz Plinio de Oi Í!'PÍI'II. - Benwrdino da Rocha 
Carvalho. -Como testelnl\11ha~: José Ricardo de An
drade, .Feliciano José Neves Gon.:aga. 

Additamcnto ao contracto celebrado com Bernardino da 
Rocha Carvalho em data de 1!i de De::tmbro rio anno pl·o
ximo passado, feito em virtude do Aviso !lo 111inisterio da 
Agricultura, Commercio P Obras Publicus de 7 de Feve
reiro de 1876. 

I. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo, que julgará de sua procctlencia por Decreto, 
precedendo audiencia do Conselho de Estado. 
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11. 

Os attestauos relativos ás viagens feitas pelos V;1pores 
da empn~za, além daqnclll's que compdirem ás agen
cias do Correio, de\·erão ser passados pelas primeiras 
autoridades dos pontos extremos da navegação, e remet
tidos mensalmente ú Directoria Geral do Correio. 

Di rectoria Geral do~ Correios, 8 de 1\larço 1ln I87G.
Luiz Plínio de Oliveira.- P. p. Victorino Nunes de Car
vaiho & Cmnp.- Como trstemnnhas :-José Ricardo de 
Andrade, Feliciano Jose Neves Gonzaga. 

DECRETO N. Gltií- DE 20 DE ~IAIIÇO DE 18'iü. 

Crêa no municipio da côrte mais sete escolas publicas de 
instrucr,ão primaria do l. 0 gráo. 

Tendo a Lei n. 0 2ü~O de 22de Setembro de :1.871$ con
signado no art. 2. o ~ 2~ os meios pedidos a flm de 
occorrer á despeza com maior numero de escolas pu
blicas de instrucç;io primaria elo 1." grúo no l\lunieipio 
da Curte, Hei por bem Crear mais seL1~ Lias ditas escolas, 
as quaes serãu ()StaiJelt:cidas: nma para cada spxo na 
freguezia de S. Christov:io, duas p:1ra o sexo f1•minino 
na de Nossa Senhora da CorH'1•i<.:ão do Engenho Novo, 
uma para o mesmo sexo na do S. Salvador de Guara
tiha: finalmente uma na de Nossa Senhora do Desterro 
de Càmpo Grande c outra ua de Nossa Senhora d'Ajuda 
da illw do Governador para o ~exo masculino. 

O Dr. José ll:~uto da Cunln. e Figueiredo, 1lo Meu 
Consr•lho, Senatlor rio lmperio, Ministro e Secrr~tario 
Ele E.;tado elos Ncgorios do ImpPrio, a<;sim o tenha cn
tendtdo e faça executar. Pala~.:io do lHo de Janeiro, em 
vinte de .Março de mil oitocentos sl'tenta e seis, quin
quagesimo quinto ~la Inclcpcndencia c do lmpcrio. 

Com a rubrica de Su:t 1\lagcstade o Imperador. 

José Bcnto lia Cunha e Figueiredo. 
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DECRETO N. 6Hi3-DE 2'1, DE ~IARÇO DE 1876. 

Substitue o impo~to dé\ 20% do consnmo da a~nardrnte no Mu
nicípio da Côr1P. 

Usando da autorização concedida na Lei n. o 2670 de 
20 de Outubro de 187:-i, art. 11, n. ' 2, Hei por bem 
Ordenar que se observe o seguinte : 

Art. 1." As taxas lixas do imposto ;k industrias e 
prolissõt's, est:dH~ll't'idas na,; l.aiJI~Il:ls 1\. P C do Hcgula
menln n." :-iUVO de Hi dt~ Ju!ltt) dt' l.S7í, ~LTão, no ~lu
nieipio da COrte, as t·onstant:'s rla lali:'ll:l annexa a este 
DetTeto, pe~r:1 oscstahdn:inu:nl.os ttll indnstriasna mesma 
tlesignallos. 

Art. 2." Havendo outros esLiilcle:·il!lCHtos cat que se 
vendam bchiths akoltolic:l,; 1111 dito munidpio, cstc)jam 
ou não incluid os nas referitla,.; labellas A e C, pro
ccdcr-se-ha na fórma do capitulo :1. o dn citado He
gulamcnt'J, salvas as disposir"'ões tlo art. 11. ", n." 2, c 
arts. fU e 17. 

Art. :3." O presente Decreto começará a ter execução 
no l." de Julho do corrente anno, 1ieando Llesrle então 
sem vigor o Reg·ulamento 11." 21UU de i tle ulaio de i858, 
c ex tine to o imposto de 20 "lo do consumo da aguardente 
tle producção do paiz, no l\Iunidpio tla COrte. 

Art. 4. o São revogadas as disposições em contrario. 
O Barão de Cotcgipe, tlo .i\leu Conselho, Senador do 

lmperio, Ministro c Secretario de Estado interino dos 
Negocios <la Fazentla, assim o tenha cntend ido c faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e quatro 
de Março de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Indepcndenl'ia P do Impcrio. 

Com a rubrica rle Sua Magest~rle o Imperador. 

Barão. ll6 Cotegipe. 
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Tabella da& taxa• nxatJ do lntpo~~to de lndustrlaa 
e pro flsl!lões~ que subsUtue10 os dos to beiJas A, 
e C .Jo Rep;ulnlDento de IR de .Julho de 18')'"49 
para os estabelecimentos ou lndustrfas de ven• 
der bcbidnli\ nleobolicas no Munlciplo da Côrte9 

lo qual se ref"erc o Decreto desta dutn n. 0 GISS. 

INDUSTRIA~;. 

Ar;u~ nlrn I c ( merr.adnr por g-ros~n 
de) .......................... . 

Hilltar (rmprczario rle) ....... . 

TADELLA A. 

Cidade. 

iiOOfjOOr· 
80f)IJ00 
52fOOr; 
65fj00(1 
52;'JOOO 

Fó1·a 
da Çidade. 

lttiOJ')OIIO 
55/íliiJO 
46i)OUO 
52HOOO 
46i)OOO 

Hol<1 de vrnder· euruirla (idem) .. 
HoiP<Jnim (irlPrn) .......•....... 
Casa de pasto (id<'in) ....•.•.... 
CrrvPja (fabrica de)........... . . . . . . . . . . • ...... . 

lll.1b 400 n;. por lleelolitro de 
capacidade das caldeiras, até 
ao maximo de ................................. . 

Cerveja (mrrcarlor de)......... MiHOOO 32i)OOO 
Confeitaria (emprezario de) . . . • 90i)OOO ü5i)OOO 
Distrllacão (fabrica de) não dis-

tillando productos da propria 
lavoura do emprezario ......................... .. 
Mais: por hectolitro de capa-

cidade das caldeiras ........................... . 
!i)OOO por oprrario, até ao ma-

ximode ...................................... .. 
Hosperlaria (cmprrzario rle).... 90~000 655000 
Kiosquc (idem) Trndo hebirlas 

aleoho!Icos e h i I hctcs ri c lo-
teria ................. • ...... .. 

-Tendo bebidas alcoholicas • 
não bilhetes de loteria .... . 

Limres (mercador de) ........ . 
Líquidos e comcstivcis (idem). 
Taverna (emprczario de) .••.... 
V in h o tfahrica de) não sendo a 

70;',i000 

32fj000 
1255000 
150.~000 
125fj00U 

45,~000 

26$000 
H2$000 
125,~000 
H2!)000 

matoria prima da lavoura do • 
em prrzario .................................... .. 
Mais tfjOOO por operario, até ao 
maximo de .•...•.....•..•....••.......•....•.••. 

Vinho (rnrrcador por gro~so !Ir). 2005000 l50fjOOO 

-··'-
Rio de Janeiro, i& de Março de 1876. 

TADELLA 

c. 

250~000 

200~000 

l:lOOfjOOO 

I;'JOOO 

4/JOOO 

1:0!0$000 

208000 

Barão, -~~;\ 

<AA:AP~e~'-:. 4,7 PkRTE ti. 

t 

- ·D __ o.... n; .• · -~ c• r rt.q •' -,.;.:;,__ .... _ 

).. .·, 
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DECRETO N. tH5(i- HE 2'! DE MAIIÇO DE 1876. 

Altera a.:tabella. <los i_mpostos que a Ulustrissima. Camara lllu
nici pa.l cobra a titulo <lo licença, c ex tinguc a taxa de 40 rs. 
sobre o consumo <la aguardente de producção <lo paiz, na 
cidade do Rio de Jancii·n: · 

Usando da autorizacão concell ida na Lei n. o 2670 de 
20 de Outuhro de 1875, arl. H, n." 2, Hei por hem Or
denar que se observe o seguinte: 

Art. 1.0 As taxas denominadas imposto, fôro e alvarti 
que a Illustrissima Cam:tra 1\lunicipal percebe na cidarle 
do Rio rle Janeiro, a titulo de licençrt, para o ex.nrrido 
das industrias designadas na . t:lidla annex.a a este 
Decreto, ficam substituídas pelas eunstantes da mesma 
tahella, que começarú a Lt'r ex.ecHção no L" de Janeiro 
de 1877. 

Art. 2. 0 Os limites da cidade são os que se acham ou 
forem rlemarcados para r·olJraw;.:t da rlet:ima urbana. 

Art. :3." A contar du I." dt~ .lnllto do corrt•nle anuo, 
tica ex.tinr.:to o imposto dt~ ftO rs. Jtu consumo de aguar
dente de produeção do paiz, d:) t[Ue tratam as Lr~is n."UU 
de 31 de OutulH·u de u;:~~i, :;rl. 1!1, e n." :317 tle 21 de 
Outubro de 18í:l, art. ft'l. 

O Governo entregará ú Illustrissillla Camara Municipal 
a quantia de 46:ooonooo, para imlemnização do r1ue po
deria render o tlito imposto 11os wezt·s de .Julho a Jk
zemiJro de 1876. 

Art. 4." São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. José Bento da Cunha ll Figueiredo, llo .Meu Con

selho, Senador do Impcrio, ,i\Iinislro c SccrctariD de 
Estado dos Negocios üo illlperio, assim o tenha rmt~m
dido c faça exeeutar. Palaciu do Hio de Janeiro em vinte 
c quatro de l\larço de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Indept~ntleJu·ia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua illagestatle o Imperador. 

José Bento da Cunhrt e Figueiredo. 
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'.II'ubelln do imposto de licenças da llhnn. Ca
Inara l\luniicipnl do Pit.So de Janeiro. pura os 
est.-.belecime~tos eJn que se ''ende•n bebidas 
alcohulicas. RJ:l. cid-1uile. n ([UC t>~C rcf'ere o De· 
ereto der,; ta t1ata n. 0 GUUG. 

A[luardcntc (ll)crca!lor por ~:msso dr) .....•.....• 

Bilh::lr (cmprezario de) .......................... . 

Bote de yender r~omirla (Llrm) •.••....•..•....... 

Dotcr1ui:n (idem) ................................ . 

Casa de p~sto (ir! em) ........................... . 

Ccrvcj:t (fabrica de) ............................. . 

(mcrc:ulor de) .......................... . 

Confeitaria (e111prez:u·io d;•J •.....••.•....••.••... 

Distillação (fabric:. rio) .......................... . 

IIospcrlaria (cmprcz:wio de) ..................... . 

Kiosquc, vendeu do bc!Jitlas :1Jr:oholieas ......... . 

Licores (mt'rcarlor de) .......................... . 

Liquidos e comcstiv,)is (itlcm) .................. .. 

Taverna (rrnprcz:uiD de) YCIHlrllllo cnmitla ...... . 

(cmprcz:trio tlc) sem comida ...•.•...•.. 

Vinho (fabrica de) .............................. . 

- (HHJn~a<lor por ;~rns~;d do) •...•....••...•.• 

Est:tbclceialf'n tos th rm tra tJU~l:J uc• ,. rlcnon1i naç;1 u, 
vendendo bebida:; alco!wliea:; .....•.....•.•.. ·J 

--------------~ . -
• 

Palacio do Hio do .la nniro, ~í tle r,Jrm;u tlc Hl71l. 

TAXAS. 

~lOlJOOO 

6,.'!1$000 

285000 
I 

3tiif000 

361)000 

\Jli)OOO 

2G/JOOO 

:lüi)OOO 

4tí1i)OOO 

301$000 

2üHOOO 

62~ 

7i500Q 

ü0!5000 

tiBHOOO 

MHfjOOI) 

7 i( . .fj!)()O 

30!)1)00 

José Beuto d1! Cunha, e Fíg!le:redo. 
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DECRETO N. 6157- DE 2'' DE MARÇO DE {876. 

Autoriza a incorporação da Societlade :monyma denominada
União Auxiliar do Commcrcio, Inllustria c Lavoura-, c ap· 
prova, com modificações, seus cstatulns. 

Attenclendo ao que l\le representaram o Dr. Pedro 
Ernesto Albuquerque de Oliveira c outros, c Tendo ou
vido a Sceção de Fazenda 1lo Conselho de Estado, Hei 
-por hem, 1le conformidade r:om a i\linha [mperial Hcso
lução de Consulta de 20 do t'O!TenlP, Autorizar a in
corporação da Sociedade anonyma, que os petieionarios 
pretendem estabelecer nesta Ct3rtc, soh a Jenomimção 
de- União Auxiliar do Commereio, Intlustria e La
voura-, e Approvar os respectivos L'Statutos, que este 
acompanham, eom as seguintes alterações : 

I. 

Ao art. 86 acrescente-se : cumprindo, tollavin, que 
estejam presentes ao menos vinte socios. 

I I. 

Substitua-se pelo seguinte o art. 109 : 
O autor deste pensamento e iniciador 1la i!lea, que é 

o Dr. Pedro Ernesto Albuquerque de Oliveira, per
ceberá pelo seu trabalho 2 "/o annuaes solJrn a renda 
liquida da Sociedade, pelo espaço de quinze annos, sendo 
o pagamento feito mensalmente. 

III. 

Acrescente-se onde convier: 
Art. O prazo de duração da SocieLladc será de trinta 

annos. 
O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 

lmperio, Ministro e Secretario ele Esla1lo dos Ncgocios 
Estrangeiros c interino dos da Fazenda c PrcsiLlcntc do 
Trihunal tloThesouro Nal'ional, assim tenha cntemlitlo 
e o faça executar. Palaeio !lo 1\.io de Janêiro aos vinte 
e quatro de J\Iarço de mil oitocentos setenta c seis, quin
quagesimo quinto da ln1lependencia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de Cotegipe. 
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Sociedade Coopera ti v a-União Auxiliar do 
Commercio, Industria e Lavoura. 

CAPITULO I. 

ORGANIZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADR. 

Art. L • Fica estabelecida na cidade do Rio de Janoiro, onde 
tem ~. sua séde, uma associação anonyma que denomina-se 
• Sociedade Cooperativa t;nião Auxiliar do Commercio, Indus
tria c Lavoura • a qunl potlrrá cstendrr suas operações a qual
quer ponto do Imperio. 

Art. 2. o A Administração da Sociedade Hca entregue a uma 
Dircctoria c um Conselho Fiscal. 

Art. 3. o A Associação tlca eonstituida e começará a funccionar, 
depois que fõr autorizada, e seus estatutos approvados pelo Go
verno Imperial. 

Art. i. o A Associação tem por tlm: 
~ t. o Prestar a uxilios aos seus associados e mais particular

mente aos que forem membros do Commercio, Industria e La
voura. 

~ 2. o Por meio desses auxilias, quanto fôr possível obstar a 
ruína e fallencia dos seus associados. 

~ 3. o Impetrar do Governo Imperial e mais poderes do Estado, 
todas as medidas uteis e necessarias às classes dos ssus as
~ociados. 

CAPITULO li. 

DOS SOCIOS. 

Art. :;. " Os socios dividem-se em dua~ classes que ~ão: 
~ t. • Socios eiTeclivos. 
§ 2. o Soei os auxiliares. 
Art. 6. o São admittidos como socios efTectivos todos os com

mrreiantes. industriaes c lavradores. 
Art. 7." Sáo admiltida:; colHO socios auxiliare.; lo1Jas as pes

soas que, não fazendo partc das e! asses mcncionatlas no art. 6. o, 
quizerern pertencer á Sociedade. 

CAPITULO III. 
....-: -:'':":. ':' -~ .. ·~·-·-· -...... 

DA ADMISSÃO DOS soei os. .. f\;_,\ n·, •. n ~ c 1 ., , 
' ', \\ I )J' 

•rt. 8. 0 São considerados socios todas as pef·; ~--3i~~ ~as con-
dições dos arts. 6. o e 7. 0 1 se inscreverem na A ciação, pagando 
ao acto da iuacripção a JOia de 30tj000. \ 

\ < 

\· 
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Art. 9. o As insrrip~-ürs snr:lo f,:it~:; rom rlcdnraç:io _rle nom?, 
idade nacionalillatle, csl~do, rr·sidr'nr·ia. eornm~rr~!O, trulnstrw. 
ou Ja~oura que CX.0l'I'.P c de ipw f•:;p:'cir, l:~pitan:; PLLtprn:~arlo:; P 
rendas provavuis. 

Art. lO. Os commcrchutr:; c indli.•lriac.; tlcvrrão no aeto da 
inseri peão apre:;cnl:n os i\Oer:ntPtltm IJllf' enLLLprovcm cstar<:m 
seguros" os seus cs talJc leeirlll:nlm;. . . 

Art. H. Os Javr:tt!orrs IJU11 live1em cser:ovos, no ac\o ria rnscnp
ção, f:lf:io a dcclarar:no do sr:u t<ULnero, irl:trlr r_scxo. 

Art. 12. A in5crit'r.::w, l~.Ymrla por trnno em liHO rompctcnto, 
será 8ssirrnada pelo socio in:wriptn r> pelo llirnl'lor tlc som~ na. 

Art. :t.:f. O f~tclo de uma ith:'t'ÍPI::1n, imporl:1 o inscripto appro
var, reronheet'r c sujritar-st> :h dP\I•n!lilla<.:ücs rlo:i prrsPntcs rs
tatutos. 

CAPITI:\J,) 1\'. 

llEVEliE'\ llOS SOC\0~, 

Art. H. Totlo o soei o(\ flllri~ado a rn tr~r no acto da inscripr_;ão 
COJII a joia de :l0H000, COII!O I'OillriJmir;;lo dn S\l:t admi~s;io. 

Art. Hl. Todo o socio il ohrigrrtl\1 a rntrnr tnra os cofres ria 
Sodedado com uma mens:üirl:tdl', 'Jllr será rle lOI!Ilfll~ durante 
os primeiros trrs ;lnnos do .<nl'io, n d0 :::' ''''' rio 'lll'lrto anHo rm 
diante. 

Art. 16. T()(ln o snl'io !Pm o tl•'YI1r t!P rarlicipar a HllHlan~a t!c 
domicilio e •lo oslahPicdnH'Hlo, oitot!ias :mks tia nnHlanca; 11 

oito dias depois da mud:m~a. prourá nov~rnenlt! '!UO tein se
gurado o seu estal;eloeimento. 

Art. 17. o scieio que vrndcr o :;en rstahe!PI'irnento (eommcr
eial, industrial ou rural) f:~r;i :;cirntn :i Poriedat!r Hi dia:o :mtes 
de etiectuada a venda. 

Art. l.8. O soeio que infringir o art. H>, pag:~r:i. uma multa tle 
1>0!1000. Srrn cumprir a multa, n:1o r;o.~'trá os dirPitos tlc socio. 

Art. l.\1. O socio que infringir o art. 17, pn,nlcr:i. os dirritos IJUe 
lhe dá o§ 1. 0 do art. h.", aH•m rir qual,Jurr procedimento que a 
Socierlade tenha a seu rc~pcitn, :-I' ~ \T!ltla li! r rrn· lcsi v a, nu se 
o socio proceder de mú fé. 

Art. 20. A falta de pa[.1:uncnto •h·; pn'stn(;!ifls mcnsacs, fará 
incorrer o soei o r1n uma uwlta rln ~·I "/., sohrn o yaJor da presta
ção mensal. Se a falta exl'edcr a seis !ilC~(':>. srrá eliminado de 
socio, se não tiver prov8tlo que a f~Jta proeerlen de forca maior 
e, nesse caso, entrando inunerli~ tamPn te com as prestarües 
mensaes o as multas corrrspont!Pnlr,;. " 

CAl'ITTTLI l V. 

'r>IREITOS DOS :~01:10:1, 

Art. IH. Todo o socio tem direito a convertQr os capitacs de 
suas prestações mcnsaes, em apolices de cem mil réis cada 
uma, desde que tabs capltacs attmjam essa somma, como Jlre-
ceitua o art. 35, · 
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Art. 22. E' facultativo a qualquer socio, fazer entradas cor
rcspou!lPJltrs a uma a polire c até ec111, como determina o art. 39. 

tlrt. 23. Todo o scwio quo não queira cnpitalisar de seis em 
seis mezrs os juros clt) sna>: npclirc:;.JHHierri retirar estes juros 
sem ostra lmrnlc. 

Art. 21. Desde quo um ;;oc~io possna r:r-m apolicPs, j:\ não é 
ollrigailo a pagar prcslac:C•cs mensaPs. 

Art. 2:;, As apoliccs s~o transf<)t·ivcis, mas n:1o eollvf'rtiveis: 
a transferenci::t ü opcr:vla JJll cscriplorio ela Sociorladc, em livro 
especial para. rst<c fim. 

Art. 26. Torlos o; :•ocios tt·tn clin·ito a fazer partr- da assem
IJ!t'•a g-rral e a lotnar !'arte n~s tlisc·ussiícs: port)Jn, st'J pollom votar 
os qnn possuil'I'JII dn dez ::polices para mais. 

Art. 27. TodtJ o soei.> Iom dirPilo :li'Ond.inva~.ão da Sociedade, 
nos casos indicatlos 11os ~~! . 0 e 2." tlo ~11'1. ~ .. "e ua ftirma pre
r.cilll~lln nos ~l'fs. AO t: ~1. 

Arl 28. Por fallnritll!'!lln d<' qualqut'l' soeio, pas~ar:í para 
os seus herdeiros nflo sú "tlindln :ws t·apila<':; não c.onvcrtidos 
em apoliens, ás rrspeetivns apolie.Ps ~~ aos llividondos que lhos 
tocarem, eon1n tamiJCIII a lrHla:; as vant~gcns que aos socios 
concellent os prescntrs estalulns. 

C,\l'ITULO VI. 

!lOS Ff!NilOS .'lfli:JAES ll SUA APPLICAÇÃO. 

Art. 29. O fundo so('i:tl (• fonuado: 
§i . 0 I la:; joias d•• acl111iss:lo. 
~ 2." !lo juro dt> dinlwiro elllpl't):;lado :tos ;;()('ios. 
~ :1." 1l:1s prcslar)(i('S llJCIIS:tns. 
~ <~,." Dos juros 'das :lpoliccs o outros títulos do (;ovcmo. 
§:;.o l'o:; divitlondos "" ac:r/•C·~ dr compaHhias. 
~ 6." na renda do,; pn'r1ios d<: propriPdatle sol'.ial. 
[; 7° Das JJJllllas ÍIJlflOsl.as :-e:;nntlo os arls. IR,~ ~O. 
Arl. :10. ,\s applieaçüc:; do fundo social são: 
~ 1.° Compra rle npoliers da divirJa. pnhlica c outros titulas 

de credito c operações gar:mli•las !l''lo lioyemo Geral, ou Pro
Yineial, ou pola 1\Innieipalid:utc . 

. ~ 2. o Compra de aer,ilc·s dr companhias que tenham os seus 
capilac:; garantidos 0111 hcns li r raiz. 

~ :1.° Compra de predios tuhanus, ou tlc terrenos em que a 
Sociedade mande Olli.lkar. 

~ 6,. o Emprcstimos com juros e sob as devidas garantias, aos 
soei os. 

~ !l. 0 Pagamento aos empregados da Sociedade c mais despezas 
quo a sua gestão exigir. 

§ 6." Porcentagens á Dircdorin, Cou se lho Fiscal c ao autor 
do prnsamonto c iniciarlor da idb. 

Art. 31. A Diroctoria empregará sempre o capital social em 
operações qu.e proporciqnem o maior interesso social possível, 
eom as prccJsas garanbas. 

CAPITULO VII. 

DAS Oi'lli\AÇÕES. 

Art. 3:ll. A lnscripção do sacio póde ser feita por sJ. ou por 
um procurador que satisfaça os requisitos que oo nijletn. 
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Art. 33. Para ter lu~ar a inscripção, preceder:i urna proposta 
da pessoa que prctenae inscrever-se, que ser:i enl rrgur, ao .Di
rectnr de semana c por elle ruliricada, o IJUal :1 :'!li'CSI)lif.arà ~m 
sessão semanal da llirectoria que a jul~ará e, scnrlo approvada, 
será feita a inscripção, precedendo o pagamento da joia e men
salidade. 

Art. 3~. As prestaçõf's mensacs aos socios serão lançadas em 
conta corrente, vencendo o juro de 6 °/0 ao anuo, t·apitali<'atlo riP 
seis em seis mezes. 

Art. :m. Apenas as mensalitlarles de um socio com os juros que 
tiver vencido, eomplel.arem a ~ornma ele !OII~Ooo, será. esta ron· 
vertida em uma apoliee I[UC será enlfl:gnP ~o sot·.io, a qual ven· 
cerá os juros que lhe tot,,ue111 no dividendo dos lucros lii[Hitlos 
da Sociedade, juros que nunca serDo mrnorcs dr ti~~ ao anuo. 

Art. 36. Semestralmente sera frito o dhitknrlo do juro das 
apoliccs, tlUC serão entregl!cs aos sn~ios rp:c. os qnizerew ref'C!J('r. 

Art. :17. ()uantlo um soe tO nao retirar os JUros de suas apolu:es, 
estPs juros lhe serão eapitalbados t·om a ilnportaneia d1~ suas 
prestações mensars, até que chegue a somma precisa para ser 
convertida em apolicc. 

Art. :38. Todo o soeio IJUf' possuir cem apoliers, 1lca exonerado 
de entrar com mais prestaçõrs mensars. 

Art. :\9. Com o filll de npidamrntc aur;mrnt:lJ' seus capilars 
a todo socio, é pcrrniltido fazer rntratlas no v::lor de uma até crm 
apolices, ror um~. só vez ou por 1liversas H'zrs. . 

Art. '!0. A Sonctlatle fará cmprestunos aos assona<los nas ,c. 
guintes condiçües: 

§ i. o Aos sodos industriars r mrnmrrdnnlrs sohr<' o valor 
dos seus cslahclecimcitto<, que dcv1;rn ~11·har-se livrrs e tli'scm
barar.ados de quarsqurr onus, c srguro,; eontra o fogo, n<lo PXI'C
dendo o cmpreslimo á lert;a partr do valor lit[uido do rstahrlc
cimento, com a garantia r11W a Dirrdoria julgar neerss:uia. 

§ 2. o Aos socios que forem ,I•n~p~ietarios de predios urha
nos q1w pcrtcn~.am a lltll so rndlv1duo. sendo o f'lllprestimn 
sohrP hypothrea <' aló dons !Prços tio valor ria pmprit•tlatlc, a 
qual gc tlnvt' achar em bom <'stndo, livrr r ti!'SPlnhararada t111 
quaesqnrr OUUS, qups[:io OU liti~io IJUC duvida faça tlC [lrCSCII[C 
ou de futuro e seguro contra o fogo. 

§ :l. 0 Aos sodos rJUC flll'em lasratlores, proprietarios do estab•'
lecimentos rurars c nr;rieol~s Plll rticcliva protlncç:ln, sendo o 
emprestimo sobre hypothcea c náo cxeodcndo á metade do valor 
das propriedades e estabPlecimentos, I[UC deverão achar-sr livn~s 
e desembaraçados de qna.,squer nnus, tacs <'Omo hy[Jotliccas, liti
gios ou outras quacsqncr· qucst<lrs l[llC poso;:1m ocr:1sionar tluYi
das de presente ou dP futuro. 

Art. 41. Todos os rmpresti111os aoo; sol'ios o;oiJI'I' lclr:1s ou st:llre 
hypothecas, vrnccrão um juro moilil'o e :;e ill prc iufc:·ior á taxa 
dos bancos. 

Art. 42. As operações só porlrr~io (·ornrt;ar depois que a Socie
dade tiver em eaixa quinhentos enntos t!c reis. 

CAPITULO VIII. 

METHODO PRATICO DE PROCEDEll AOS E~!PRESTniOS_ 

Art. 43. O socio commerciante ou industrial, que prrcisar de 
qualquer som ma para auxiliar os seus negocios, apresentará a sua 
propoata á Dire~:-toria, por meio do Director de iemana, o qual a 
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rubricará. A Dircctoria, em sessão semanal, discutirá e resolvera. 
sobre o ernprestimo pedido, o qual só poderá ser feito sobre letras 
a prazo, qur n:i o cxee1la a sris meze,;, podrnrlo as letras ser só
mente assignadas veto sodo mutuario, se rstr fôr notoriamente 
abonado e rnereeer intrira confiança 1l~. llirrctoria e sempre de 
accôrdo com o preceituado no ~ l. o do art. 40. 

Art. 44. Os socios proprietarios urbanos, rur~es ou agrícolas, 
farão a proposta acompanhada dos qursitos exigidos nos~~ L 0 

e 2. o do art. 40, com dcclar:wão· do valor da proprirfladr nr
bana, rural ou agrícola; esh'vroposta rnlregnc ao nirrctor de 
srmana, será por elle rnhricada e aprPsrntada em srssão semanal 
da Direetoria, a rtualwaiH!ará cxawin:1r a proprirdailc por prri· 
tos de sua conlinnça c, srgundo o parrerr t[UC !lrrem. resolverá o 
crnpreslimo. que n:1o será feito pur prazo maior rle lres mmos e 
nunca cxcrdrntlo a dons terr~os do valor p~ra osprrdiosurhanos e 
metade do valor para as proi'n·ir,tlnd<'S rnr.ws c agrícolas, pago de 
um anno em diante []{)r anHuirladc,;, comprcltrwlrndo o juro 
vencido. 

As annnidades ser:lo tlivitli<ln.s proporcinnalmrutr f'lll partes 
iguaes, segniHio o total tio. lllpt·e,;tiulo, !Ir ulotlo que produzam a 
extincç~1o da divida 110 prazo mare:Hlo. 

Na respectiva est:riptura, srrá inclnirl:'t ~ conllir{ãn dr\ nos casos 
permittitlos prla lqdslal;rto, poder a Sol'irtladc venrll"r em leil:\o ou 
em hasta pulJiit:a, indcprndentementr de t[uac~qurr [(lrmalidades, 
a propricdauP- hypotheear!a, quando no dia do vrncimcnto não fôr 
solvida a t!i\·ida; sujri!.1tHlo-sr o hypulhccan!P- a pagar 20 °/0 

sobre a tjllanlia rmprcst:Hia t:otil" IIIUil:l, al!'~tn dos juros drwidos 
e custas, se por qualt[UCr uwio !liJ·rcto ou indirrcto, se oppuzc.rá. 
referida venda, ou prueer!cr de outra tjU:tlqucr fórma, que tJhri
guc :1. ser a cobrança foi ta por justiça. 

Art. M;. Na cseriptura da hypotllcca de [ll'Ct!ios uriJanos, será 
inclnida a coidi<:<1o de que, no easn de itH~rndio, :i Sodcdade Jica o 
direito de rccrhcr da Cornpn11hia se~uradora a illllclllnização 
que couber ao hypothccante, para drlla deduzir o pagamento 
da divida, Jic:mdo o cxcrclcntc á tlisposirão tle quem de di-
reito ftn·. " 

Art. '!IL As hypothccas, antr:; tlo seu Yrtwituenlo1 eunsidcram-sc 
vencidas: no 1:aso de incpntlio, ljU:tndo a detrrttJI'al;ão da pro
priedade hypothrcada lhe deprer:i<: a tcrr;a parte do seu valor; 
e quandu se rcconhrr:a trr havido dissitnulal:Jo !11~ outra hypo
theca quP prSI) sobre:> propriedade hypolhcr;alla. · 

Art. 47. Se um soei o conHnerciante ou industrial, se achar em 
clifficuldadrs commerciacs que anteacem fallencia, [Jrocederá da 
fúrma srguin te: 

§ L" Em UI II JflCIIIOri:tl, diri~ido á DirPelnria. expor:i o estarlo 
dos seus Hegocioc;, pedindo :'t Sociedade o auxiliu tjllC jul~ar pre
ciso para pagamento do seu passiYo. 

~ 2." A Dircctoria, em sess:lo, resolYerá solmJ o memorial, 
conYidando o >'OCio illlprlrante para, e111 1li:l e hora nt:J.rcada, 
apresentar no ~~s~riptoriu da f'ot·i,•dade os 'cus Diario, Razão, Co
piador, Bnrradol' P Balallt'fJ ~u:r:lleom d1~r:larar·:1o r! c valorrs, c dar 
todas as informações tJUe-lhc lüt·ellt exig-idas." 

§ 3. 0 Para proceder ao exame da escripturação e colher as pre
cisas informações, a Directoria convidará dous membros do Con
selho Fiscal, que serão coadjuvados pelo Guarda-livro~ da So
ciedade. 

§ 4. 0 O exame terá lugar reservadamente em uma sala da 
Sociedade, em prrsença rio soei o impetrante. 

~ 5.° Feito o exame da escripluração, com as convenientes ex
plicações, o Guarda-livroa redi"irá um relatorio, que assignar:í. • 

- f,UIIl'E H. ..8 
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l]lle será rubricado pelos dous F.iscae; que reconhecem a carti .. 
twam a cxactidão do relatorio. 

§ 6. o O J•eJa,torio, junto com o balanc;o do socio, pelos Jfiscaes 
será enviado á Directoria, a qual, á vista destes documentos e das 
informações verbaes dos Fiscaes, resoJverá se o mão ~stado ooa 
negocios do socio impetrante é oocasional e devido á fQrç~ maior 
e independente de sua vontade, ou se na esoriptqração ha 
fraude. . , . . 

§ 7. o Sendo occasional o máo estado dos oegojliot~ do socio a 
como tal julgado pela Directoria, esta resolverá sobre Q &qJ;iltQ 
pedido, se é razoavel ou exce~si vo. · , 

~ 8. o Resolvido favoravelmente o momorial do impetrante, Q 
auxilio marcado pela Directoria, lhe será concedido por um 
prázo que jürnais excederá a 30 mczcs, vencendo os juros que lhe 
forem marcados. 

§ 9. o Concedia o o auxilio, o socio :tceitará para o auxiliar em 
sp.as t.ransacções c fazer a escripturação, um Guarda~livros da es ... 
colha c confiança da Dircctoria, a quem o mesmo Guarda-livros 
enviará. um halancote mensal, com as informações que julgar 
convenientes sobre as operacõcs do sodo, devendo o balanoetl:l 
ser assignado pelo Guarda-livros e pelo socio auxiliado. 

~ 10. O Guarda-livros só terminará a sua missão. quando a 
Sociedade estiver integralmeute paga de capital e juros. 

§ H, O Guarda-livros vencerá um salario pago pelo socio 
auxiJiado e só poderá ser exonerado· da sua missão, ou nella ser 
substituído, pel3 Dircctoria da Sociedade. 

~ 12. Os membros do Conselho Fis1:al, que procederem ao 
exame .da rscripturação, Oscalisarão tambom a marcba dos ne .. 
gocios do socio auxiliado, visitando o estabelecimento quanta~ 
vezes quizercm ; pedindo as informaçi•es que julgarem conve .. 
nientes e que IIJes serão dadas, n examinar a e1?cripturacão. 

§ !3. Do resultado tio julgamento da Directoria, será scionti .. 
·ncado o socio iinpetrantc, por uma nota do Secretario da Di. 
re'ctoria, e se o resultado fôr favoravel ao sacio, este pela mesma 
nota será chamado á Socíedade, a fim de eealizar a transacção, qu 
será effcctuada por contracto registrado no Tribunal do Come 
mercio, sujoitando~sc á~~ condições dos ~~ 8, 9, to, U e f.2 do pre 
sente artigo, . .. 

Art. 48. Desde qnc o socio tiver dirigido o seu memorial :\ 
Directoria, até ultimar-se todo o processo, não poderão decorrer 
mais de to dias,· prazo em que tudo estará ultimado, devendo o· 
processo ser recolhido ao archivo social. 

Art. 49. No caso em f{Ue sa reconheça haver na escripturação, 
ou da parte do socio, fraude, dólo ou má fé, não será concedido 
o auxilio pedido. 

Art. õO. Se um socio lavrador (proprietario rural ou a~ricola) 
achar seus negocias em máo estado .e que ameacem fallenc1a, pro
cederá do modo seguinte: 

§ t, o Dirigirá á Directoria um memorial expondo o .estaao dO$ 
seus negocias, as causas que produziram o estado que expõa ~ 
pedindo á Soci~dade o auxilio de que julgar carecer para paga .. 
menta do seu passivo. 

§ ~-o A Directoria, em sessão tomando \3m consideração o me
morial, por dous Fiscaes habiliiàdos e de sua eswlha, mandará, 
examinar a propriedatle do socio impetrante e reconhecer qua.es 
são as causas efficientes do máo estado dos seus negocias! 

§ 3. o Em vista das informações destes Fiscaes ad Jwc, ª' Directoria 
resolverá sobre a pretenção do sacio, e sendo reconhecida justa., 
rec13berá o a'UxiUo pedido, ou ~q1,1elle que a Direetoria julgar suf
tlciimta para solver o seu passivo, 
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§~.o .O au~ilio nunM poderá·:excetter • drnts terl}&s parte~ do 
valor. da propriedade e será p:réStado ~bre ·a garantia de nypo~ · 
theca da propriedade e por prazo nunéa" menor de tres anno~;, ' 
com os juros estipulados. _ . ·. 

§ õ. 0 O socio aceitará um Escripturario da escolha e con1iança .. ; 
da Directoria, o qual fará commercialmento a éscripturaçi:o da , 
casa, enviando mensalmente á Sociedade, um balaneet9 e f·S in-<: 
formações que julgar convenientes sobre o estado do estabt-lech~ 
mento. .; 

§ 6. o Se a Directoria entender necessarlo, o socio receber~·. em .' 
sua propriedade um Administrador da escolha e nomeação da 
Dir(Jctoria, o qual tambem fiscalisará a mareha dos negoctos do 
socio auxiliado, informando ménsalinente á Sociedade de· seu 
estado e desenvolvimento agrieola. ' 

§ 7·. o O Escripturario e o Administrador vencerão salarios quo 
serão pagos pelo socio auxiliado. • 

~ 8. o Aos dqus Fiscaes ad hoc •JU~ procederem ao exame da pro-· • 
· priedade, serao marcados honorarws pagos pelo socio impetrante, , 

§ 9. 0 Resolvida favoravelmente a pretenção do socio, por uma. 
nota do Secretario da Direetoria, será scieritificado o socio para. 
vir ultimar a transaccão por meio de escriptura de hypotlteca,. 
sujeitando-se ás coll(fições do3 §§ 4. 0 , 5: 0 , O. o, 7. o c 8. o do pre· 
sente artigo. • • . .. 

§ to. A missão do Escripturario, bem como a do Administra
dor, se a presença,' deste fôr necess::tria, terminam quando a Socie
dade ~tiver integralmente paga de capital e juros, passando-se a 
quita _-D da hypotheca e acllando-se restabeleclda a ordem nos 
negoc do socio. 

Art. üi. Desde que o socio dirigir o seu memorial até e1Je.c" 
tuar-se o auxilio, segundo flea determinado, haver~ o mais curto 
prazo possível, sendo archivado todo o processo que tiver lu.g~r. 

Art. 52. Se fôr reconhecida má fé, dóio ou fraude, por parto do 
socio a Sociedade não prestarei. auxilio algum. 1 ( 

Ai'Í. 53. A nenhum socio será concedido novo auxilio, sem estar 
solvido o que já tiver obtido-. 

Art. õ!í,. Se reconhecer-se que os socio~ que pedem auxilios, 
nas condições dos arts. !í,7 e õO, ainda mesmo obtendo-os nãO · 
podem melhorar os seus negocios que estão insolviveis, a Sode
dade, de accôrdo com o socio e-seus credores, se encarregará de · 
proceder á liquidação para pagamento de todos os credores, ad- . 
vogando os interesses do socto liquidado que, n.estecaso, prestará' 
a "sua assignatura de testemunho em todos os actos e operações .. 
da liquidação. · 

Art. 5n. As concessões de concorda tas, moratorias ou quitaç.~s 
aos socios devedores á Sociedade, serão resol~idas em sessão da 
Directoria. · · 
-Art. 56. As propostas para os assumptos do artigo anterior, 

serão discutidas em uma sessão da Directoria1 e votadas em outra . 
. Art. õ7. A Sociedade poderá vender particulannente ou m:h 

leilão, quaesquer propriedade8, rusticas oú urbanas, que receber .. 
em pagamento. · 

CAPITULO IX. 

DA DJRECTORIA. 

soureire. 
, um t. 0 



Af.TOS DO I'ODE& 

.l Directoria. terá cinco supplentes que, opportuna.mente e elll 
circumsta.ncia.s determinadas, substituirão os Dircclores. 

Art. 59. A Directoria e os supplrmtes sl'rão eleitos d'enlre os 
associados em assrmhléa geral, triennalmcntc, c na reunião 
geral ordinaria do mcz de Janeiro. 

Exccptua-se a primeira Dirce to ria, IJUC será da escolha c no
meação dos associados fundadores c que duwr;i por cinco armos; 
bem r.omo pela mesma fórma. srrão nomeados os primeiros sup
plt>nles a esta primeira Directoria. 

Os Direc\orcs r supplcntrs podem ser rcf'!eitos. 
Arl. üO. N:l.o podem exercer conjnndamcn\() e:~rgu,.; na Di· 

redoria soeios que forem par()ntPs por ronsanguini!l:tdr :tl.e ao 
segundo gráo. segundo o direito r:,nonico. c os f'Ullliados cln
ranb") o cunh:tdio, hem rorno os socios clr um:~ mewta firma. 

Art. ül. Em caso de impcrlimento, rPsign:u;:\o ou morte de ai· 
gum rios Diredorcs, a Diredoria eli:nnarà a 01~r:upar o cargo o 
supplrnlc que lhr competir pela or1lrm 1la Yolac:fio. c este srrvir:í 
durantP o imprdilnrnto, on a\{> á lll'i111eira clric;:1o, sn a snhsli
tui~:\0 tiver lul-(ar por morte on rc-;ignar;:1o elo <':ll·go. 

Art. 62. A Direct6ria fará uma sessão semanal em dia certo 
e por ella marcado; e reunir-sc-ha extraordinariamente todas 
as vezes IJUC fôr convocada pelo Presidente. 

Art. 63. Haverá sempre um Director de semana no flscriptorio 
da Sociedade, para dirigir os trabalhos r~ representar a Sociedade. 

Art. 6~. As c:lecisõcs da Directoria serão tomadas por maio
ria absoluta de votos. 

Art. 65. A' Direetoria cornpc1c: 
~ t." Conhecer e resolver lodos os nr:goeios soeiaes, promo

vcnrlu sempre a prosperidade da Socirdarle. 
§ 2. 0 Inspeccionar e fiscalisar todas as opcraçücs de que c:lepcn

der o bom exito social. 
§ 3. 0 Impetrar rlos Poderes do Estado, por intermedio do Pre

sidente, as medidas uteis c nccessarias ás classes commcrcial, 
industrial c agrícola. 

§ 4. o Nomear um Gerente, qnc servirá na. Côrte c Província 
do Rio de Janeiro, o qual tarnbem ir:í ás outras Províncias, se 
os negocias da Sociedade o exigirem. 

Além do ordenado IJUe a Directoria marcar ao Gerente, terá 
clle mais t% sobre a renrla liquida dos negocias flUe gerir. 

~ 5. 0 Nomear um Sub-Gerente para auxiliar c substituir o 
Gerente. 

§ 6. 0 Nomear Agentes da Sociedade para as Províncias, exi
gindo delles fiança, se julgar convénientr~. 

~ 7. ° Formular as instrucções e determinar as attribuições do 
Gerente, Sub-Gerente e Agentes, marcando-lhes os ordenados IJUe 
devem vencer. * 8. 0 Nomear todos os mais etnpr~~allos que forem necessa
rius á Sociedade e marcar-lhes os vencimentos. 

§ !l. o Suspender, impôt· nlUltas c demittir l}naesquer empre
gados da Sociedade que mal servirem. 

§ l.O. Tom~r srmrstr:tlrnentc conta' ao Thesourriro e, 11Pp•)is 
de vrrificar a sua rxaetirlão, approval-a .. e p:tssar-ILH' quitação. 

§H. Fazer os dividendo; setnesltaes rlos juros das apolices a 
ordenar o s~u pagamento. 

§ 12. Mandar recolher a um Banco acreditado, e em conta cor
rente, as sommas recebidas, em quanto lhes não der a appli
cação que determinam os presentes estatutos . 
. § 13. Mandar passar os diplomas c apolices dos socios e as
S!gu~l-os. 

§ l~. Fazer observar em toda sua plenitude os presentes ea
tatutos. 
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§ HS. Escolher o local onde funccione a Sociedade e estabe
lecer o escriptorio, que deve funccionar todos os dia-; u teis, das 

· 9 horas da manhã ás 3 da tarde. 
§ l.6. Deliberar as eonvocaçücs cxtraonlinariao; da assemhléa 

geral, nos casos que forem de urgeneia. 
~ l.7. Apresentar á assemhléa geral dos socios, na reunião or

dinaria de Janeiro. o hal:mco do anno anterior e o relatorw 
ua man~lta c ocr~urr:~ndas tios ·lll'gur~io.; c intnr•ssr'S sociacs, du
rante o mesmo !Pmpo. 

~ 18. Far:ilitar :w Conselho Fiscal o cxatnc ri:\ rseriplnr~ção 
c do archiYn <1 pre:;tar-lht> lurlas as inforntar;üt>s <Jlle Pile exigir. 

Art. 66. Ao Prcsidcnw cowpete: 
~ L 0 L'.onvocar c presidir :is sr•ssries ordinarias c exlraorrli

narias ria asscmlJiéa geral, rliri[(ir as tliH·u,süc~, mautcr a 
ordem dos trabalho·; c suspenrlcr as scs,ür·s C!rr caso extr:wnli
nario a hen1 da tnanutcnc:1o da ordem. s 2. o Prrsirlir :i.s srss•-,e's tl:l llirerloria Illl dia mal't'arlo sema
nalmente, dirigir as diseu·,sües e ntanler a ordem dos trabalhos. 

~ 3. o Exer.ular c fazer cxrc.utar as tleliberaçürs da asscrnhléa 
geral e da llirectoria. 

§ 4,.• Ordeuar todas as dcspezas de expediente, as delihcradas 
pela assembléa gl'ral e pela Directoria. 

§ 5." Assignar os papei, e documentos da Socieda!lc, rubricar 
os livro:; das actas das sessües da assemhléa geral e da Di
recloria, e as!'ignar as mesmas actas conjunctamcntc com a Di
rectoria. 

§ 6.• Representar e ser orgão da Sociedade perante os Po
deres do Estado, Tribunaes, c ond•· convier, por si ou confe
rindo procuração a pessoa hahilih•la para tratar dos negocios 
sociaes. . s 7. • Designar os Pirectorcs que entram de semana c chamar 
os supplentes que têm de servir em suhsliluir:ão. 

Art. 67. Ao Vice-Presidente compele suhstiluir o Presidente 
em to~as as suas atlrihuir;ües, durante o 'l'll impeditnrnto ou 
ausenc1a. 

Art. 68. Ao L" Secretario compete: 
§ t.• Hedrgir c escdpturar os livros de acla:; da assembléa 

geral e da Directoria, especificando todos os aclos, resoluções 
e dcliberaçücs dos dous eorpos. 

§ 2. • Redigir os annuncios de convocação da ·asscmbléa geral 
por ordem c em nome do Presidente, quando elle deter
minar. 

§ 3. • Nas sessões da asscmlJléa geral e da Directoria fazer a 
leitura da acta e expediente que houver. 

§ <~,. • Redigir as ordens emanadas da Direcloria e assignal-as 
conjunctamcntc eom o Prc~identc. 

~ 5." 1\!ant.cr a correspondencia da Sociedade em nome c por 
ordem do Presidente. 

§ 6. 0 Dirigir todo o expediente da Sociedade e assignal-o. 
~ 7. • Lavrar as nomeaçües, suspensGes e dcmissües do Gerente, 

Agentes e mais empregados da Sociedade, que forem rc:<olvidag 
pela Jlireetoria, CIH HOme c por ordem do Presidente. 

§ 8. • Organizar a lista da JJirretori:t c o quad1·o ria Socie-
dade. 

Art. 69. Ao 2. 0 Secretario compete: 
§ L • Substituir o L • Secretario, nos respectivos trabalhos. 
§ 2. o Organizar o archivo, conservai-o a ieu car"o e sob iUa 

jluarda. 
Art. 70. Ao Thesoureiro compete: 
1 t." lute ira reiponsabilidade pelos cofres sooniJs. 
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§ 2. o ~ecolher ao Banco que lhe fôr designado, as sorru:nas 
recebidas e dar-lhes o destino que a Directoria determina~:. · ~ 

§ 3. o Semestralmente apresentar o balancete e aunualmente o .. 
balanço geral das finanças a seu cargo, com os documentos 
comprobatorios dos dispendios feitos. . . . . .. , 

~ r.. o Cumprir todas as ordens emanadas do, Presidenta, u~. 
hypothese do § 4. 0 do art. 66. · · .· · t 

Art. 71. Para retribuição dos trabalhos- da Administ'~; 
cada um Director perceberá 3 °/o annuaes sobre as sommaá re .. 
colhidas aos cofres sociaes. • 

CAPITULO X. 

DO CONSU:LHO FISCAL. 

Art. 72. O Conselho Fiscal será composto de tres membros e 
terá supplentes, todos eleitos d'enlrc os associados na assem
bJéa geral ordinaria de cada anno. 

Exceptua-se o primeiro Conselho Fiscal e seus Supplentes, 
que será da escolha e nonieação dos associados funda<tores •. 

Os membros da Com missão Fiscal poderão ser reeleit~ .... · 
.A.rt. 73. os membrm da Commissão Fiscal, entre si, elege·rão 

Presidente e Secretario. ~ 
Art. 74. Jlor impedimento, resignação ou morte de qualquer ~ 

dos membros do Conselho Fiso..'lJ, o Presidente chamará um 
supplente, pela ordem de sua eleição, pat·a exercer o cargo 
durante o seu impedimento, ou, no.;; casos de resignaçãG ou 
morte, até à primeira reunião ordinaria da assembléa geraL 

Art. 75. Para o exame da escdpt~ração, nos casos do ~ 3. o 
do art. 47, os tlscacs poderão ser tirados dos membros effec
livos ou dos suppleutes. 

Art. 76. O conselho Fiscal, tem o direito de examinar a es
cri.pturação da sociedade, o archivo e docunwntos comproba• 
torws das despezas c pedir á Directoria todas as informa.~ões 
que julgar precisas. 

Art. 77. Os membros do Consr.lh9 Fiscal têm o direito de~ 
assistir ás sessões semanaes da Directoria, onde têm voto con 
sultivo, mas n:to deliberativo. 

Art. 78. Na reuni~h) annua ordinaria da assembléa geràl, o 
Conselho Fiscal apresentará o seu parecer sobre a gestão da 
Sociedade e quaesquer negocios a ella concernentes. , 

' Art. 79. Em retribuicão dos trabalhos de tlscalisação, cada 
membro do Conselho Físcal perceberá annualmente i 0 / 0 sobre 
a rendã liquida da Sociedade. 

Art. 80. Os supplentes, quando occupados em exame de es
cripturação, ou fiscalisando os negocios de algum socio auxi
liado, durante o tempo que exercerem essa commissão, têm 
direito á mesma porcentagem de l 0 / 0 sobre a renda li
quida. 

CAPITULO xr 
DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 8!. Na assembléa geral reside o' supremo poder social 
e nella têm assento todos os socios que se acham quites e .no 
gozo de seus direitos sociaes, podendo sómente totu os pos
suidores do mais de dez apolices, · 
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Art. 82. A reumao ortlinaria tla asscmblea geral tios socios 
terá lugar em qualquer uüt do mcz de Janeiro; as reuniões 
extraordinarias terão lugar quando a Directoria as julgar pre
cisas e o Presidente lizer a convocaçno. 

Art. 83. A' asscmbléa geral compete: 
~ 1. 0 Tom:u em consit!cração 0 julgar o rclatorio da Di

rectoria, o balanço tio au11o anterior e o p:H'ccr·r du Conselho 
Fiscal. 

§ 2. o Julgar de lodos os jmrr:cr:ITS c projedus tlllD St) aprescn· 
tarem so!Jre ncgocius de interesse soeial. 

§ :l. o Alterar ou rolonnar os prrsrnks t>shtulos, eom appro
va~ão do Govcmo ltnpcri:ll; ado qur: su podcr:t ler lug:u·, tlopuis 
do ttuinto anuo da cxisleneia c t>pcr:tt.;ües da Sociedatlo. 

§ 4. 0 Hesolvcr sobre a lirjllidaçfto da ~ocicdade, quando não 
pos~a preencher os seus Iins. 

~ ü." H:,cutir, approvar ou t'nH•mlar as ae!as de suas sr:ssões. 
~ (\. 0 Dnliberar f'JII gn·:ll snhn• lodo:; n:; ::~sumplos qun formn 

sulnneltirlos ú sll~ nHJ:;ir!r>r:u:fto, eout lauto que• :;ua:; n·solnt;ücs 
niw vão de encontro ao dispus lo nos presentes estatutos. 

§ 7." Findo o tempo ti:! Atl!J! inistrar,:lo tia priml'ira llircetoria e 
uo primeiro ConsPIIIO Fiscal, el•'ger iriennalnrenlc :1 llirceluri:~ 
e annualmenlc o Ctmsulho Fise:ll. 

Art. 81-. As convoear,C•t•s da assc111l1k:t gl'ral dos soeios, soja 
pam rcuniü<'s ortlinarias, srja para. <'Xlr:wrdinarias, serüo fritas 
pelo Presidente e publicadas, por sua onlrnr e t'Ill suu mnne, 
nos jornaes de maior circular:ãu na Cúrle, oito dias anlrs uo 
indicado para a rcunifto, repelintlo-se :l pulJ!icar·üo dai.Ji a 
tJUatro dias. • 

'•rl. H:;, A as:;cmbléa gr'ral tlus socios fica lt•galmenlc consli· 
tuitla, estando presr:ntl' a ter~a pari<) do3 sodos doutieiliat!os na 
Cúrtc n citlarle de Niclheroy. 

,\rl. Sij. Qu:mtlo a as~;cmbléa g<Tal ~.r; J!il<J ar h ar consliluitl::., pur 
falta de numero tlc sor:ios, scr;l tl•' novo '::m\<Jrntla pela mesma 
forma do art. ilí, e a rr:o~oi~o t[ll<' lin:r lu~:: r lit'a;·:\ t'!lHSliluirla 
com <JUalqucr lllllllCrtJ rl<: ~:twiu:; prc.il'tll!'.;, podt'tlllo tll'li!Jnrar 
uma hora depois da aHntlnciada p:~ra a. reuni~to. 

Art. H7. A r:hamatla tios socios snr:\ feita por uma lista organi
zada pela Ilircdoria, o ltue se acllar:i. sohr<: a mesa da assPm LJléa, 
conterHlo os IIOIIJCs de torlns os s:)l'ius qn<: •':<liyrrt'lll t[Uites e 1w 
gozo de seus tlir<'il.os suciat's. 

Art. 8P.. Em toda e tlU:tliJUer rnuni:1o tl:t assi'JIIhli':a ~era! dos 
socios, os trabalhos cotllOI,'<LI'<1o pela r:llamatla e ll'conhecilltL'lllo 
dos membros presentes. 

A ttnalqucr mcmhrn ela asscmbléa é permiltido requerer nova 
chamao a, a limtle vcriliear se existe na casa nu11t<~r<J sullidcul;; 
<I e membros cotu tJUC possa tlclihcrar. 

Art. H\l. Quando em üma nmnião da as;;<;mhli::t gr:t ai, não 
possa resolver-se c pro!lutu;iar-se um juizo tl('lillilivo sollrc a 
gestão Lia Jlircctoria ou sohre outro rlnalclnPr asSUIIl[llo da con
vocação, o _Prcsirkule :tdi:rr:l a :;cssão pa~·a outro tlia, eom lauto 
que náo seJa espaçada por mais dP mlo d1as. 

Art. \lO. Nas renniües exlraonlinarias, sú potler:í, lra ta r-se do 
assumpto tJUC motivou a conYocaç:lo t' 'llH: tlt)Ve snr t!edarat!o 
nos annuncios tcitos para esse lim. ..... . .. _ 

Art. \li. As deliberações da assemiJléa geral, serã.P toíirâilii.s ~or> ~ H·· ~ -, 
maioria abs_?luta _de votos tios soeios presentes ti ses~àc\',illcíll b' 'I •'• ,1.9 " 
flUO nao serao validas. . . r . \ '.( 

c' 
\,C\ 
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CAPITULO XIT. 

Art. !12. A8 elcir.Ocs d:t llirrctoria, Conselho Fiscal c tlos sup
plcHtcs scri\o Jüit;ts por rserüliilio St)lTclo, pur meio de e!'dulas, 
nas qurws cs!arfto cseriptus os JJolllrs dos caudidalos, eom dc
elarar;:w rios eargos para que s;lu eleitos, clfcdivos Qll sup
plenlcs, sendo prohihidos os votos por pron1rat;;'to. 

Art. \J:l. Em totlos os asmruptos liran's da Socictlade, ou na
quellcs em que rt.r rcqurriuo por alg_ulll sol'io ~~ .tssim resoh_-i,!o 
pela asscmhi!'a geral. a HllH;;Io srra Igualnwnl" por t)s~;rulmw 
secreto, em eedtilas llllP lenllallr ns pal:lYJ'as _,im r .11io, t:onfnniH) 
a votaç:·IO for pn'> ou r;onlra. 

Art. \JL Antes 1l11 recolhrrcl!l·:·:r as crdubs, o Prrsidrnlc desi
gnará dfl entre os socios prcsculcs tluus para csrrularlorcs, os 
quacs tomar:w os votos :'1 propon::·'" 1[11" a;: t·<:dnlas i'ur<'mliilas, f' 

apresentarão o rcsultatlo tia up~r;u;ão. 
Art. !J:i. De lotlo o proecssn etriloral P do rcsultatln tia apurar;~o, 

será lavra.la ada t•.irculllslanciad:l 11<> liYI'<l n'sprrtivo, a rtual, 
depois uc approvada n:~ spss::t•l ""~~u iiiiP, s<·r:'t assiguatla pela lli· 
rectoria. . 

Art. 96. O socio eleito, qnese nchar presente, fará logo a de
claração se acrila on não o cargo para I[Ue foi c lei lo; se estiver 
ausente, ser-lhc-ha eommunicatla a s1w rleit;;1o, dcYendo, dentro 
em oilo dias, declarar se aeeila 011 rcrusa, Hwtivantlo esta re-

. cusa. Não rcspowlnmlo, rntcnrlcr-sc-!Ja I[Ue :trt•it:l "ear;.;o. 
Art. \J7. Para a Dircctoria, Cnnscllro Fisral c seus supplentes, 

podem recahir as clPir:Clcs snl1n' I(Uaesquer sof'ins, os t(Uacs, no 
exercício dos cargos, guz:wt "'' lodos os direitos s<Jt:iars, embora 
u;lo possuam l.O apoliccs. 

CAPITnLO XIII. 

DISPOSIÇÕES GEJI,U;S. 

Art. 98. O anno social começará a i de JRneiro e terminará a 
3! de Dezembro. 

Art. 99. Todo o socio tem por dowr respeitar, observar o 
velar pela exceução dos presentes estatutos. 

Art. 1.00. A' Dircctoria cumpre organizar o regimento interno 
da Sociedade, sujeitantlo-o á approvaç;lo da assemhléa geral. 

Art. iUl. Cumpre :i Directoria organizar o cadastro das firmas 
eom g,ue a Societlatlc poderá negoeiar, fixando o maximo da 
quantia que poderá ser conliatla a cada uma. 

Art. !02. Se em uma reuni:lo da asscrnlllt~a geral, n;lo esti
Yerem presentes o Prrsitlentc, Vice-Prosirlentr c Secretarias da 
Directoria, serão cham:ulos :t presidir á reunü1o os supplcntes 
pela ordem da votaç<lo; c se nsles tamhcm não estiverem pre-
8Cntcs, os socios reunidos elcger:1o tl'cntrc si um Presidente, o 
t(Ual presidirá á reunião, atú ao comparecimento de qualquer 
do8 quatro primriros membros da Dircctoria, ou seus sup· 
plentes. 

Art. !03. As porcentagens que formam a retribuição da Di
rectoria, Conselho Fiscal e ao auto r do pensamento e iniciador da 
idéa serão pagru~ mensalmente. 
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AJ·t. 10~. S:\o considerados socios fundadores todos os qué 
subscreverem os!presentes estatutos, os que se inscreverem ate 
a sua approvação, os membros da primetra Directoria e do pri
meiro Conselho Fiscal c seus supplentes, o o autor da idéa, os 
9.uaes,. em cornpcns~_~;ão ti este serviço á Associ:l:çâo~ têm voto de
ltberahvo nas reuntocs da assemhléa geral e sao dtspensados da 
joia de admissão. 

Arl. w:;. A Soeicd~Hle não poderá ser dissolvida senão por ma
nH,~st:t im{tossihilirladr. de preencher os seus Iins. 

Surt dissoluçCto fica dcptmdentc da tlrliherrt~fw c voto de duas 
terr;as partes dos socios tJUC estiverem reunidos etn asscmhléa ge
ral extraordinaria convocada para esse fim. 

Art. iOti. Srntlo :1 S11cic,ladc dissolvida, os funtlos que rxistircm, 
c o producto tios valores que possuir, scr;lo divididos proporeio· 
nalmcnlc pelos sodos, na razão dos srus capit:ccs, ou tcr:lo o llrs
tino que fõr dclillerarlo pela asscmbléa geral, sempre de accurdo 
com o prccri tuado em lei. 

Art. lOi. A assemhlé~ f(Pr~l que tratar da !lissolução drt Socie
dade, nomeará a commiss;\o que !lcn procL'tler á liquidação. 

Art. 108. Todas ~s tlespczas precisas, até as de installação, serão 
fritas por conta d:t Societl:cdc. 

Art. ill!l. tl anlor dPstc pensamento () iniciador da itlóa, que ó 
o i'r. Prtlro Ernesto Albuquerque <lc Oliveira, perceberá pelo seu 
tralm\ho 2 'lo solm: a renda bruta da Societladc, emquanto esta 
r xistir, senti o o ltagamrn to feito mensalmcn te e pela mesma 
J'úrma p:cssad a seus hcrtll'iros. 

Art. HO. Os presentes estatutos só poderão ser reformados ou 
alterados, depois do t>. o anno de operações !la Sociedade. 

Exceptua-sc o art. 109, 11ue vigorará em quanto a Sociclia!le 
exislir. 

CAPrfULO XIV. 

ll!SPOSIÇÕES 'i•l\ANSITOI\IAS. 

Art. HL A Sociedade Cooperatlva-Unl1l.o Auxiliar do Corn
mrrcio, lndustria e Lavoura- depois de approvados os pre
sentes rstatutos pelo GovPrno Imperial, se julgará installada o 
constilnida, dando comrço ás suas oprraçõrs dcsLlc qun tenha 
c1n caixa liOO :OOOijOOO. 

Art. H2. Os abaixo assignados, declaram aceitar ('m toda a 
sua plenitude os presentes estatutos d~ Sociedade Cooperativa
União Auxiliar do Commcnio, Inrlustria e Lavoura- c desde já 
se suhscrcvrm associados, e neste caracter de rnPmhros da Socie· 
dnd(), autorizam o autor <lo pt~Jlsamento c d:c iniciativa, flr. Pe· 
dt·o Ernesto AlbUtitlCrquc d1~ Oliveira, a nomrar a primPira lli
redoria, o primeiro Conselho Fisc:cl e os supplentes de uma o 
outra, segundo os arts. t>8, 5\J c 72 dos llresentes estatutos, 
aceitando asalt<'raçües, supprcssões ou mol ificaçiírs que o Go· 
verno Imperial julgar conveniente impôr. 

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro do i8i6. 

I Seguem· se as assigna turas.) 

- PART1: 11. f;\) 
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DECRETO N. 6HS8- DE 24 DE MARÇO DE 1876. 

Autoriza a incorporação da Sociedade anonyma denominada 
i< Caixa Mutuante,, c approva com medificações seus estatutos. 

Attcndcndo ao que 1\le representou o Dr. Antonio de 
Castro Lopes., c Tendo nu v ido a Set·~ão de Fazenda tlo Con
selho de Estado, Ht•i por l!l'm, de l'onl'ormidadc com a 
l\liulta Impr•ri·il Hcsolw:ão dt• Cousulla dn 20do rorrentc, 
Autorizar a int·orp11r .. ção da Sorit•:Lidt\ anonyma, que o 
peliriunariu prett•ude ruudar Jlt•sla C!ll'le, sol! a deuouli
nação de • Caixa 1\lutuaute »,e Approvar, com as seguin
tes alterações, os respedivos csLtlutos, que este acom
panham. 

I. 

Supprima-sc a CT!'~ção, tlc qun trat1 o art. H, de um 
Delegado c Presidente do Consl'lho Fis··al por nomeação 
do Governo. Esse Prl'sidenln dnH•r;'t st•r est·olltido ro1nO 
o da Directoria, por dcsi·.m :t;:1o dt• seus proprios mcm
llros. Façam -sP as r·onst•q tt<'llles a ll!Taçiics em outros 
artigos, romo no i:J, onde :c:c mcn::iona o dilo Delegado 
do Governo. 

II. 

No art. Hi, § i. 0
, em lug·ar de-igual quantia ao ren

dimento fixo-diga-se-quantia não excedente ao ren
dimento fixo. 

III. 

As taxas dos juros m~er·atlas no rrfr•ritlo art. W, ~ 2.", 
devem ser considnra·!:ts f'OJIIO HJaximos, c não como 
condições onlinarias c in:iltt~l'aYl'is. 

Diga-se, portanto, em lug·ar de-é de dez ou doze por 
cento-não excederá de dez ou doze por cento. 

IV. 

Supprima-se o art. 36. 

v. 

A gerencia da primeira Directoría desta Sociedade não 
durará mais de um anno. 
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Arti~:w unko. E~t:1 Sorit~dadr~ não ~:rozará rlo~ favor''~ 
qun conr·pdr. o ~rt. 2. 0

, ~ 2:?. da Lr•i 11." JÜ81 de 22 d1• Agosto 
de t860, salvo se e !la a 'I'Ít::r rcslrit'çõcs qaanto ás 
condições l]p s:·us <'mprrstim:1s, qur lhP cWrn o r·aractPr 
de um iil0nlc de f;OI't'OITO ou ti·~ ~':l"i:·dad:• dr• SJt'l'otTos 
.Muluos. 

O Barãn <lc Cot!'i•:iJV', 1lo l\I:•u Com:rlhn, Sen·11lor rlo 
llllpf'rio, r.linistro I' :;':r~rr:'larj,) d,) Eslatlo dos i'lcgueios 
Estran:>:eiros n inl(•rino !los da F:I!:Pnda ~~ Pr:•:;idrnte elo 
Triilllual do Tl!csol\r:l Na"ioml. :1~~i;n o IPnh:1 I'Ulen
dido e fan cx:···ut •r. Pala··iu 1lo llio de .hn:•iro r•m 
vinte n qu;tro dr l\larçndP lllilllitWr•ntns sPtrnl:l c seis, 
quinqua:::t>simo quint<~ r[: lndi'll:'IHI ·mia ~~ 1lo lmpPrio. 

flal'l7o de Cotegipe. 

Estatutos da Caixa Mutuante. 

CA !'lTéJLO L 

ORGA~IZAÇÃO, FB!, CAPITAL, F: DURAÇÍO D.~ CAIXA. 

Art. 1 o rica in~titnitla IIC,la Cê,rte em:t Soricrlnrle sob o titnlo 
-Caixa ~lntuanlf~-. que 1hrará !llll' r·spar·o rle 2:; anar•s. 

Art. :1. o A Caixa 11uluante tr~lll nnr li:n :ll'llrlir <!'i ncccssi•bdes 
das clas<Ps mt•no;; a'J:~sta,l·ls rl:l i"1PIIhH;Clo, f H'!JPCr'lltl"-llws r•m
prestimos a juro motli.:o, c tlc cou!'o;Hliti:t'l•~ com a; ('l:i:ts,das •·lu 
c:~p. 7. 0 

Art. 3. o l'~ra realizar scn lirn a Caixa l\IJ:t'la:!tf' s~ c<tahl'!r~
ccra con1 o r:apital rk milt·onl'l; rk ;éis Ctll bons dt: Cf'J:l mil réis 
na lórma d: art. ~. 0 

C HIT:;; O 11. 

Art. -i." A primei r:~ prc;;taçfío 1i•1 CilJ1Í'-n1 ~• ~rú t1e 20 °/0 (20~000 
por hnu) ,, as nito lestalliC; d••iO 0 /, (HJ,W!)O por· boll) r·onlnrt::r
vallos nunca m•:nor·es d·· 1;·in1a .::a-:," !llTt:r:ile•! !o anlllli'CIO~ 
cu111 anti~:;p:.Çiill til' trt·s tlia:: p::lo~ 1tt·.·:1: s .. 

Ar1. 6. 0 o e~pilal da Caixa :•la n:1n:., S<·ra cmpre:·ark: 
5 1. 0 'la~ rlesp1·Z:lS ria' <lldaçii•> .!a Caix;t. . 
~ 2 o Nt~s •:m,Jrestnno;, rlc vrd ·1·encra, aos seus souos, e nas 

opllrar.:ões dQ que trata o cap. 7. • llestes eotalutos. 
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CAPTIULO 111. 

DOS SOCIOS, SUAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS. 

Art. 6. o E' condição_ para ser julgado soei o da Caixa 1\lu
tuante, salva a excepçao do art. 7.", subscrever os presentes 
estatutos, ficando entendido que cada signatario os approva em 
todos os seus artigos. 

Paragrapho unko. E' tamhem considerado soei o da Caixa 1\Iu
tuante todo o possuidor de lwns da mesma Caixa, excepto se o· 
possuidor tiver incorri1lo no caso pre\·isto no § 3. 0 do art. 17. 

Art. 7. 0 Nenhum soei o responde nessa qualidade por valor 
maior de seus bons. 

§ 1. o Perdem, porém, o direito aos seus bons, c ás prestações, 
que hajam realizado, aquclles socios que uão entrarem com a 
prestação devida uas épocas prefixadas, salvo motivo prov:Hlo, e 
apreciado pela Dit·ectoria deutro 1los sessenta dias da data do 
annuueio. 

§ 2. o Perdem tambcm o direito ans seus bons os soei os in
cursos nos ~§ 10, 11 c 13 do arl. 1õ, c~ õ. o dn art. iH. 

Art. 8. 0 Os bons da Caixa 1\lut.uante 1J::ío direito aos lucros 
líquidos verificados pelos balanços semestraes; aos bens adqui
ridos no período da existencia da mesma Caixa, e aoJJroductn da 
venda destes, quando se haja de lil1uillar a referi a Caixa por 
achar-se terminado o }Jrazo de sua duração, ou por •Jualquet· 
outra emergencia, que torne conveniente a liquidação, compe
liuúo á assembléa geral resolver em tal caso. 

CAPITULO IV. 

DA RECEITA, FUNDO DE RESEIIVA E DI\'IDENDO DA CAIXA, 

Art. 9. o A receita da Caixa Mutuante resulta de todo o lncro 
adquirido pelo capital da mesma, empregado nos termos dos 
presentes estatutos. 

~ 1. 0 A Directoria separará semestralmente de todos os lucros 
70 °/0 para o fundo lle reserva, distrilmindo os 30 °/0 reslanles 
pelos soeios da Caixa Mutuante na proporção do numero de bons 
que cada um possuir. 

§ 2. 0 Logo que o fundo de reserva tenha al.tingido a uma cifra 
equivalente a 50 °/0 do capital social, a formação do fundo de 
reserva irá sendo feita de modo que a quota (Jara o dividendo se 
vá tambem augmentando na mesma razão, em que fõr dimi
nuindo a quota para o fundo de reserva. 

§ a. o Quando, em virtude da operação 1lo paragrapho antece
dente, o fundo de reserva tiver igualado o 1·apital todo o lucro 
constituirá dividendo. 

CAPITULO V. 

DAS DESPEZAS DA CAIXA MUTUA~TE. 

Art. 10. As despezas da Cai:Ka l\lutuante, que sabem todas da 
verba - Contribuição semestral- (~ 1. o do art. 11l) dividem-se 
em preliminares, ordinarias e cxtraordinarias. 
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~ f. o Comprehendem-se nas despezas preliminares as da. fun
dação da Caixa, que serao feitas á custa do capital (§1. o do 
art. 2. 0 ) o qual será indemnizado logo que comece a renda da 
contribuição semestral ( S 1.0 do art. 16). 

§ 2. 0 As despezas ordinarias são as que resultam do pagamento 
á Administração, c vencimentos dos empre~ados da Caixa, com
prehendendo-se tambcm nestas o expediente, e cu.;;teio da 
mesma. 

§ 3.0 As cxtraordinarias são todas aquellas não previstas, e de 
urgente realização pa1·a beneficio e Interesse da Caixa. 

CAPITULO VI. 

D-1 .lDMINISTR.lÇÃO, CONSELHO FISCAL I! f!MPRBGADOS DA C.t.IX.l. 

Art. H. A Caixa Mutuante será administrada por tres Dire
ctorcs, possuidores cacla um de vinte bons, pelo menos, por 
um Conselho l<isral, composto de seis socios possuidores cada 
um de llcz bons, pelo menos, tendo este Conselho por Presidente 
um Delegado nomeado pelo Governo Imperial, e pago pela 
Caixa. 

~ 1. o Os tres Directorcs escolherão d'cntre si o Presidente, e 
todos serão eleitos por maioria absoluta de votos em assembléa 
geral, substituindo-se mutuamente nos impedimentos menores 
de trinta dias. 

§ 2. 0 Para a eleição dos Directores não serão admittidos votos 
por procuração. 

~ a. o No ilnJledimeuto de qualquer dos Directores por mais 
de trinta dias, será chamado pelos dons outros um membro 
do Conselho J<'iscal, que servirá, não excedendo de seis mczcs, 
durante esse impedimento, procedendo-se, logo que findar 
aquelle prazo, á eleição de um novo Director, que poderá ser 
o membro do Conselho Fiscal já chamado. 

§ 1. o No caso de impedimento de dons Directores serão cha
mados dous membros do Conselho Fiscal. 

§ 5. o A eleição dos tres Dirce tores far-se-ha no fim de cada 
quinqueunio, podendo ser reeleito um. 

Art. 12. Compete á llirectoria : 
~ 1. o Fiscalisar a stricta observancia destes est:Hutos. 
~ 2. o Reunir-se todos os dias, alternando semanalmente neste 

serviço, mas sendo sempre effeetivo o Presidente. 
§ 3. o Resolvet' sobre os emprestimos, e para os casos na.o pre

vistos nestes estatutos, convocar c ouvir o Couselbo Fiscal, po
dendo, se não se conformar com a decisão deste, recorrer para a 
assembléa geral. 

~ 4. 0 l'rOtrwvet·, dentro da orbita dos estatutos, os interesses 
da Caixa Mutuante, snggerinrlo toclas as i!léas, 4fUC !leste sen
tido lhe occorrcrem, c ouvindo o Conselho Fiscal, c a asscmbléa 
geral, quamlo seja necc,sario. 

~ 5.° Convocar o Conselho Fiscal e a asscmbléa geral, quando 
entetHlc~r conveniente, c esta ultima nas épocas marcadas nes
tes estatutos. 

§ 6.• Submetter previamente ao Conselho Fis~ter::---,., 
medio do. Presidente da Dircctoria, c de\)Oi ~tf~il~~DU.1 A "') 
o relatorw annual das oporações da Ca , ac~IU"'Hhll.llo lfcf ll_f., ) 
respectivo balanço. , \ Ç\ \ '1 

-~~ . ~ 
'.) / 

os/;' ,,, / 
--' \\ 1 .," 
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§7. • Hf'(Jr:•seutar, po•· intr•rnH•t:io de sr11 l'n:sillcnlc, a Caixa 
Mutuan:e em Lodos o' Sl'IIS :1rios. 

§ R.• ,\,•ds~il' st'IIIJli'C ;,, [,:•s f1e·:. dn C_ou·,eliw Fi•::·al, p_clo 
meuos 11111 D•n~l'ltll', 1wo tt:JHio a lHI'<'dona Vtltn nr·s•a _sess~o. 

Art. :13. o Com,ellw Fi :c:d <1:1 C:.ix:l M utll::llllt'. reun1r-se-ha 
ordinariatlH tlle 11111::1 vez por lllt'Z, sntlo presidido pelo Dele
!!::ulo de tJIW tr:llv o arl. I f <lt·s;c: e-taltltos, 
~ § t.o o Couscliw Fist·al Jl' tlt'I'Ú tklihl'l'ar adJantlo-sc presen
tes pelo menos, quatro de •. eus IIH'Iillll'os. al'óra o so·n l'rcsitlt'nLt', 
e o~ m• m'<ros da Din~dot·i:::, e ona;·.::elibt•t·:.t~:ões sc1·ào tow::l!ias 
á pluralitlatle tk votos. 

§ 2. 0 ~·::r; s< s<-fles !lo C .welho Fis:·al a Dirct toria, ou um 
Dircctor, t(UP, p(']o rnellos, d.·Yc e::tar pn·senlc, ex nora as ocrur
reneias 1lo mez; P o Couselh:~ pr.>1orá as n1cdidas QIW lhe 
}JJI'CCt'l'elu coiH:cm,•ntes, firaud" f>elii(Ht' ;, Directoria o recurso 
p~ra a assem!>lea ;::era!. _ . 
· § 3." Serao apn'SI'lli:ll!os ll:IS scs·<o:•s do Conselho F1s~al os 
Jivr<~s clP I'SCJ:il'i.ur:•c•lo, 1 u o i:al:iil!:cl<' mensal. 

§ 4.o O Conselho Fi,_oe~l é tk d;:J'a(~o an11ual, sendo reno1·~t1o 
todos o:; ar111o:i por llu:t::de, c p·.:ti;~n:lo "~''' reeleitos tlous mem
bros do auno anL<'ted<'lliC; m:1s t·m ca ·O neuhum os mc•uiJros 
do Conselho Fiscal cxcrccrãa o cargo por 111ais 1k dous aunos 
consecutivos. 

§o. o Em f':ISO de empate nas votações do Conselho Fiscal, o 
Pre>itlente deste Lerá voto para desempatar. 

§ 6. 0 Quando houver va;::as uo Consellw Fiscal por ter-se 
realizado a hypoLhc'e do'§~3. 0 e il." do art. 11, o Presidente do 
CouscliJO Fis~.:al conYidará um ou tlous accionistas para occu
parem interiuamenle os cargo;. 

Art. til. A Dircctoria nomear{! sú os cmprel!ados rigorosa
mente nccessarios, c lhe~ marr·a r:i os vencimentos. 

CAPI l'ULO VII. 

DAS OPEIIAÇÕ!lS D,\ C.\I:'U D'l"ruJNTF:. 

Art. H. A C:aixa Mutnanfc, no intuito de JH"eencher o ltm 
d~si1(nado no art. 2.• de.:écs c,;talulos, r~z as seguintes opcra
çocc.: 

§ J,o Empr;•sta rle prcferr~ncia aos ~~~ns 'orios ~té o prazo t!c 
um ou dons annos~;u::wli:J i:,n:il ::o n udim<·nlo fixo que cada 
socio tiV<'I' annualmcute. 

~ 2. 0 O jur·o d!IS Clllfii'Psti 1110~' f<~ i tos aos s•·us soei os é 1l!' 10 o lo 
an1111al, quando o ern•:rc-;tilll'> ft\r '1" 1loz•· m••zcs, c de 12 o/o 
annual, nuaudo o pra?.o fôr rir dons an1;n~, scntlo cobrado 
adiautad:um~nl.c no acto do r•mpre·:riono 1'111 qualrfur•r <los r.asn.<. 

§ 3. 0 O p~:,llnenill •'a quantia <'lll!•:·,·srada ~cr::i f<·irn por IIII'Z 
VCIIci!l", divillintl··-'" :~P;ilt;rc<ll<· a rlila q::a•1lia [:l'IO uuwer-1 
dt• mel<'·; rrll<' c1 11'-!illr:r o pra:--o. 

~ 1. 0 Para'rpw qual:flll'l' Hlci•· 1111 !!;.,,~"'rio t<h!Pnha um cm
PI'••s i: no, !'a r ::i lli'Oflll' ta por ,, <'I' i plo, lll'd :li' :I ntl o o '<'11 ff'l!d i
IIICI:lo iillllual fixo, e d::nd!l I"S cselar•·cillll'l;fOs l'lle Jurem 
pre<· isos. ' 

§ :S.o 'lenhu;n f:lllfli'<'Slimo ~!'ri1 eonrc•li•lo ::111;111 !I<> valor f]O 
reJH!illt:·uto allllll:\1 fhn,e o lllll!l!al·in p:1•snril as clarezas c!lo
Cillllentos !J<:C for~·m njnstatlos rulrc ,·]10 r a Caixa, pagando 
uma pequcua •1uar11ta par~ dcspr~t:s de escriptorio. 
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§ e.o Q11311tl0 O ~OCio, IJUC prrteuder O Cmpre~timo, não tiver 
um rrndiiiH~nlo mensal fixo e certo, o empl't'stimo só será con· 
cedido mediante um <'ndossauw rle letra aceita pelo socio, fiO· 
dcndo ser· esse euliossautc ouu·u 'cl'io que esteja nas condições 
do§ 1.• dc<;~e :utii-(O. 

§ 7. • Se o I'Clllli nu·nto rln soei o I] IH' pr·c! r'IHkl' i'rnprestimo lhe 
lJI'OI'iCI' srÍITir'llle rios IJia,.; r'lll 1(1\:' LI :dJ:tlh.lr, O I!IIIJli'I:'IÍIIIO II:ÍO 
poderá Sl!r feito, Sl'!lão at(! tn•s quar·la·; par·te,; desse renrlinu•nio, 
obs•·nanrlo-se as 111''"'":" f'lau·.ulas que para ns outros r:mprcs
timos a socics: mas o rra;:o s:·ril S'''""n' de m:lis tres IIH!Zr's 
aléru do csc<'lhidu 1wlo pretcurlcu!e; al'cresdrno !11•stinado para 
Sllpprir as faltas passil'cis dcu1ro tio prazo ajustado. 

§ 8. 0 Qu:wrlo um ~ocio, que já srja llllltu;triu ria Caixa por 
11uantia iA"ual ao Yalor do seu l'I'!Hlimento lixo annual, soflrer 
nesse rcurlimeuto dimimriçfw Jl"~tel'inmrr•lltl' ao <'outracro com 
a Caixa, proroA"ar-sc-ha o prazo (ainda que seja o de duus annos) 
em r1·lar,·ão á rlimiuuir;:t 1 dessa renda. 

~ !l. o Se o soei o, a IJlll'!ll a caixa t iwr feito Pmprestimo, frlr 
rhrr:mle o tr·Hipo 1111 C<>Irtrado n•sidir i!Íra 1lo ltrrpcrio, e111 qual
quer outra ProviBI'ia, ou 1 111 lltnrrieipio q~;e 11ào o da Côi'Le, e 
salislizer :rs pl'est:u:üe' do seu dei.ito uas épocas marcadas, 
soll'rcrá a multa de 1 "/o 'oLrc cada pn•;,tar;üo, e se aló o tempo 
do vcndmento total do debito, a Caixa u:Jo estiver ainda paga 
tias prestaçOes, prPccdcr-se-lia ua fürma !lo~ 13 deste a1·tigo. 

~ 10. No caso de pcrdet· o socio o ;·,·u r·ciHiimellto, a Caixa es
perará só mais Sl'is mezcs sem multa al;wma o pa:zamenlo, até 
que elle tenha de nrno meio de pag-ar pelo modo ajustado; 
findo o qnal prazo de !\eis mezt·s, SI' uão puder pa;;ar, perdera 
o dirdto aos seus IJons, e flcarâ quitr curn a Caixa. 

§ 14. No ca~n de m~•rLe do sucio, qua:ulo e'te 11ão lenha meio 
de pa;~ar a 11ivi<la, pt•rdná o direito ao,.; ~eus bons, e fiml'lioseu,, 
represeutantes c herdeiros scmresponsauilirlade algu11ta para rom a 
Caixa. 

§ 12. Os ernpre:zados da Caixa l\hJl!iallt~, ainda quando uão 
sejam socios, terao direito a cmllr·~thi.r cmprPsthnus com as 
me,.;mrr~ regalias cnnc•·tLrlas aos socios. 

§ 13. St~ o 'o cio que, 1/(trJ lrnllo fJenlido .<en nnrlim~nlo mensal on 
annnal, for rlevl'rlur a Caixa M!:Lua:ilt', t'. 11~10 t:tllllprir o St:u con
tracto, ser~ ;.tvisado, sem e.ue]JÇlio alguma, J•elr::; jorna•'~ para 
11131Jilar 'auslazer o p;1g;un1·1ll0 ria presl.a<::w ajustaria, hl'ando 
alt'!m rlistoa Caixa C" !li" din·ito rlc iuleu!ar jw!icialmente ac~·ão 
para rcernhol·;o de todo o dciJiln, c Jll'l'lii!!Hio o :;·:eio seus bons, 
r[IW tr•r·:IO 11 tlPSI.iiJO III:I!'<::HIIIIIIl ~ li." do art. 1'7. 
~H. A Caixa MUIIli!IILC emprestará laiiiUCIII :t rph'lllllàO fúr 

socio, segundo o cstylo, r praticas do., Dattcos de dt~•.coulo; c 
bem assim faràemprl'SlilliO·;sohiC penhor tleouro, prata, rlia
mantt~s e apoliees da dililla pnhliea, co111 o j11ro arruual rlPiO~; 
adiantado para sr·us so•·ios, P rir~ 12% para os qrw 11ft" hn'lll. 

~ 11.1. O l'ltiJlresl'niU fpj[q solll''' fl!'llhore.; de 01:1'"• praia, tlh
mantcs c apolic1'S ria oirid:: !llthlir'a pori1·J'ão st'r rr·lonua1los no 
li111 de c:tda H'lll'illll'lllll, I(IIC llllllf'a "'I'Ü lll:lilll' d1• 11111 :III;Jr•, ad
lllillinilo-se para paf._:IIIIC:IlO " IIICSIIJO :-y'li·JII,t iudit'a1lo 110 ~ 3° 
d•·S'r• arli!·o. 

~ IH. Qna rio, pon;m, qu;rlr[lll'r ""' J':l":tllll'lll•·s r:H'IJsae~, 
relaliv' s aos 1'1111'1"1' L'lll·<''· sdnt• I'>' lll'lllroJ'I'S l'oi!Haul" d 'para
~ra·dto :llltl'CI~denl.l', deixiir de >'1'1' li' i li>, 1 ar n•:·ar·>e-lra a 11111lta 
Ul'l. 0

/ 0 suhr·.•c;rda IJII'·L:tllll~ll;il danhirl:talé a t'·po1a rlowu
cinrclllo; e só porkr:ío ".·r rd'or111ado; os tlitus Clllllri'Slirnos 
no caso do paga111enlo rle toúas a" multas; sem o que serão ven• 
didos os penhores em leilão mercantil. 
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§ t'7. os penhores poderão ser resgatados pelos seus proprie
tarios até o ar. to do leilão, pago o capital, c mais despezas. 

§ 18. Vendido o penhor, e liquidada a divi!la com todas as dcs
pezas, e a commissão de 1 ~ 0 / 0 , entregar-se-lia o saldo; se o 
houver, a quem de direito fôr. 

§ 19. O socio, que tiver contrahido cmprestimo com a Caixa 
Mutuante, pagará no acto do emprestimo a contribuição semes
tral pelo prazo do mesmo cmprestimo, não ficando inhihido de 
receber o dividendo semestral da Caixa, quando tenha chegado 
a época de distribuil-o. (§§ 1. o c 2. o do art. o. 0 ) 

CAPITULO VIII. 

D.L GONTIIIBUIÇÃO SEMESTRAL. 

Art. t6. Todo o socio da Cai::a Mutuante tem por obriga
ção contribuir mensalmente com 300 rs. por bon, que possuir 
a mesma Caixa. 

§ 1. o A contribuição de 300 rs. por cada bon, realizada em 
semestres, é exclusiVamentP. destinada ao pagamento de todas 
as des~ezas da Caixa. (Art. 10.) 

§ 2. Esta contribuição será paga por semestres adiantados 
até 31 de Maio, e 30 de Novembro, ficando sem direito a em
prestimos, e ao dividendo desse semestre, o socio que não a 
satisfizer. 

5 3. o O dividendo dos soei os incursos na pena imposta no pa
ragrapho antecedente applicar-sc-ha ao pagamento das dcs
pezas, quando a verba das contribuições semcstraes não che
gar para esse fim; mas quando não se der esta drliciencia, 
será esse dividendo rateado pelos demais socios. 

§ 4. n Se as contribuições semestracs forrm sufficienles para 
fazrr face a todas as despezas, e houver sobra, esta será des· 
tinada a constituir um fundo especial de reserva. 

~ IS. • Quando por tres semestres consecutivos o socio não 
satisfizer a eontribuição semestral, na fórma do § 2.o deste ar
tigo, perderá o direito á posse dos seus bons, que serão ven· 
didos pela Caixa. 

CAPITULO IX. 

DOS BONS DA. CAIXA MUTUANTE. 

Art. 17, Cada soei o receberá um titulo contendo um numero 
de ordem, e a declaração de que o possuidor do titulo tem 
todos os direitos concedidos, c deveres impostos nos estatutos 
da Caixa Mutuante, devendo o Thesoureiro passar no verso do 
titulo o recibo de cada uma das nove prestações, de que trata 
Q art. 4. 0 

§ 1. 0 Em cada titulo se desianará por extenso o numero de 
bons, que nelle se contém, sendo os titulos de um, cinco e dez 
bons. . 

I 2.• Nenhum socio póde transferir seus bons, ~em que pelo 
menos estejam realizadas as duas primeiras prestações relativas 
l&o 'llalor 4e cada boo. 
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S 3. 0 Não ~erá reconhecido como soei o, nem gozar~ dos di 
rcitos outorgados aos socios, o possuidor de bons da Caixa 1\lu
tuante, quaudo a transfcrencia dos bons não tiver sid~ feita 
no livro especial da Caixa, testemunhada por um !los Directo
res, que assignará no dito livro juntamente com o cedente e 
eessionario. 

~ 4. o Todo o soei o, que. tiver contrahillo emprestirno com ~ 
Caixa 1\lntuantc, depositara nesta os seus bons, c nao po~era 
transfcril-o~, emquanto não estiver quite com a dita Caixa, 
excepto se essa l.ransferencia fõr para o fim tlc pagar o mc;;nw 
debito. 

§ !). o Os bons dos socios incursos na~ hypothescs dos.§§ lO, 
12 e 13, do art. 111 setão vendidos, pela Caiu, ilc prcfcrewna aos 
soclos dn mesma(§ li. 0 do art. 16). 

CAPITULO X. 

DA. ASSEMDLtA. GEnU DA. CAIXA. IIIUTlJA.NTE. 

Art. 18. A assembléa geral da Caixa 1\lutuante é a rcuni1i.o 
dos socios da mesma, como taes inscriptos no registro da Caixa, 
seis mezes pelo menos antes da reunião ordiuaria, ou extraor
dinaria. 

l'aragrapho unico. Durante os oito dias precedentes ao da 
reunião da assembléa geral suspcnder-se-ha as transfercncias 
dos bons, excepto quando essa transferencia for para o fim de
signado na ultima parte do § 4. • do art. 17. 

Art. 19. A assembléa g-eral poderá dcliherar legalmente 
achando-se representada por um uumcro de bons correspon
dente a um quaito do capital realizado. 
P-~uagrapho unico. Quando, porém, o objecto da convocação 

fôr a reforma dos estatutos, ou a liquidaçlio 1la Caixa, a assem
bléa geral só poderá deliberar estando representada metade do 
capital emillido. 

Art. 20. As deliberações da &ssembléa geral serão p0r maio
ria de votos absoluta, r:onferindo cada um dons bons um voto ; 
m~s nenhum socio poderá ter mais de 10 votos, qualquer que 
seja o numero de bons, que possua. 

Art. 2t. Compete á assembléa geral: 
§ 1. 0 Julgar as contas da Caixa Mutuante, depois de exami

na~as por uma commissão ad hoc, nomeada pela mesma as~cm
blea, e composta de cinee membros, dous dos !{Uaes devem ser 
sempre do Conselho Fiscal. 

§ ~.o Alterar, ou reformar os estatutos, sob proposta da Dire
ctoria , ou Conselho Fiscal, ou do parecer da commissão de 
contas. 

§ 3.o Resolver nos casos de recurso da Directoria e sobre a 
Jiquidaçâo da Caixa. ' 

A.rt. 22. As sessões da assembléa grral serão presididas pelo 
soei~, que fôr <:leito por acelamação, ou votação; e celebrar
se-hao ord!nar!amente no anniversario da installação da Caixa, 
e extraordmar~amente nos casos seguintes: 

~ 1. 0 Quando sua reunião fôr requerida pela Directoria, ou pot 
t~m numero de socios, que representem metadé do capital rea
lizado. 

-PARTE 11. 
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~ 2. • Na~ rr'rmiões extr~urrlinari:ls ria a<;semhll-a geral só se 
tr;ltará do oiJjcdo para rJIIC foi rnrnccada. 

Ar·r. 23. A couvor·aç~o ordiuaria, o" exlr:wrrliuaria da as· 
semblt\a geral se fara por annuucio p111Jiicado nos jor'rJacs Ires 
,-czcs conseeutivas, c oito dia-; ante> rio marcado para a reu
uião. 

ParagJ'apho unko. Quando a asscmhléa geral não pnderf rlr·li· 
hera r por falta de IllllliCro, far-se ha uova convocação, di~da
rando-sr. o motivo desta ; c nesta Sf'gnnda reunião os socios 
presentes, qualquer que r;cja o tiCII nuuwro, p!tdcrão lcgalmcute 
ilcliberar. 

Ar·t. 2'1. ~a l•rimcira sessão r! c r~ada reunião onlinaria r! a as
scrnbléa geral, immr·rliatameutl' dr~pois da apr·esr·utJÇào do J'e
latorin, c IJalançr• geral, IH'ocerii'I'-Sc-ha ú eleir;ào, por· mail•J'ia 
ahsoluta de votos, da corumiss~o dl~ i'oatas, de couformidaúc 
corn o disposio tw ~ 1. o do ar L. :1. 

Art. 2i:i. Todos os livros c cofres da Cain Mutuante, sem rc
scna alguma, sct·ão franqueado~ [J corumissão ue contas, para 
rjue esta pos,,:a procer!r~r· ao rnais minucioso exame, c dar o seu 
parecer, r1ue será presente ú a<;-:emblúa ger~l derttl'il de 30 di~3 
o mais t:~rdar. 

CAPITULO Xl. 

DISPOSIÇÕES r;ERAES. 

Art. 26. A Caixa "Iuluantc, logo rruc I'Stejam preenchidas todas 
as formalidades IPgaes, auuHH<·iarú o c'omer;n de suas ope
rações. 

Art. 27. Os Dircctnrcs uão poderão alif'IJar, durante o tempo 
de seu exrrl'icio, os rlcz bous, qtw como tacs devem possuir. 

Art. 28. gmquanto não ror;~tll applicadas ao objecw especial 
da Caixa, as quantias t·ecebida'i ser;io f!,~positail:-t; uo Bauco do 
Braz i I; guanlando-sn unicarneate Ut1S cofres da Caixa o dinheiro 
necessario para o pagamento das tk:;per,a~ do expediente, e cus
teio ria rtll'srna. 

Art. 2!1. Cada Direet"r ria C:1ixa 1\Iutuaut,~ vnnccr;i um ho
uorario auiiual eorr'I'SflOIHleure a trcs millesimos da fuudo no
minal, se11do a retribuiçao :w Delegado uomcado pelo Governo 
2:0onsooo annuaes. 

At·t. 30. A Caixa llllltilautn '<er;i Jissolvi!la, nu porque teuha 
finrla!lo o prazo legal de sua r!nra~ao, ou pela realização da 
perda rlr~ rlous terços, ou mais do seu capiral. 

ArL. 31. Sculwrn tlivirleud" porler<l ~er· feito, euu1uanro o ca• 
pita! rlc:;falcado, em vir·Iude de pt~rdas ner-nrrirlas, n:io fôr iute
gralmcnt'' restabelecirlv; lry,,:tiH!'<! j:i pn·v:·uida com as me
didas írrdicad:Js 110 art. n. 0 e ''il; 'n r:wra·.l"'''· 

Arl. :J2. O Direcwr -rriJstitnirlo nà:> pód,.,:ú ser reeld!o !lentro 
do fll'im,iro ::11U:t r~nutarh do rlia da SIJhslitu·~·;-w. 

Art. 33, llissohida a C:li'GI ~l:ilil:tlll ',sua litpiJação se fará 
seg·u11do a"' reg-ras do Codi;,ro CoHilaerciaJ. 

Art. 3L Os Direclorc, rwoc;:rarao ''l''"P'''' ultimar ami:rav!'l
metlle toda" as cunlest:IÇÕes; que se p<:Sf.arn crig-í11ar no rueueio 
dos ucgocios ria Caixa, fic;ru,lo os mesmos Dir·e<'lor·es autori
zados a demandar, <'ser demandados, e a exercer livre e geral 
administração, e plenos puderes, nos quaes devem, sem rttserva 
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alguma, considerar-se cnmJH'ehrndido;:, (' outorga1los todos, 
mesmo ns poill'l'l'" em can-a pro1•ria. 

Art. 31i. :\a hypnCH~,:e 1le Si' I' jli'O p~ro o cst::1h da Caixa Mu
tuaale, e !·ouvir aos iuter·es'I'S ria rn•,sm:., e :ws tio publico 
elevar a escala de •uas OJlt'r:u,:üe·', requNer-::c-lta o augrncnto 
do callilal, pr·optHJtlo-sc a relbrllla do;; esLatulos, na parte res
pecrha, obsci'vadas para t•sse fim as fol'luali!lailcs uellt•s pres
t:l'iJlLas, saL o sempre a a]lJll'uva<::to <lu Governo lmpl'rial. 

CAPITULO XII. 

DISPOSIÇflE> TRAtiSITORIAS. 

Art. 36. Por drrogação do art. 11, ~ 1.• rlr1s pr·csentes esta
tutos, ficam uomo~a1los Directori'S da Caixa 1\luluaute o seu fuu
da!lor·Dr- Ant.,nio •li' Castro Lopc·;, Dr·. NU!IO Alval'I'S Pereir·a 
e Souza, e o Couselhcir·o Autonio lleurii(U~S de Mir3rula Rego. 

li. i o e e Janeiro, 12 de Outubro de 1871í.-DI·. Antonio de Castro 
Lopes. 

DECRETO N. 6Hí9- DE 211, DE ~IAHÇO DE :1876. 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia Engenho 
Central de S. Gonçalo, e concede-lhe autorização para func
cionar. 

Attendenllo ao que l\le requereu a Companhia En
genho Central de S. Gonçalo, deYidamente represen
tada, c de conformidade com o parecer da Sccçfio dos Ne
gocios do lmnerio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 2 do COIT('nte mez, Hei por bem Approvar 
os estatutos da referida Companhia c autorizai-a a 
funccionar, fazendo nos mesmos esta tu tos as a I te rações, 
que com este baixam. a ssign:~das por Thomaz José Coelho 
de Almeida, do l\Ieu Conselho, Ministro c Secretario de 
Eqadodos Nc.o;ociosda Agricultur·n, Commcrcio e Obras 
l1 u1Jiica~. que a~sim o t<·nha cnlcndido e fa(a executar. 
Palario do Bio de J:meiro em vinte c quatro de Março 
de nnl oitocentos s•tcnt1 c: seis, qui'l'IUage~im<> quinto 
da Independcncia e do llllpcrio. 

!' ;' I :~ • 
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"'-Iterações a que l!!le rerere o Decreto n.• 0189 
de ~4 de Março de 18,-6. 

I. 

A Companhia fica autoriz~da, na conformidade do De
creto n. o 61.59 de 2~ de Março de 1876, a elevar a 700:000J 
o seu fundo social de 600:000S, fixado no art. 2. o dos 
estatutos. 

Il. 

O art. Õ. 0 fica assim redigido:-Os accionistas são 
responsaveis pelo valor das acr;ões que lhes forem dis
tribuídas, c os que não realizarem as respectivas en
tradas, com a devida pontualidade, perderão, em bene
ficio da Sociedade, as suas acções com as prestações já 
eiTectuadas; exceptuados, porém, os casos de força 
maior, que possam ser justificados perante a Directoria. 

III. 

O ar·t. ().• !ica assim rmligido:- Dos lucros líquidos, 
provenientes ele operações ctiectivamentc concluid:~s no 
respectivo semestre, serão delluzidos :J "1. para fundo 
de reserva, o qual é especialmente destinado a occorrer 
ás perdas do capital social, ou a substiluil-o; c do res
tante serão repartidos dividendos 'emcstraes. 

Permittindo, porém, os lucros líquidos a distribui
ção de dividendos superiores a iO "lo c achando-se o Es
tado indemnizado de qualquer auxilio pecuniario que 
a Companhia tenha delle recebido a titulo de garantia 
do juro de 7 "1. ao anno sobre o respectivo capital, será 
o excesso da renda de 1.0 °/., 1livirlido em tres partes 
iguaes: uma applicatla a constituir o fundo de amorti
zação, a outra a augmcntar o fundo tlc reserva repre
sentando no mini mo, porém, um terço do capital social, 
e a terceira a addir á quota dos dividendos. 

O fundo de reserva deverá ser convcrtitlo em apol ices 
da divida publica, geral e provincial, letras tio The
souro e hypothecarias de estabelecimentos de credito 
real, garantidos pelo Governo. 

Não se farão dividendos emquanto o capital social 
desfalcado em virtude de perdas não fôr integralmente 
restabelecido. 
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IV. 
Art. i6. Acrescente-se no final : podendo ter lugar 

terceira convocação ua assembléa geral, a qual, no uia 
designado, deliberará com o numero de accionistas 
presentes. 

v. 
Art. 20, ~ L 0

, acrescente-se ao final: poden1o Lam
bem qualquer accionista propôr á assembléa g-eral as 
alterações que julgar convenientes, fazendo-o por in
tcrmcdio ua Directoria, e sobre parecer desta. 

~ 2. 0 Em vez da palavra-registrar, leia-se-rejeitar. 

YI. 
Art. 23. Acrescente-se ao fim!: não serão atlmitti

dos votos por procuração para a eleiç~o da Directoria. 

VII. 
Art. 39. Expresse-se que a sédc da Companhia é na 

cidade de Campos. 
VIII. 

Acrescente-se onde convier: -A Companhia se dis
solverá, logo que soffrer perda superior a dous terços uo 
seu capital social; sendo feita neste caso sua liquidação 
de accúrdo com as disposições do Codigo Commercial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ tle Março ue :1.810.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Sociedade Engenl10 Central 
de S. Gonçalo. 

TITULO I. 

DA SOCIEDADE ENGENHO CENTRAL DE S. GONÇALO. 

SECÇÃO I. 

D<\ CREAÇÃO DA SOCIEDADE. 

Art. f. o Fica estabelecida na freguczia de S. Gonçalo, muni
cípio lle Campos, Província do Rio de Janeiro, sob a denomina
ção-Engenho Central de S. Gonçalo,-uma Sociedade para 
favorecer o desenvolvimento da cultura da canoa, e melhor.ar o 
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fabrico do assucar mr.di~nte o r.mprego de apparclhos c pro
cessos moderno> dos mai-; apcrfeiçoarlos. 

Art. 2.0 O fuwlo social será rlc 600:000~000, rlividirlo.;; em 3.000 
acçõe' c poderá ::er ·~levado por rl.•li.lcraç;ln da a'sem:Jlr;a ge
ral rios aecioui·:l.as e auiOriza,ão do Govr'I''IO lrnpcl'Íal. 

Art. 3. 0 A S'lcierlarle crJ:Jstililc uma eomnauhia :uwnyma c 
suas arçõcs srímcnt:' porlent s: r lrausfaidas pot· :tcln l:u)(;arlo 
uo re:~i~tro da Socierlarle o·om a a~si~uatura dlJ aedouista ou 
de scn nrocurador com por!:~1·e3 r•sper~iaes. O •·e;.:islJ'O da trans
fereucià licará á caq;o do S:\rretario 0:1 dr) qual'lller outro olli
dal I!OIIIr\ado pda Dirr•:·tori:t. 

Art. ~. 0 A iliiJlOI'taw ia da: ar·rii!~,; sub ·.:·riptas ::crit :·calizarla 
Pfll' pro~ ;I:JÇrlt'S de 20 °(0 ll:t JII'ÍIIl•'il':t l'oiilill:HJa (! dl' 10 °10 liaS f! UI' 
se sc~guirr:ut no·; prazo~ clesigu:ul.,s w·l:t Din•d•ll'i:l p<Jr uwin de 
aunuucios publiearlos, com a Jll~c·:s;a!'ia :tlll.eeedenci:l, com
tanto 'flH~ ''!lll'r' clll'S medeie pelo ill<:uos :;o dias. 

Art. i)." Os a<·,·iouistas r]tll) u:1o re:llizar:'lll as sn.as rntrarlas 
com a de viela ponl.ualidarle, perdnão em !Jendi··in rla Socil'r!atle 
as suas acções com as prestaçür~s j:1 cll'ectuarlas; licanrlo, ponirn, 
cxceptnados os casos de foro;a maior, qu:· pussa:u ser justificados 
pcranlt' a Uit'CCtoria. 

Art. ti. 0 llos lucros liqnirlos s:~rão nr:•viamcn!P rlr•lnzidos30"/o 
para fundo ri<~ reserva até rJnr• e;Lej:l r·cr·ou:;truHo o capital so
cial, e do restante srrãr• I'!' partidos o: rlividrndo; sem.'strar:;. O 
l'undo de rescr·va rle1crá ser conrertirlo c•m apolices ria divida 
puhlica. Não se farú dirirlenrh seu:lil do; liii'I'OS li<Juidos pro
venientes de operações etr,·ctivautelllt) concluídas uo r•·spcctivo 
anuo e nem tão pouco em:JitalllO o capital so!'.ial <lesfalc:Jdo em 
virtutln de perda;; uão fúr integralmeut;~ restaiJcleddo. 

SECÇÃO li 

DAS OPERAÇÕES DA SOCIEDADE. 

Art. 7. 0 O eng-enho central comprari1 aos lavrarlore., as suas 
eannas por r·out1·actos feitcs c·om a llircctoria. 

Arl. 8. 0 Se app:ll·e··rrcm duvida~ iHWft':l do pc~o e qualidade 
das canuas scri"t!J decirlirlas por :~rhitrns SPIII f'r'lr111a de pro
resso. 

Art. !l. 0 O risro !lo acondicion~mcnto c trans:wrte rlas cannas 
~ómeulr' cor1·erú pm· COllla rio rn-:euho ceuir:il depois da en
treg-a nas estacões maL.; IJl'Oxima·; dos C'ilaLelccillte!tlos dos 
plantadores. · 

Art. 10. As estações, rle que trat:t o artigo antcccrlPntr•, po
dem ser eslaiJclel'irlas pda llirectoria no,; pontos qne Ih<~ pare
cerem mais convenientes aos iutere's"s ria fabrica c dos pro
ductores. 

Art. H. O eng-enho central terá mna cai•;a r1ara a guarda rios 
dinheiros rlc'>lina!los ás despczlls <In custeio r a f:J!Jrica, porúm 
a Uirc~toria_u:lo JH_Jdcr;i disp•'ir r! o <!UC llourer em deposito para 
operaçocs nao d1~s1g-narlas n•·stcs es1at11tos. 

Al'l. 12. A eseolha dns t'OIISifntatarios para a venda do a~sncar 
e aFuarrleutc pertence ao Pres1dcnte com approvação da IJirec
torta. 
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TITULO 11. 

DA ADJ\IINISTHAÇÃO DA SOCIEDADE. 

SECÇÃO I. 

DA ASSE~IBLÉA GERAI.. 

Art. 13. A n'nni:lo tJ,; acciouistas que possui •·em cinco ou mais 
ac1;ões, po1· si ou com proenraçiin de uul.rns sor:ios, constiluirá 
a.;s(•mbléa geral, qiH) será pre-idida por um dos sociO'i eleito 
por acclamação ou po1· escrutinio scerclo, quaudo não se che
gue a um accôrdo. 

Art. 11. A assembléa geral rennir-sc-lla ordinariamente no 
mcz de Julho de c:1da auno, no dia previamente lixarlo pela Di
rectoria c extraonlinariamente : 

~ 1. 0 Quando fôr solicitada pela commissão fiscal. 
§ 2. 0 Quando a reuni<lo fôr I'CIJUerilla por um numero rle accio· 

nist:1s, euja'i aeções represeutem um dreimo tio capital social. 
§ 3. 0 Quamlo a Directoria julgar uecessario. 
1\rl. Hi. Nas reuniões extraordiuarias n<lo é permittillo tratar 

de ob,iecto diverso da sua convoca~·ão , e esta será feita por 
edital nos jornaes, por tres vezes consecutiva:;, e oito dias antes 
da remJi<lo. 

Art. 16. A assembléa geral porlrrá deliberar com o nnmero 
de accionistas que represente um terço do valor nominal das 
acções subscriptas. Se de novo fôr preciso convocai-a por n<lo 
ter sido etfcctu:ula a reunião no dia desi;.mado, marcar-se-l1a 
novo prazo para a reunião, o lfllal não excederá de dez dias e 
Besta I'<•uuião poderá .1 assembléa rlelibt•rar com o nnmrro de 
accionistas que represente a quarta parte do valor nominal de 
suas acções. 

Art. 17. Em cada reunião nomeará a assembléa geral, por 
maioria de votos presentes, um Pre!iidente e dous Secretaf1os, 
que serão cncarregallos de redi.dr as H tas e rio cxpe<licute 1la~ 
sessües. 

Art. 18. Os votos da asscmhl1;a geral serão contados rla ma
nci•·a se~uinw : carla dn<·o :Jf'Çfws 1lar<lo direito a um voto, mas 
nenhum aecionisla tcra em caso a'fUIIII mais <k !lcz votos, IJUal
quer que seja o numero de suas aeçiíe:;. 

Art. 19. Para dar direito a ter voto na a<semhléa geral é 
preciso que a tr·ausferencia 1la~ acçiles haja sido feila se!isenta 
dias antes da reunião, e para fazer paru~ da Directoria 1\ preciso 
que o accionista possua, pelo menos, UO acções, eHIIJllauto que 
para ser eleito fiscal basta possuir 30 acçües. 

Art. 20. Compete á assembléa geral : 
§ t. o Alterar ou reiorrnar este o; rstatulos, mas para i<;so é 

necessario que a reunião <cja cornjHJ~ta de um uumero de 
aecionistas, IJUe represente 11111 terço do t:apiL:1l 'iOI'ial, e tjne as 
delibcraçür~s sejam submeltid~s il approvaç:lo do ~~overno Impe
rial. 

§ 2. 0 Approvar, I'Pgistrar ou morlificar o r"g-imento interno 
do t·n!(rnho ccutral, organizado pela Directoria. 

§ 3. o Julgar as coutas aunual's. 
§ 4.• Nomear os membros da Directoria e os Fiseae11. 
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SECÇÃO 11. 

DA DIRECÇÃO D.l. SOCIEDADB. 

Ar·t. 21. A Sociedade será regida por uma Directoria com
posta de Presidente e 1!ons Dirc::tore~, que substituirão o Pre
sidente na ordem da votação. O Presidente servirá por quatro 
:tnnos, findo~ os quaes poderá ser reeleito-

Art. 22. Os dous llirector·es, que serão : um o Secretario e 
outro o Thesonrdro, servirão igualmcute por nuatro aunos, 
podendo, findo esse prazo, serem reeleitoo. 

Art. 23. Na primeira reunião dos aecionistas eleger-se-Ita o 
Presidente e depois em uma só cedula os dons Directores. 

Art. 2t. O Pre:,idcnte c ns dous Dircctores perceberão, a titulo 
de reti·ibuiç:lo de seus serviços, 5 "/o sobre a metade da renda 
bruta-da fabrica, cabendo ao Presidente a metade dessa porcen· 
tagem e aos dons Directores a outr·a parte dividida ünralmente. 

Art. 21>. Os Bircctores scrflo cldlos pela assembléa geral e 
por uma maioria absoluta de votos; c uão a havendo 110 primeiro 
escrutínio proccder-se-ha a seguullo entre os mais votados ; uo 
caso de empate decidirá a sorte. Os snpplcntes dos Directores 
serão tirados dos immcdiatos em votos ua eleição dos Dire
ctores, segundo a ordem da vota~,;üo. 

Art. 26. Nenhum membro da Directoria poderá entrar em 
exercicio sem possuir e depositar na caixa da Sociedade 50 
acções, as quaes serão inalienaveis, emquanto não forem ar
provadas as contas pela asscmbléa geral. 

Art. '1:7. Não é pemritlido aos memhi'Os da Directoria deixar 
de exercer por mais de trcs mczcs as funcções de seu cargo, 
salvo quando a asscmbléa geral julgar plausível o motivo alie
gado, porque do contrario fica entendido haver resignado o 
lugar. 

' Art. 28. Compete á Direetoria : 
§ 1. 0 Deliberar ácerca da necessidade das chamadas para as 

prestações das acções. 
§ 2. o Fixar annualmente as quantias que devem ser appli

cadas á eonstrucção ou reparação do material do engenho 
central, da viação por terra ou por agua, bem como as despezas 
com o pessoal technico, com os empregados ou opera rios. 

§ 3. 0 Dirigir as operações da Sociedade, menos as que dizem 
respeito á parte technica do engenho central c suas depen
dencias. 

§ 4. o Fazer com os lavradores contractos para a compra das 
cannas, ajustando os preços e as épocas do pagamento. 

§ !S.• Nomear e demittir os empregados. 
§ 6.• Propor á assem bléa geral dos aecionistas as alterações 

nccessarias nos estatutos. 
§ 7. o Organizar o regimento interno do engenho central de 

accôrdo com o disposto nos estatutos c de executai-o proviso
riamente emq_uanto não fôr approvado pela assemllléa geral. 

§ 8.• Org:wu:ar o relato riO c balanço das operações da Socie
dáde, que deve ser annualmente apresentado á assembléa geral 
dos accionistas. 

Art. 29. As deliberações da Directoria serão tomadas pela 
maioria de votos presentes, se houver empate ficarão adiadas 
para a sessão seguinte, e se ainda nesta houver empate decidirá 
o Presidente pelo voto de qualidade. 
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Art. 30. A Dircctoria n•unir-sc-hn no t()lllllO da s:tfra pelo 
tuenos uma vez por setnana, c fora dcs,;a époc;1 ~etupn! que for 
uceessario. 

Art. 31. Os supplentes serão chamados para supprir os impe
dimentos tios· Di•·eclores segundo a onletll da vota~·:io, e no 
t~aso de fallecirneuto ou tle ser resil!llat!o qnaltlllf'r ln!:ar tia 
Dircctoria proceder-se-Ita á eleição para o pn·•·uchitii<'Hto da 
\'al(a. 

Art. 32. Tambcm a assembléa geral el"f!''I'Ú n111a Cntmnissão 
Vise~ I eutre os accionistas !jne estiverem uas cout]i~ü<'s do 
arL. 1\l, a qual >et·á substituída annualmenl.e. No raso de impc
dimculo dt! um de seus mc111hros sera cllam:ulo o acciouista 
ÍIIIIIICdi;IIO em YOLüS na ultima cJd~·iio. 

Art. 33. Compele aos Fiseaes: 
lmpeeeionar lotlas as opcr;IÇÕt!S f'ahris e COilliiii'ITiaes tia 

Socictladc, c para esse fim visitar:lo o enf(ellhO eelllral e suas 
tlcpcndeneias; examinarão o cstatlo da caixa, a t~scriptura1;ito c 
contahilidadc da Compauhia, os rel!i-;tro,;, liHos, tlor.ulllí~Ulos da 
Sof'icíladc, dando conta do ttne houw.n~111 ohservatlo ;i assem
bléa get·al em uma de suas sessf1es onliuarias. 

Art. 3~. Compete ao l'resitlente : 
§ 1. 0 Apresentá r it assemhléa geral em suas r•~nniõcs ordina 

rias, e, em Home da llircc.L•Hia, o n•latorio anunal tias operações 
c do estado da Sot:iedade com tlcclaraçâo do seu activo c pa.;
si v o, a_companhado das observações snggeritlas pela 111archa dos 
ueg·oc•os a seu cargo. 

~ 2. 0 Visita•· o engenho central c suas •lc:pentleneias, cx:ulli
uar as CIJIISlrucç.õcs c reparações, o estado da ,·i ação e do trafego 
das estratlas; fiscalisar a passagem tias eannas tios Janadorcs e. 
propor á Uirectoria totlas as medidas t)uc julgar conformes aos 
wtt!n:sse~ da Companhia. · 

§ 3. ° Convocai' cxtraordinariamentt: a Pircctoria. 
~ 4. 0 A attribnição conferida no art. i2. 
~ IS. 0 Presidir ás sessões ordinarias .c cxtraortlinari~s tia Di· 

reetoria, mantendo ncllas a ordem c regularitlade tios tra
balhos. 

§ 6. 0 Propor á Directoria a nomt!a•:fto e a t'XOBera~:io tios 
empregados. 

§ 7. 0 lBdi~:ar á Dircetoria quacstJUCI' obs!aculos que haja en
contrado na exetut;ão destes estatutos para í[IIC ella proponha 
á asscmbléa geral as alterações uecessarias. 

Art. 35. Compete ao Dircctor Sceretario: 
Paragrapho unito. Lavrai' as actas <las scs,ües tla J>ircrto

ria, lauçall(lo-as em um livro para l'ste fi111 destinatlo, c fazer 
toda a escrintm·açiio conccmentc ao expediente da Dircetoria. 

Art. 36. Compete ao Director Thesonrciro : ter, sob sua 
guarda, os dinheiros e quaesquer valores consistentes Clll 
titnlos eummerciaes ou hyp.!}thccarios )l'~rtenecntcs á Soeicda
de; receber todas as dividas acth·as c fazer us pagamentos 
ordenados pela Directoria, tendo uma cscrii}turação c collta
bilidade regular de todas as operações a •cu cargo. 

· Paragrapho uni co. O Thesom·eiro prestará llant;a ou cau~·ão 
idonea, na fórma que fôr deliberada pela Dit ecLoria. 

Art. 37. Haverá um Guarda-livros encarl'egatlo oela Dirt'cto
ria de toda a cscriptura~·âo e collta!Jil idade ti:• Compa11hia. c 
perceberá pelo seu trabalho.nm orde11ado fixatln pela Ilirt•ctoria, 
depettdendo da approv:~ção da asscmbléa geral em sua pri
meira reuuião. 

Art. 38. Haverá um Engenheiro chefe ao qual compelirá 
dirigh· a construcção dos CI!iflcios, o assentamento tlas ma-

- PAUTE I!. til 
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chiuas, o funccionamcnlo dcllas, o pessoal tio engenho centi·aJ 
e suas dependeucias, o fabrico do carvão animal ; fazer manter 
a rcgulandadc e pontualidade no transporte das cann:.s e pro
thu:tos das fabricas, bem como o asseio, boa ordem e policia 
dellai. 

DlSPOSIÇÓES GINtAES. 

Art. 3U. A Companhia durara por 30 aunos a terá sua séde 
em Cam)JOs. 

Art. 40. A Sociedade Engenho Central de S. Gonçalo obriga-ióe 
a saldar todo ~eu debito proveniente da compra do mate· 
rlal da fabrica e suas dependencias, sendo a responsabilidade 
dos socios proporcional ao numero de suas acções, de modo 
tjue as entradas cubram as prestações a que a mesma Sociedade 
se obrigou para com os coustructores, na fórma tio contractu 
que fôr approvado pela asscmbléa geral dos accionistas. 

Art. 41. O Presidente da Directoria nas deliberações desta 
tem, além de seu voto como Dircctor, o de qualidade no caso 
de empate nas votações. As obrigações do Guarda-livros e de 
quacsquer emprega1los da Companhia serão estabelecidas no 
regimento interno do engenho central. 

Art. 42. A Directoria marcará nm ordenado annnal ao En· 
genheiro chefe c aos outros empregados, submcttendo a sua 
decisão ao conhecimento e approvação da asscmbléa geral. 

Art. 43. Nenhuma despeza será ordenada pela Dircctoria com 
a construcção do engenho central e via ferrea sem ter em vista 
orçamentos e planos do Engenheiro tla Companhia ou dos em
prezarios encarregados da construcção devidamente appro· 
vados pela assembléa dos accionistas. 

Art .. u. As alterações que se julgat·cm necessarias nesses 
planos e orçamentos só poderão 'ser autorizadas pela mesma 
assembléa sob proposta da Directoria. 

Art. ~. O Presidente e mais membros da Directoria são 
individualmente responsaveis pelas perdas e damnos que cau
sarem á Sociedade provenientes de dólo, malicia ou culpavel 
negligencia. 

Art. 46. O Presidente e mais membros da rderida Directo
ria ficam autori?:.Jdos para demandai' e ser demandados, e para 
exercer a administração da mesma Companhia nos termos 
destes estatutos. 

Art. 47. O prazo de quatro annos, de que tratam os arts. 2t 
e 22, será contado, para a primeira Directoria que fôr eleita, 
do dia em que fõr o engenho central inaugurado. 

Art. 48. Fica o Presidente da Directoria autorizado a soli
citar, em nome da Companhia, a .npprovação dos presentes es
tatutos, autorizaçao para poder a mesma funccionar nos termos 
da Lei de 22 de Agosto de 1.860 e mais dis!Josições em vigor, e 
bem assim a requerer ao Governo Imperial a concessão da ga
rantia de juros para o capital de 600:0001'1000 nos termos da Lei 
de 6 de Novemtiro de 187/S.- (Seguem-se as assignaturas.} 
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DECRETO N. 6160- tlc 21 DE MAnço DE 1876. 

Pro roga por seis mezcs o prazo fixado pelo Decreto n. o 59G2 de 7 
de Julho de 1875. 

Attenrlcndo ao que :Me requereu Julio Roberto Dunlop, 
Hei por bem Prorogar, por seis mezes, o prazo fixado 
pelo Decreto n." 5962 de 7 de Julho de 1.875, para a in
corporação da Companhia, que deverá construir a ~~trJ
tla de ferro da estação tia Barra :Mansa á cidade do Bana
nal, na Província de S. Paulo, sob a condiçãó · uc ser 
iííiransferivcl a concessão a que se refere o Decreto 
n. • 4673 de W de Janeiro de i87i, sal v o á referida 
Companhia, o improrogavcl o prazo por este concedido. 

Thomaz José Coelho uc Almeida, do Meu Conselho, 
1\'linistro e Secretario de Estado dos Ncgocios tia Agri
cultura , Commcrcio e Obras Publicas, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte c quatro de 1\'larço de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagcsimo quinto tia Inrlcpcndcucia e 1lo lmperio. 

Com a rubrica de SU<l ~l:lgest1tlc o ImpPr;Hlor. 

DECRETO N. IH6i- rli<: 2'~ o:' tiAilÇO nE IH7G. 

1:once!le ao nacharcl José Joaquim Fcrrr.ira Haht~llo permis.,lo 
para lavrar,'jazidas !lo' ouro, e outros mctaes na Provinria 1lt~ 
l\linas Ger:ics. 

Attentlendo ao que Me requereu o B~charel José Joa
:juim Ferreira Rabello, Hei por bem Conceder-lhe per
missão para lavrar jazidas de ouro, cobre, palladio, ferro 
e outros metaes nas terras de sua propriedade sitas 
nos lugares denominados-Rio du Peixe cJ S. Cyriaco 
do município do Serro, Província de lllinas Geraes, sob 
as clausulas rtne com este baixam assignada.~ por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Meu Con~rlho, Ministro c 
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Srcrr,lnrio r!,: Estado elos !'iw~ociosdH "\';JiCUiilll'<l, Coili 
morei o c O!Jr:Js l'u!il iras, tpw a,;>i 111 o tenha C I! leJ1dido 
C faça C':CCUtar. l'aLiciO do !tio iJC .J:tneiro em YÍJttn C 
f!Uatro tln l\Iarço de mil oitocentos sf'tntla c sei~. quin .. 
quagcsimo rtuiuto da Indl'pt~ndenri:t c do lmpcrio. 

Com a ruhrica de Sua l\lagcstatle o Imperador. 

Tlwmnz .JosJ Cor/110 de 1tlmcidn. 

Clousulo .. u ~IUC ..... ref'et•e () Dcercto 11." n.ant 
de ~~--2. •le ~l:u·~:n de l!'o17'H. 

I. 

Ficam concetliuas ao;Baclwrcl José Jo:1qnim Fcneira 
lla bcllo c i ncocn ta da t:1s 111 i nera es dtJ 111. j;j() lmt(:ts tJu:·t
llratlas (f38G,070 metros IJH:Hirados) 110' lngare.-; -Hio do 
Peixe e S. Cyriaco, na Prol'incia tln i\linas Geraes, p:1ra 
lal'!'ar jazidas lle ouro, cobre, p:tlladio, ferro c outro8 
metacs, durnntc o prazo de cineoenta annos. 

I!. 

Dentro llo prazo de cinro annos, desta data, o con
cessionario far':'i medir e di•mal'ear as rnferiJas datas. 
c aprescrJtal':'l a J'('SJlCCtÍ\':J plant.a ao Presidenln aa l'ro~ 
vineia, que mandará Yerilirar a nartitlão por Enge
nheiro de sua eonliança, eoncndr; :1s Uí'SPl'Zas dt~ me
dição, demarcação c as de vcrifieaçJo por conta llü 
conccssionario. 

Ill. 

A medit;Jo c demarcação do terreno cnnerdido .. :lind:; 
depois 1lc rcriJlcada, não darú direito ao ront:e.<:>ionarin 
para lnrar ;:s mims emqu:t!llo não prorar perante o 
Governo ter cmprt•gado r:ll'Pct iv:ltlH'n!c o capital rut·n•,;
powlentc a :JO:OOO;)OOO]ior tlataminc•al. 

IV. 

Fintlo o prazo dn cinco :111110.s, contados da pre . ..;entc 
dal:l se o concessionario 11:io ti rcr elliJH'cg:HJo a sonuna 
C?rr~sponucn te a 30:000,)000 por da ta minera I, perdcrú o 
direito a tantas datas quantas forem :~s pareellas iguaes 
1 essa quantia, que faltarem para perrazel-a. 
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v. 

Na fórm1 1lo lkerclo n." 323G ele 21 de Março uc 1864. 
•,erá considerada niTectivamentc empregada e portanto 
incluiLl;~ na qnantia proporcion:d, :le qnc trata a clau
suh 3.", a illlJlOrtant:ia das desp!'zas das seguintes 
vt•rh:ls: 

L" Da; cxplor:lÇÕI'S c lralJalho.~ preliminar<~s para o 
dt•scohrimcHLO ou reeoni1Pcimcnto das miu:~s; 

~-" Do cu;;to tios trab:llhos <la mntliçiTo c) dem:~rc:~ção 
do;; terrenos, li)Vantamenlo tla n•spec:t ira planta rJ 
;;n:~ vrJrilicaçiTo pelo GovrJrno; 

::." Da compra do lnreno em que dPmnrarem as datas 
mineracs; 

~-" D.1 acquisiçiTo, transporte c colloca,:iio de instru
mentos c machinas destinado,; aos trabalhos da mine
raçiTo: 

ri." Do transporte de Engenheiros, cmprPgados r, 

trah:dliatlorcs ; 
Fira entendido qnc nPsta vcrh 1 não se comprc

heltdcr:iu as dr•,;ptlz:ls pror,•nientes tl:i~ vi:t'~lliiS diaria-; 
re~ulares e constantes das mina.' para qualquer 
ptlVunção, ou vice-versa, que estes indivirlnos fizernm 
1010 que estejam conclnillo., os edilicios para suare
siilcncia no lugar tia mineJ'ação. 

ü." Das ollr.ts i'l'itas f)lll vista dos trahalltos da mi
neração, tendentes a facilitar o trnnsportc dos pro
dnc:tos c br,m as,;im ;1s casas dr morada, armaz<~ns, 
ollicinas c outros etlificios indifpcnsHcis ú cmprcza; 

7." Da acquisição do animae,, barcos, carroças c 
qu;u~squcr outros vcliicnlos r·mprcgatlos nos lraiJalhos 
elas minas e no transporte de seus productos; 

8." Do custo f!os trabalhos c-.;ceulados para a lavra, ou 
ele qualquer tlcspeza feita bana fltle para realizar dellni
tivamcnte a minnraçJo: ficando entendi<lo que o custo 
das plantações feitas pelo· conccssionario não scrú 
levado á conta do capital. 

VI. 

As provas das hypothescs da clausula anterior 
serão admittidas bana {ide, mas o artiflcio empregado 
para illuflir o Governo e seus mandatarios, logo que 
ft!r flcscobcrto, far:'1 raducar a presente concessão, per
dendo o concessionario ou quem o representar, f!Ual
fJUCr direito :'t inilcmnização. 
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UI. 

O collccssionario fica obrigado : 
1." A apresentar a approvação do Governo a planta 

d:~s obras para a lavra, quo tiver de fazer. Esta planta 
Jevera ser levantada por En~enheiro de minas, ou por 
pessoa reconhecidamente habilitada neste genero de 
trabalho; 

Fica entendido que o concessionario não poder:i 
fazer cavas, poços ou galerias para a lavra dos mi
neracs de sua concessão sob os edificio::: particulares, 
e a i5 metros de circumferencia delles, nem sob os 
caminhos c estradas publicas e a to metros de suas 
margens. . 

2." A collocar e conservar na dircc:ção dos tra
balhos da mineração Engenheiro habilitado, ou perito, 
cuja nomeação será confirmaLla pelo Ministerio da 
1\grícultura, Commercio e Obras Publicas; 

3. o A pagar· annualmente cinco réis por braça qua
drada (4,8~ melros quadrados) do teneno minernl, na 
fórma do que dispõe on.• l, §L" do art. 23 da Lei 
n. 0 :1.507 de 26 de Setembro de 1.867, e a entrar· todos 
os annos para o Thesouro Nacional com a quantia cor
respondente a 2 •;. do producto liquido da mineração; 

1.~,. o A sujei ta r-se as instrucções e regulamentos q uc 
forem expedidos para n policia das minas; 

5. o A iudemnizar os prejuízos causados pelos traba
lhos da mineração, que provierem de culpa ou in
observancia dos preceitos da sciencia e da pratica. 

Esta indemnização consistirá na quantia que fôr ar
bitrada pelos per i tos d.o Governo, ou em trabalhos que 
for·em indicado~ para remover ou remediar o mal cau
sado, e na obrigação de prover á suhsistencia dos 
indivíduos que se inuti!isarem para o trabalho e das 
fami!i:1s dos que fallecerem em qualquer dos casos 
acima referidos; 

6. o A dar conveniente direcção ás aguas cana Usadas 
para os trabalhos das lavras, ou que brotarem das 
minas e galerias, de modo que não fiquem estagnadas 
nem prejudiquem a terceiro. Se o desvio destas aguas 
prejudicar a terceiro o concessionario pedirá previa
mente o seu consentimento; 

Se este lhe fôr negado requererá ao PrliJsiden te da 
Província o necessario supprimento mediante fiança 
prestada pelo concessionario, que responderá pelos pre
juízos, perdas e damnos causados á propriedade alheia. 
Para concessão de semelhante supprimento o Presidente 
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da Província mandará, por edilaes, iuLimat· os proprie
Larios para, dentro do prazo razoavel que marcar, apre
sentarem os motivos de sua opposição e requererem o 
tJUe julgarem necessario a bem de seu direito. 

O Presidente da Província concederá ou negará o 
supprimento requerido á vista das razões expendidas 
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os inte
ressados recorrer para o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso porém só
mente será recebido no ciTei to devolutivo. Deliberada 
a concessão de supprimento da licença, procedcr-se-ha 
immediatamente á avaliação de que trata a clausula 
7_., ou da indemnização dos prejuízos allegados pelos 
proprietarios ponneio de arbitras que serão nomeados, 
dons pelos concessionarios e dous pelos proprietarios. 
Se houver empate será decitlido por um quinto arbi
tro nomeado pelo Presidente da Pro v incia. Se os ter
renos pertencerem .ao Estado o quinto arbitro serit 
nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, o 
concessionario será obrigatlo a effectuar no prazo de 
oito dias o deposito da fiança, ou pagamento da im
portancia em que fõr arbitrada a indemnização, sem 
o que não lhe será concedi•Jo o supprimento da li
cença. 

7.0 A remettor scmeslralmcntt) ao Governo Imperial, 
por intcrmcdio do Engenheiro Fiscal e do Presidente da 
Província, um relatorio cii·cumstanciado dos trabalhos 
em execução ou já concluidos c dos resultados obtidos 
na mineração; · 

Além destes rclatorios é obrigatlo a prestar quaes
quer esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Go
verno, ou por seus Delegados. 

A inobscrvancia do que fica exposto nos §~ L • e 2. • 
d;~ presente clausula será punida com as penas de 
tliminuição do prazo da concessão por um, dous, ou Lrcs 
annos, a arbítrio do Governo, e pagamento do dobro 
da quantia devida, c com a caducidade da mesma con
cessão, dada a reincidencia, o que tambem será appli
cavcl á inobservancia do que se estatue nos ~§ 3. • e 
4." Nos outro• casos o Governo poderá impór multas de 
200;}000 a 2:000$000. 

8. o A remetter ao Governo amostras de ouro ou de 
qualquer outro mineral de cada camada que descobrir 
c das diversas qualidades que possam ser encontradas 
na mesma camada e quaesqucr fosscis que encnntrar 
nas ex plorat:õcs. 
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Yll!. 

O (;'l;-·•r:Jn m:mrlar:'t, sr•mprc que julgar r:onv,•nirntr. 
•";::::;in: r o:: lnballws rln lllinr•r:tç.:io, de fJHC ~e trai::, c 
i l'l'r·cf'i·~:•::r o lllillln pnr rpw ~ão Clllllprid:ts as r:lausular. 
11"<!a (~Prti'CSS;io. 

ll r•)nr·cssinna•·io ser;'t obrigado a prcslnr aos r:nm
mi..:•::Jrio-; twnw:Jdos p:11·a atjllt:lln fim os rsc.l:lrrt·imr~lllo:; 
ll•.' descmpr•nl1o de sua commi~.s:'io c hnlll assim a 
fr;~n [llf'ar-llies o iw;rr·.·:so r'llt todas as onici'las c l!lgarcs 
dr• I r·aiJJI!in. 

IX. 

Sr·m [H'l'II1Ís:>:in do r;ovNnfl n:io pnilr'l':·l o r:on:·;·s·:io
JV,rio dividir as d:11as J•JÍII!'f'ar•s que lhe sJo rnner•didas; 
r• por srta Jllorln ::r•rt' I'I')'I'<'SI'Jlt:Jn!r:s srr:To olirk·:Hios a 
,;xq:ul:tJ' ri!~·oro':l!lll~JJ!n r•sla rlausui:t, sob pena de perda 
da concessão. 

Tamilem não poder:'t lavrar qualquer outro mineral 
sem autorização expressa do Governo Imperial. 

X. 
C:t·:r:r·a ,.,:.l;r l'\liiCes::~o: 

!." f)(~i\:rndo rl1• r•\cr:ntar os l.r;JIJaiiJO.' prr•p;-~ralorios 
r· ri:- /IJÍ:J('J':t:)o r•specilicados nas pre::ent.r•s clansni;J:; 
dnJiro Jo pr1zo d1: ci11ro annos contados drsta data; 

~!." Por abandono da lltina ; 
:1." Hci\anrlo rk lnrar a mina por mais de trinta 

,Ji:;s 'rm r·.ausa de força m:tior dcvitlamcnlr provada; 
Nf's!a nltim:~ liypotltrsP a snspensJo dos traballlos não 

rxer:derú o prn•J qtw f1lr marcado pelo Govrrno para a 
renw(:'To das C;ll!s::s qur• a tirercm delrrminado. 

'L" No caso de rcincirlenria de infracçJo a r1uc c.slcja 
imposta prna pccuniari:t. 

XI. 

A infracção de qualquer dnssas clausulas, para a qual 
não se tenha estabelecido pena especial, será punid<~ 
com a multa de 200$000 a 2:000;~000. 

XII. 

O conccssionario poderá transferi!· esta conccssJo 
á uma sociedade ou companhia, organizada dentro ou 
fúra do Imperio, a qual ficará ipso facto subrogada em 
todO!' os dirritos c devrres que lhe competem. 
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Fúra desta hypothoso, só por sucee~,;:tn l1·.c:itima, ]Yll' 
testamento oa arljudic~ção p·1ra p:lg-:lln:·nlo do crndnr1'' 
Jl<~d,·r;i ~er transmittid:1 a nJJiro illdiYidiill, precnd:·nt]n, 
poróm, 1wr:ni.-.s:io do (~O\'j;l'l:", qn:· a Jlf'c;:n:·l sr os JJOYo; 

t'llllt;l',;,;joii:Jl·jo,-; !l:i\l 1'()-;,;llÍI'I':JI IJ,•; llli'Íii.; jll'i'•'ÍSOS p:l!':l 

a lavra tia mina. · 

xm. 

S1' a Companl!Ía Wr org:nliz:HI:l fúra do Tmpt~rio, st':-:'1 
obrigada a constituir no B;·azil pcs,;o:1 liahilit:Jda para 
rcpn·sental-a :~ctin e passinm1·ntr em Juizo 0u fúr:-~ 
tklln; tirando nst:dwlr·ci:lo qnr quanta.' lfll'''llít'' SL! 
sw;eiL1rem l'ntrc t~ll:t r n no\'crno st'l :in n•,;oh id:1s no 
Bt·.1zil por arhitros, o as qu1' se sus:~itarrm entre t•lla t' 
os particulan•c; serão disrutid:~s e dt~l1nilivamrnto ro
solvitlas nos Tribunacs do lnqwrio, de conformidade com 
a rcspPctiva legislação. 

XIV. 

A tlecisão nrbitral será rbd:1 por um sú Juiz, se a~ 
partes accordarcm no mesmo individuo; no caso con
trario, porém, c~da uma nomcar:'t seu arhitro, sendo o 
terceiro, rujo voto serú decisivo, nomeado por accôrrlo 
de ambas as partes. Não ilavcnllo ~cctirdo, o Gonmo 
aprcsentar{t um c o conces:;ionario outro nome de 
pcssons reconhccidamen to qualif1catlas, c a sorLc d c c i1l i rú 
Pntrc cllas. 

XV. 

Ficam rcsalnrlos cs direitos de terceiro, qut\t' so de
rivem dn propriedade da superf1cie do sólo, quér tia 
prioridade da exploração ou lana dos mincracs nos 
lugares onJe forem designa1los ao conccs;;ionario, c tlc 
eoncessões an Lcriormen te feitas pelo Governo. 

No primeiro caso, o pt·opriet!lrio da superficie do súlo, 
só poclerú ser della priva1lo mediante indo111nizar;ão, sa
tisfeita pelo concessionario arnigavel on judicialmente. 

N n segundo caso.. ser:to mantidos O'> direi tos prove
nientes de explorações c conecssões anteriorc·s, pro
vando o interessado que CXI'cutou os trabalhos em 
virtude de autorização do Governo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de l\larço ~-:-~:~--, 

Thomaz .Tosé Coelho de~~~::~ /.~<~~~ \J~ CAMAt9,f')) 
.. _ PAUTE 11. / '-. ,}l •li , ), 

I /" ,_, 

i' -~ <,) I 

~. , . .) ()c)J/ 
\• \~}..'/ 

~c\'\. / 
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DECHE'l'O N. til62- o~: 24. llE li1Anço llE ·IH7n. 

Approva com alterações os estatutos da Companhia União Itahi· 
rana, e autoriza a funcclonar. 

Attendendo ao que Me requereu a Companhia União 
llahirana, deviuamente representada, e de conformi
dade com o parecer da Secção elos Negocias do lmpcrio 
elo Conselho de Estado, exarado em Consulta de :17 de 
Agosto de :187rj, Hei por hem Approvar seus estatutos 
c autorizai-a á funccionar com as alteracões feitas nos 
mesmos estatutos, que com este baixam:assignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do 1\'Ieu Conselho, Mi
nistro e Secret:u-io rle Estado dos Negocias da Agricul
tur,1, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e quatro de Março de mil oitocentos setenta 
c seis, qninquagesimo quinto da lndepcndcncia e do 
lmperio. 

Com :1 rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Thoma::; .Tosé Coelho de Almeida. 

ClausnLn• :t que se ref'eJ•c o l~eereto n. 0 610~ 
destn dnt.n. 

I. 

Art. ti.'' Acrescente-se no final-Os aecionistas são 
responsa v eis pelo v;~ I o r das acçõcs IJUe lhes forem dis
tr·ibuidas. 

11. 

Art. 32. Substituam-se as palavras-no anno lindo
pelas seguintes-no respectivo semestre. 

111. 

Ar!. 33. Depois das palavras-fundo de reserva des
tinado-.1crc~cente-sc-exclusivamcnte-: o mais como 
está. · 

Palacio do Hio de Janeiro em 24 de l\farco de 187fi.- · 
'l'lwnw~ José Coelho de Almeida. · 



EXEClJTI\'0. r~ li 

lflsta.tutos da Companhia União ltabirana. 

CAPITULO I. 

DA COMI' A:'! UIA. 

Art. 1. o A \:omp:mhia-Uni:lo ltabirana-eonstitne uma asso· 
eiaçiio anonyrna, cujo IIm exclusivo é a fabricnr,:lo mrcanlca, 
com motor hydraulico, do tecidos de matcrias lilanwnlosas do 
paiz, e venda dos productos manufacturados. 

Sua duração será do 30 annos, e poderá ser prorog:ula por vo
tação da asscmbléa geral dos accwnistas, com approvaç:io do 
poder competente. 

Art. 2. 0 A Companhia se installnrá logo dopols de puhlicada 
a approvação dos seus estatutos pelo Governo Imprrial, c terá 
su't sédc neste municipio, e no estahclecimrnto quo se fundará 
onde mais convier nas immrdiar;ürs desta cidade. 

Art. 3. 0 O capital da Companhia será de IOO:OOO,'iO:.lO rrprcscn· 
lados por 1.000 accücs dr, 100,)000 cada uma. 

Além tlcstas ser:io COIII'.cd itl:ts ao Dr. Domingos Martins (~nPrra, 
incorporatlor da companhia, :Jo act;ücs remidas, c 11uc lcr:1o 
todas as vantagens das primeiras. 

As entradas das acções serão feitas em tres prestações sem de· 
pcndencia de chamada : a primeira de 50 "/o, 30 dias depois de 
publicado o Decreto de approvação tios estatutos; a srguntla de 
25 °/n, 90 dias depois da primeira; a tercPira de 25 °/0 , !lO dias 
depois da segunda. 

Art. <!.. 0 Os accionistas que n:lo fizerem suas prestações com a 
devida pontualidade perderão, em henellclo da Companhia, o di
reito ás respectivas acções, e ao valor das prestações já e!Tec
luadas. 

Art. 5. 0 As acçücs scr<lo nominativas, transferíveis, por termo 
lavrado em livro especial, sómcnte depois de cficctuada a pri· 
me ira prestação. 

Art. 6. 0 As operações da Companhia começaráo logo que esteja 
realizado o capital necessario para compra e transporte das ma· 
chinas. 

Art. 7. 0 Os herdeiros de qualquer accionista fallccido succe· 
derão no direito ás respectivas acções e dividendos, e no de con
correrem ás assembléas, com tanto que por combinação entre si 
nm só os represente. 

CAPITULO 11. 

DA A5SEMBLÉA GERAL DOS AGCIONISTAS. 

Art. 8. • A ~~sembléa geral. será constitu\da pelos possuidor~s 
de uma ou ma1s acções msci'Iptas nos registros da Companhia 
.ii'S dias antes da reunião para que forem convocados. 

Não será porém esta restricção applicavel á primeira reuni :lo 
tia assembléa geral, se Psta tiver lugar antes de df'c:orrPrem i'; 
•lias da publicação do Decreto, qui approvar os estatuto!'. 



,\CTOS Di) I'ODI.R 

,\s rcanilli'S trn1o Jn:::ar no ostahr.lcdmento da Comp.1nhia; ou 
PIIJ <mira parir <JtW f<lr n:xprc,;saHJPJJlr dc<:lar~<l:l no aviso de 
C<>Hvor::H:.nn, <':llll!lLlllln n~o l':xio;l.ir o cslahrlcl'imrnlrJ, on lJil:llH]o 
por alg-tun molivo nrlle n:1o pudrr sPr. 

Art. \1. 0 A asscrniJléa geral p<>dcrá funceionar aclnndo-sc rc
prrsrntada ao menos metatlc <lo capital rcaliz'ltlo. N;1o se vnrili
e~ndo rsta eont!ir;:1o, conn>car-sc-lta outra rrnni:1o p·.Ha :10 <lias 
depois, c nclla se pmlcrá dcliilcrar com tJU:illllll'l' Hllllll'ro •~<' 
:ler:ücs rrprcsrnlada~. 

()u:mrlo port•m sr lratar de JH'urog-ar:~o da tluraç~o r.a dissolu
ção da Companhia, reforma ou modilicar;:1o de rJn:li1JllCrdispo,;ir,:1n 
dos estatutos, não se pourrá tomar drlih<'rarüo :llgtuua se>u,ruc 
~o ache represcnt:lda ao menos mrtarlo das a,:,",-'rs cmittiJl:is. 

Art. lO. Ao ar:eionisla rpw, tendo Yolo, 11:1o puder eornpa
reecr, ó facultado fazPr-sc rl'prcscntar por outro acciorrHia, :i. 
'lilrrn, por procurar:1o on por earta, conlira pod<'I'Cs çspt•eial's. 

Esta f:reul1hrle porém ti negarl:1 quando se trai a r ria r•lriç:1o 
dr Oircdor ou Directores c de mc1nhro ou mcmhros tia C:)lll
mis:o.:1o Fiscal. 

Ar!.. H. Nos ca'>os C!n Jf!IC s1: adntilte roprcscnl.aJ;ão, la rnhPm 
scr;lo adrrlittidos os tutores por seus pupillos, os maridos por 
suas mulheres e os prcposlo3 pelas firmas ou corporaçücs que 
representarem. 

Art. !2. Os votos serão contados na razuo de um por carla 
uma acção. 

Art. 1.3. A assemhléa se reunirá ordinariamentC' em 1.1) de 
Agosto de cada anno- para uomcar o seu Presi1lcnte- para 
to11wr em consiclcraç:\o o rclatori:J da Dircctoria, o halalll:o do 
anno anlr,rior, t: o parceer da CorHrlliS<ão Fiseal- c para PIPger 
o' membros eJTcctiyos c suppleutcs tia Jlircctoria c ria Co:u
missão Fbcal. 

Se nessa reunião não puder a ass8mhléa deliberar sobre todas 
as materias sujeitas á sua resolução, a sessão poderá ser. pro
rogada ou adiada com tanto que n:1o se espace por ma1s do 
oito dias. 

Art. H.. Extraordinariamente se reunirá a assern!Jléa quando 
fôr convocada pela Dircctoria, pela Commissão Fiscal, ou por 
accionistas, que representem um decimo do capital reali
zado. · 

Nesta~ reuniões não se poder:i dcliherar sobre assurnptos di
versos dat!liClles que csprci flcadamcn te forrm Jlcclarados como 
motiYos ria convocação no aviso respcetivo. 

Art. !5. As rcuniües ordinarias independem de convocar;~o 
por terem tempo e lngar determinados; as extraordinarias serão 
convocatlas com 30 dias de antecedencia por annuncio pu
blic:ldo na folha officia l do Governo da Proyincia, ou em 
qualquer jomal da Côrte, de grande circulacão. 

Além deste meio de notillcacão -ncccssario,'- aos accion islas 
serão dirigidas cartas de aviso pelo Secretario da Directoria, 
pela Com missão Fiscal, ou pelos accionistas, que fizerem a 
convocação. A cxpctlição destas carlas não precisará ser pro
Yada. 
Ar~. !6. As rcsoluçües da asscmhlóa geral ser~o por maioria 

relaltva dos votos das acçües representadas nos termos dos 
a~ts. :1.0, H e !2; salvo tratando-se da eleição de Director ou 
Dtrectores, e membro ou membros da Commis,;:lo Fiscal, pol'IJUC 
então s~: exigirá a maioria dos votos dos accionistas presentes. 

Art. !7. As deliberaçües constarão de actas circurnstanciadas, 
lançadas em livro para isso destinado, e assignadas pelos accio
nista~ que houvP.rem concorrido á as,cmbléa. 



~:X.ECUllVO. 

CAPITULO li!. 

00 AD~II:'íl ;TRA(Í.C! DA cmll'A:'illl..l.. 

Art. 18. A Companhia srrá dirigida por uma Di1wlnria 
r'leila pela as5Cillhl(•a grr~l onli11aria, c r·omJHJSia de lrl's 
HJCIIlhros rcsitlcnlc,; on tlist:weia n:1o m:1 ior di) il'gua r, llJPia 
desta eitladc, c possnillorPs c:ula 11111 tle ucz ou 111ais aiTCtes 
inscriptas nos registros da Companhia. ·· 

• As fnnc1.:t1cs da Dircrtoria durarão regularmente um nnno 
tll'otlc Hla •'loição até :i sua substituiç~o nas épocas tlcsignau:1s 
JlC'io art. 13. 

Excrptua-se tlcsta rcv,ra a primeira Dircetoria, que f) i cita rm 
asscuJllléa geral cxtraonlinaria convo1~3da JH'iu inl'tlrpor:ulor 
ahaixn assignado, logo depois tla approvar;:io Lins prcs<'lllt·s 
estatutos, funccionará até !5 1le Agosto de 187G 

Art. 1\l. N~o potlcrão ser conjnnelanwntc llircetorrs ar·cion ls
tas que forem-sogro c genro-ou eunltatlo duranlP o •:nnha
tliu -ou p~rrntrs por cunsangnlnill:Hlt) Dló o srgu111lo gr:io
ou sodos de uma mesma Jinlla social. Tamlwtn os ert•tlnrt'~ 
pignoratlcios não poderão ser Dircclorcs, se u~o posso it'l'lll o 
requerido numero ile acçõcs proprias. 

Art. 20. No f\aso tlc fallccimento, impedimento ou resignar;r10 
de nm ou mais Dircclorcs, serão suas vezes prcencltitlas pelos 
supplcnlcs mais votauos. 

Art. 21. Inc;_l!u!Jc á llircctoria: 
1. o Promover por todos os meios a seu alcance a progpcridadc 

da Companhia ; 
2." Nome~ r t!'entre seus membros seu Presidente e Secretario, 

compelindo ao primeiro presidir as reuniõrs e fazer executar as 
resoluções da Directoria, e ao segunuo lavrar as actas em livro 
especial, c fazer o cxpctlicnle; 

:1. 0 lnsprccionar e fisealisar mensalmente ao menos os traha
lllos especiaes de que dependerem a regularidade c exilo da em
preza; 

rL 0 Nomear um Gerente de sua confianca, que tome a seu cargo 
a direcção e expediente do serviço tliarlo, llxando os seus vcn· 
cimentos; 

5. 0 Nomear, sob proposta do Gerente, os empregados que forem 
neressarios, e fixar seus or1lenados; 

G." Susp~õnder, impor multas e demittir os empregados IJIIC 
mal srrYirem; 

7." Heeolher :i um Banco, ou casa commcrcial aerrilitada as 
t]\tantias, que 11Jo li verem immediata applica~flo; 

8.° Fcl:lwr as contas no fim do anno social, e fazer didt!Pntlos 
tios lucros lii!Uillos; 

\1. 0 Apresentar á asscmhléa geral no mcz de Agosto o hal:uH:u 
do anuo filltlo, e o rclatorio da marcha e occurrcnt'ias dos Jlc
goeios, r interesses sociacs; 

10. Facilitar <l Commiss;1o Fiscal o cxamr da eseri;Jturação, e 
tlo archivo, c tlar-lltc tmlas as cxplicaeõcs c infonual't1cs, I[UC 
forem exigidas. · · 

Art. 22. O Gerente nomeado por nm'l mredoria não poderá 
ser destituido por ella ou pelas lJircetori~s IJilC n suhstiluircm ou 
suceederem, senão {t pedido seu, ou C!HaiHlo fôr provado que mal 
•lesem penha seus tlevcrcs -ficando assim limitada a attrilnti~:Jo 
'lliC confere o n." ft Llo artigo anlerc(\entc. 



Art. 23. Incumbe ao Gerente : 
t. o Dirigir o movimento Interno do estabelecimento, proce

dendo sempre de accOrdo com as ordens e instrucçõcs da Direc-
toria; · 

2." Propor á Directoria os empregados, que forem necessarios ; 
3.• Prestará Directoria e á Commissão Fiscal as explicações e 

informações, que forem exigidas, Indicando as medidas que o 
bom exilo da em preza reclamar; 

~.o Escripturar e regular diariamente os livros da Companhia, 
de modo que com clareza se possa conhecer em qualquer tempo a 
marcha e o estado dos negocios; 

5. o Ter em ordem e boa guarda os livros e documentos per
tencentes á Companhia; 

6. o Examinar, verilicar e subscrever todas as contas de com
pras de ma teria prima, e de ofltros generos; 

7. o Fazer os pagamentos aos empregados e vendedores; 
8. 0 Verificar escrupulosamente a quantidade que contiver cada 

peça de tecido rnanufacturado, fazendo appor-se os devidos 
carimbos nas extremidades, antes de ex pôr á venda; 

9. o Dar, com declaração do numero de matricula, qualidade e 
quantidade, urna guia dos productos manufacturados á cada 
comprador, tomando em livro proprio as notas respectivas; 

:10. Facilitar á Comrnissão Fiscal o exame dos livros e docu
mentos, sempre que por clla fôr ref{Uisitado, e ordenado pela Di
rectoria. 

Art. 2L A Directoria será parcialmente renovada, cada anno, 
ficando sempre ao menos um de seus mcmllros em exercício. 
Art. 25. A DirectorWt representada por seu Presidente, ou pelos 

membros que a compuzerem, poderá em nome da Companhia 
demandar e ser dernandada,-preferindo sempre, entretanto, 
resolver quaesquer f)uestões pelos meios amigaveis, ou por 
arbitramento. 

Quando ausente será substituído o Presidente pelo mais votado 
dos membros da Directoria. 

Art. 26. Os Dlrectores na o poderão exigir, m:~s poder·ão ar.r.i
tar a gratiflr.açiio, IJHr. lhes votar n asscmbléa geral dos ~r
donistas. 

Art. 27. O Gerente vencerá, além do ordenado que lhe fôr 
lixado pela Dil·edoria, mais :! "• do lucro, que annualmenle 
,;e liquidar. 

CAPITULO IY. 

Art. 28. Na assemblca geral ordinaria de cada anno, ~e rle
ger·á uma Commissão Fiscal composta de Ires ;Jccionistas, que 
tenham suas pelo menos 10 acções, cada um, e que não residam 
rm distancia maior de legua e meia t.Iesta cidade. 

D'entre clles será relator aquelle que designarem. 
As funcções da Commissão Fiscal durarão reg~larmente um 

anno; mas á seu respeito dá-se ta miJem a excepção do art. 18. 
ultima parte. 

Ar·t. 29. Por fallecimento, impedimento ou resignaçlío de al
gum ou alguns dos membros da Commissão Fiscal. serão suas 
vrzrs pre•·nr-hidas pelos supplrntPs mais votados. · 



EXECUTIVO, 

Art. 30. Incumbe á Commissão Fiscal apresentar na assem
bléa geral dos. acciorilstas seu relatorio. sobre a gestão da Dl
rectoria, emlttmdo seu parecer a. respeito; e sobre q_uaesquer 
negocias concernentes á Companhia, exammar a escnpturação 
e documentos comprobatorios della, sem reserva alguma, fa
zendo no relatorio as observações que parecerem opportunas 
e de proveito. 

Arf. 31. o~ serviços da Commiss:Io Fiscal são ilr,ttuitos. 

CAPITULO V. 

OOS DIVIDENDO~. 

J\.rt. 3~. Os divi1lendos se farão dos lucros liquidos das ope
rações e!Tectivamente concluldas no anno lindo, sendo vedada 
a distribuição delles em quanto o capital !lesfa lcado em virtu1le 
de perdas não fôr integralmeute restabelecido. 

Art. 33. Desde o primeiro armo de eJiectivo trabalho do ma
chinismo se retirará. annualmente uma quota de 2 %do lucro 
liquido, para constituir o fundo de reserva destinado a fazer 
face ás perdas do capital social, ou a substituil-o. 

Dous annos depois de estar funccionando a fabrica, começarão 
os machinismos a soJirer uma d1~prcciação de 2% do seu cm;to na 
sédc da Companhia, a g:ual depreciação será. lançada em conta 
de despeza. Estes 2 % uão engrossar o fundo de reserva. 

Art. 34.. O lucro liquido para os dividendos será calculado, 
d'lpois de deduzir-se a importancia do custeio da fabrica, os 
2 % de depreciação e a quota destinada para fundo de reserva 
de que trata o artigo antecedente. 

GAPITULO VT. 

lllSPOSIÇÕES DIVEIISAS. 

Art. 35. A Companhia não venderá quantidade inferior a Jii 
metros de tec!do. 

Art. 36. Todas as compras e vendas serão a dinheiro cíe conta
•lo, e nenhum do~ encarregados da administração poderá. con
trahir divida em nome da Companhia. 

A Directoria para effectuar vendas á prazo deverá munir-se de 
prévia autorização da assembléa geral dos accionistas. 

Art. 37. o Presidente da assembléa dos accionistas, e os 
membros da Directoria e da Commissão Fiscal poderão ser 
reeleitos; porém um dos Directores será. necessariamente substi
tuido, na fórma do art. 2~, por occasião da nova eleição. 

Art. 38. Só poderá. exercer o cargo de Gerente pessoa que, além 
das habilitações especiaes necessarias á juizo da Directoria : f. o 
offerecer como fiança por si ou por ou trem 60 acções que ficarão 
inaliena veis em quanto estiver em exercício; 2. 0 comprometter-se 
á residir no estabelecimento da Companhia, e a não sahir delle 
ai_nda ac~ident!llmente, sem q~e o deixe entregue á pessoa, que a 
Dtrectona destgnar para ~orvtr nas suas ausenc.ias. 



ALTu~ IJU l'UIH:H 

,\rt. ::'1. ,\s r:on!as r' h:tl:nll:<>·: <la CnJnpanliia s~r:lo f0<·il:11!~,,; 
:JIIllll<lllllr'lllr• 110 dia :a de .JullJu para sl'l'I'JIJ :i]:n•s•:Bt:Hios a ::::
.<r'JJr!Jir'•a ll:t n~uni:lo ordiuaria dr J:idc Agllslo. 

o anuo soeial ser:i rlo !." <IC Agusto :i :n rlc .Jnll!o srrrninlc. 
Art. ~O. O BUHJerü c Yt'llt'i'lltrntos dos rinprr.g:lifus, Jixados 

pela llircctoria na lúrwa rio art. 21 11. '"';c:;, Jir·ar;Jo 1lPprndendo 
de ull!'rior appr::y:l!;:-tu da :Jssrll!!Jlé:t geral, sr u:lu ltonYCJ' rrso
lur·fln anterior totttada á respeito. 

Art. '>1. As ar·-c:<ies r:darfto luda,; dislrilinidas oi!" l!tr•zc:: <li'Jlllis 
dr• :Jp[rl'o\':H!IIS c::tcs p:;latnlil>' . 

. \ri. '•:!. Todos os ar·•·ioui:;l:rs em :J::srnJirli"a podrr:ln pmpnr os 
JIIPI/iura!JIC'IIl(J~i !Jtlt 1 ll11~.-; p.ll't~t'Cl'l'ill l'!'lie;IZI';) p;JI';I O lllllll 11 :\.i(o d:1 
l'tttprr•z:J. 

Arl. 1:1. O inrortr:•I':Jilnr rla Cnntp:inlti:t lit~a :Jttf:>riz:r<lo :i f:tZ•'I' 
por ''"11!:1 dl'!la, st• f,)r lt'Y:Jd:t :1 •·lft'il••,nn soh a rc-:pt1/ls:Jllilid:ttle 
pt•s-;u:tl do:; suiN'I'ipt,,r,•s :!h.tixo :rssi~tt:tdns. as dr'S(Ii'Z:t>' d1• que 
depenr!t•rctn a :ippro\·:lr:'to, ittt(ll'<">:'tof' <li::lri/rui'.::rodt<>lt•s t·:;l:t· 
tu tos, :t illl[li'<'SS:Iu dos lilttlos das ili'':'"'S, 11 o llt:Jis '!IW lirr IICt:<'S· 
s:rrio p:il'il inslallarfto da C•llttp·•ttltia. 

Arl. H. A C•rlll)l:tlll:i:J .Si! dis::11IYt'r:'t IIOS r::J!'OS preYhlus p:•Jo 
!JI'Ci'do 11." 27H dr• l!J de J)pzr'Jillrro de 1Hiill. 

O modo pratico da liqnitlar::i•J scr:i lletrrminarlo pela :rso;rrHhlé·a 
geral ad lwc couyuc:tda, gu:rrdad:1S :ts rlisp<Jsi~-ücs do Codigo 
Commcrcial. 

Min:~s Gcracs, Cidarle r!c lta/iira, 1. 0 rlc Marr,o de 187:>. (~r·
gucm-sc as assignat ur:rs). 

DECRETO N. OW:J - DE 21 DE MAnço nE i8íli. 

Concede a Sebastião .Tos(! Fcrrrira P.allcl!o c ao Bac!Jarcl .Tos,·: Joa
quim-Ferreira Rabcllo perrJJiss:l<l para la na rem jazidas dt! ouro 
e ferro no lugar denominado Zagai:J, na PrnvitJria dt• l\linas 
Gcracs. 

Attcnclendo ao que l'tle requereram Sebastião Josó Fer
reira Habello c o BacharC'l Josó .Joaquim Ferreira 
Habcllo, Hei por hem Coucecler-IIH'S per111issão para 
lavrarem jazidas de ouro e ferro, no lugar dtiJOtllill~Jdo 
-Zagaia, na ProYincia u1: 1\Iinas Gc1·ans, ~oh as clausulas 
que com este baixam, assignadas por Thomaz Josó Coelho 
de Almeida, do 1\lcu Conselho, l\linistro e Sr:r:rctariq de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Cómmercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte c quatro dç l\Iarço 
de mil oitocentos-setenta c seis, quinquagesimo quinto 
da Inclepcndcncia c do Imperio. 

Com a rubrica de Sua 1\l:lg<:slatle o Imperador. 

Thoma:: Jos/ Coelho de A 1m tido. 



EXECUTIVO, 41.7 

Clau&ulas a que se I•et"ere o Decreto n. • 6163 
de ~4 de Março de 18,.6. 

I. 

Ficam concedidas a Sebastião José Ferreira Rabello e 
ao Bacharel Josú Joaquim Ferreira Habcllo cincoenta 
Llat~s mincraes de 1'11.750 braças quadradas (686.070 
metros quadrados) no lugar denominado -Zagaia, na 
Província de Minas Gcraes, para lavrarem jazidas de 
ouro c ferro, durantr o prazo de 50 annos. 

11. 

Dentro do prazo de cinco annos, desta data, os eon
ressionariog farão medir e demarcar as referidas datas, 
e apresentarão a respt>ctiva planta ao Presidente da 
Província, 'lue mandará verificar a rxact.idão por En
genheiro de sua confiança, correndo as despezas de 
medição, demarcação I' as dr1 verilicaç:lo por conta dos 
concessionarios. 

IH. 

A medição e dema1·cação do terr·rno r~oncedido, ainda 
depois de ver i llca1la, não da r á di rei lo aos concessio
narios para lavrarem as minas elnquanto não prova
rem perante o Governo t c rem em preg·ado effectiva
mente o 1:apital correspomlentc a 30:000~000 por data 
mineral. 

IV. 

Findo o prazo de cinco annos, contados da present11 
data, se os concessionarios não tiverem empregado a 
somma correspondente a :30:0001$000 por data mineral, 
perderão o direito a tantas datas quauuts forem as par
cellas iguaes a essa quantia, que faltarem para per-
fazel-a. · 

v. 

Na fúrma do Deereto n.• 3236 de 21 de Março {~~~ 
será considerada effect.ival/lcnte empregada. tftlll1JioCAMA84 ', 
incluida na quantia proporcional, de~·~ Íl' 'clau- ,.,. 

- PARTE H. I r.,,_/ "-

' . ...._0 I 

' ·:o' <'\()~d 
.. "\..'-- /:/ 



us ACTOS DO PODER 

sula 3. •, a importancia das dcspczas das seguintes 
verbas: 

L • Das explorações c trabalhos preliminares para o 
descobrimento ou reconhecimento das minas ; 

2. • Do custo dos trabalhos r la medição e de ma reação 
dos terrenos, levantamento da respectiva planta e sua 
verificação pelo Governo; 

3. • Da compra do terreno em que demorarem as rlatns 
mineraes; 

4,. • Da acquisição, transporte e collocação de instru
mentos e machinas destinados aos traiJalhos da mi
neração; 

5. • Do transporte de Engenheiros, empregados c tra
balhadores ; 

Fica entcndirlo que nesta vcriJa não se comprehen
dcrão as despezas proveniente,; das viar.rcns diarias rc
gular·es e constantes das minas para r{uall{Uer povoação, 
ou vice-versa, que estes indivíduos fizerem logo que 
estejam concluhlos os edillcios para sun residencia no 
lugar da mineração. 

6. • Das obras feitas em vista elos trabalhos da mi
neração, tendentes a fac i li ta r o transporte elos productos 
e bem assim as casas do morada, nrmazcns, oJTicinas e 
outros edificios indispensa v eis á cmprer.:1 ; 

7. • D:1 acquisição de animaes, barcos, carroças c 
quaesquer outros vehiculos empregados nos traballws 
das minas c no transporte de seus productos; 

8.' Do custo dos trabalhos executados para a lavra, 
ou de qualquer despeza feita bona firle, pnra realizar de
finitivamente a mineração; ficanuo entendido que o 
custo das plantações foi tas pelos conccssionarios não 
será levado á conta do capital. 

VI. 

As provas das hypothescs dn clausula anterior serão 
admiltidas bonrt firle, mas o artilieio empregado parn il
ludir o Governo e seus mnndatarios, logo que fôr des
coberto, fará caducar a presente concessão, perdendo os 
concessionarios ou quem os representar qualquer di
reito á indemnização. 

VII. 

Os concessionarios llcnm obrigados : 
t. o A apresentarem á approvação do Governo a planta 

das obras para a lavra, que ti verem de fazer. Esta 
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planta deverá ser levnntada por Engcnheit·o de mln:~s, 
ou por pessoa reconhecidamente habilitada neste genero 
de trabalhos; 

Fica entendido que os concessio11arios não poderão 
fnzcr cavas, poços ou galerias para a lavra dos mlnet·aes 
de sua concessão sob os cdillcios particulares, c a H) 1ne~ 
tros de circnmfcrencia dell~s, nem sob os caminhos e 
estradas publicas c a !O metros de suas margew:;. 

2." A collocarem e consenarcm na ditecçfíd dos ha
lialhos da mincrat.;ão Engenlwiro habilitado, ou pPrito, 
cuja nomeação scrú confirmada pelo 1\linistet·io da Ag-ri
cultura, Commercio c Obras Publicas; 

3." A pagarem annnalmcutc cinco réis por hraç.a qtl:t• 
drada (4,8'1, metros qnatlrados) do tcnono mint•ral, na 
fúrma dn que dispõe o H." 1, !,~ L" do art. 23 da 
Lni n." i:SOi de :w d1) St~lembro tln 181l7, c a cntràrctll 
touos os anno; para o Thesouro Nadonal enm.a quantia 
correspomlcnte a ':! ''/, tlo pro:Juc.lo lit[Uitlo da mine
ração; 

fL o A sujeitarem-se ás !n~Lrucçõcs e rc.cJ;nlamentos 
que forem expe!lidos p:1ra a policia tias minas; 

;:;,o A inuemnizarem os prejuízos c:lll~auos pelos tr:l· 
balhos da mineraçiio, qui) prnvierent de culpa ou inob
servancia dos prec.eitos da scieneia c da pratica; 

Esta indemnização consistirá na quantia que fôt' at'hi~ 
trada pelos peritos uo Governo, ou Cill ll·abalhos que 
forem indicados para remover ou remediar o mal cat1-
sado, c na obrigação rle prover it subsistencia tios imli· 
viduos que se inutilisarcm para o trab:1lho c das famí
lias dos que fallccercm em qualr{ucr Jos casos acima 
referidos. 

6. 0 A darem conveniente direcção ús aguas canalisa~ 
tias para os trabalhos das lavras, ou que brotat'cffi rias 
mims e galerias, ue moJo r1ue não litrucm t~~L1gnauas 
nem prejudiquem a terceiro. Se o desvio destas agua!l 
prejuuicar a terceiro os concessionarios l1Ctlirão previa
mente o seu consentimento; 

Se este lhes fôr nr:gatlo rer1ucrcrão ao Prcsitltm te da 
Província o necessario supprimento mctlianle liança 
prestaua pelos coneessionarios, que responderão pelos 
prejuízos, perdas c U'llllllOS causauos á propricuatle 
alheia. Para concrssão tlc scmclltantc snpprirrtcnto o 
Presiur;nlc lia Provincia m:mdar:í, por erlitnes, intimar 
os propt·ietarios p:trn, dt)ntro do pr~zo razo:1vel que 
marcat·, apresentarem os motivos de sua opposição e re
quererem o que julgarem necessario a bem de seu di~ 
reito. 



ACTOS IIO PODER 

O Presidente da Província concederâ ou negará o 
supprimento requerido á vista das razões cxpendidas 
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os interes
sados recorrer para o 1\linisterio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas. Este recurso porém sómente 
será recebido no effeito devolutivo. Deliberada a con
cessão de supprimcnto da licença, proceder-se-ha im
mediatamente á avaliação de que trata a clausula 7.", ou 
da indemnização dos prejuízos allegados pelos proprie
tarios por meio de arbitras que serão nomeados, dons 
pelos concessionarios e clous pelos proprietarios. Se 
houver empate será decidido por um quinto arbitro no
meado pelo Presidente Lia Província. Se os terrenos 
pertencerem ao Estado o quinto arbitro será nomeado 
pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, os concessio
narios serão obriga1os a effectuar no prazo de oi to dias 
o deposito da fiança, ou pagamento da importancia em 
que fôr arbitrada a indemnização, sem o que não lhe 
será concedido o suppri menta da licença. 

7.0 A remetterem semestralment(] ao Governo Im
perial, por interuwdio do Engenheiro Fiscal e do Pre
sidente da Província, um relatorio circumstanciado dos 
trabalhos em execução ou j:'t coneluirlos ('dos resulta(los 
obtidos na mineração; 

Além destes relatorios são obrigados a prestar quacs
quer esclarecimentos que lhes forem exigidos pelo Go
verno ou por seus Delegados. 

A inobservancia do que Jiea exposto nos ~§ L 0 c 2. o 

da presente clausula será punida com as penas de c1 imi
nuição do prazo da concessão por um, dons, ou tres 
annos, a arbítrio do Governo, e pagamento do dobro da 
quantia devida, e com a da caducidade da mesma con
cessão, dada a rcinciclencia, o que tambem será appli
cavel á inobservancia do que sn estatue nos ~§ 3.• e 
4. • Nos outros casos o GoYerno poderá impôr multas 
(\e 200~000 a 2:0006000. 

8." A remetterem ~o Governo amostras de ouro ou de 
qualquer outro mineral de cada camada que descobrirem 
e das diversas qualidades que possam ser encontradas 
na mesma camada e quacsqucr fosscis que encontrarem 
nas explorações. 

VIII. 

O Governo mandará sempre que julgar conveniente 
examinar os tr·abalhos da mineração, de que se trata, e 
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inspeccionar o modo por que são cumpridas as clausulas 
desta concessão. 

Os concessionarios serão obrigados a prestarem aos 
commiss:Jrios nomeados para aquelle fim os esclareci
mentos no desempenho de sua commissão, e bem assim 
a franquear-lhes o ingresso em todas as ofticinas e lu
gares de trabalho. 

IX. 

Sem permi~são do Governo não poderão os concessio
narios dividir as datas mineraes que lhes são conce
didas;· e por sua morte seus representantes serão obri
gados a executar rigorosamente esta clausula sob pena 
de perda da concessão. 

Tambem não poderão lavrar qualquer outro mineral 
sem autorização expressa do Governo Imperial. 

X. 

Caduca esta concessão : 
i. o Deixando de executarem os trabalhos prepara

torios e de mineração especificados nas presentes clau
sulas dentro do prazo de cinco annos contados desta 
data; 

2. o Por abandono da mina; 
3. o Deixando de lavrarem a mina por mais de trinta 

dias sem causa de força maior devidamente provada; 
Nesta ultima hypothese a suspensão dos tl'abalhos 

não excederá o prazo que fôr marcado pelo Governo 
para a remoção das causas que a tiverem determinado. 

&,. o No caso de reincidencia de infracção a que es-
teja imposta pena pecuniaria. 

XI. 

A infracção de qualquer dessas clausulas para a qual 
não se tenha estabelecido pena especial será punida 
com a multa de 200~000 a 2:0006000. 

XII. 

Os concessionarios poderão transferir esta concessão 
á uma sociedade ou companhia, organizada tlentro ou 
fóra do lmperio, a qual ficará ipso facto subrogada em 
todos os direitos c deveres que lhes competem. 
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Fóra desta hypothcsc, só por succcssão legitima. por 
testamento ou adjudicação para pa.~1.mento de credores 
poderá ser transmittida a outro individuo, precedendo, 
por(nn, permissão do Governo, que a nega r á se os novos 
concessionarios não possuírem os meios precisos para 
a lavrl\ da mina. 

XIII. 

Se a Companhia fOr organizada fóra do Imperio, serú 
obrigada a constituir no Brazil pessoa habilitad;1 para 
rcprcsentrd-a activa c pas,;ivamcntc em Juizo ou fóra 
delle, ficando estabelecido (1ue quantas questões se sus
citarem, entre ella c o Governo serão resolvidas no Bra
zil por· arbitras, e as que se suscitarem entre elle c os 
particulares serã:o discutidas e definitivamente resol
vidas nos Tribunaes do lrnpcrio, de conformidade com 
a respectiva legislação. 

XIV. 

A decisão arbitral será dada por um só .Juiz, se as 
partes aocordarem no mesmo individuo; no oaso con
trario, porém, cada uma nonreará seu arbitro, sendo o 
terceiro, cujo roto scr:'t :le(:isivo, nomeado por accdrdo 
de ambas as partes. Não havendo accdrdo, o Governo 
apresentará um e os concessionarios outro nome de 
pessoas reconhecidamente qualificadas, c a sorte deci
dirá entre ellas. 

XV. 

Ficam resahados os direitos de terceiro, quér se de
rivem da propricdallc da supcrficic do sólo, quér da 
prioridade da exploração ou lavra dos mineraes nos 
lugares que forem designados aos concessionarios, c 
de concessões anteriormente fci tas pelo Governo. 

No t. • caso, o proprietario da superficie do sólo só 
poderá ser delta privado mediante indemnização, satis
feita pelos concessionarios amigavel ou judicialmente. 

No 2." caso, serão mantidos os direitos provenientes 
~c explorações e concessões anteriores, provando o 
mteressado que executou os trab::rllros em virtude de 
autorização do Governo. 

Palacio. do RiG de Janeiro em 2~ de Mar·co de f876. 
- Thomaz José Coel!to de Almeida. • 
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DECRETO N. 616~ -DE 24 DE l\IARÇO DE 1876. 

Reorganiza o Archivo Pnhlico do Impcrio. 

Usando da autorização conccui1la no art. Hi ~ ü. o da 
Lei n." 2G70 ele 20 lle Outubro lle 1.875, Hei por hem 
que no Archivo Publico su observe o Regulamento que 
com este lmixa, assignauo pelo Dr. José Bento <la Cunha 
r Figueire1lo, do .Mt~n Conselho, Senador do lmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ni'p;Ol:ios <lo lm
perio, I{Ull assim o Lenha cntentli1lo e faça executar. 
Palacio do H.io de Janeiro em vinte c quatro de Março 
ilc mil oitocentos setenta c seü;, quinquagcsimo quinto 
ria Imlcpemlcncia e tlo Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\lagcstatlc o Im per a<lor. 

José Bento da Cunha c Figneiredo. 

Regulamento do Archivo Publico do Imperio, 
a f{Ue se refere o Decreto supra. 

CAPITULO I. 

DA NATIJREZA E ORGANIZAÇÃO DO ARCIIIVO PUBLICO • 

• 
Art. L o O Archi v o Publico elo Imperio é a H.epartição 

destinada a adquirir e conservar debaixo de classUicação· 
systematica todos os documentos concernentes ao di
reito publico, a legislação,. á historia e á geographia do 
Brazil, e quaesquer outros que o Governo determinar 
que a \li' se depositem. 

Art. 2. 0 O At'chivo será 1lividido em quatro secções: 
a l." legislativa; a 2." administrativa; a 3 .. • judiciaria~ 
e a 4." historica. 

Art. 3. o Na L" secção serão archivatlos: 
I. O original tla Constitui1;ão Polilira do lmperio e 

do Acto Addicional de 12 de Ag-osto de 1831,, 
li. Os originacs dos projcctos da Constituição e do 

Acto Addicional, c os de todos os aclos legislativos da 
Assembléa Constituinte. 
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111. Os originaes de todas as Leis, Decretos e Reso-
lucões da Assembléa Gera I. · 

iv. Os Hegulamentos e mais ar.tos do Porler Exe
cutivo expedidos em virtuue de delegação da Assemblóa 
Geral. 

V. Cópias authenticas dos actos legislativos das As
sembléas Provinciaes. 

VI. Cópias authenticas rios Hegulamentos e mais 
actos expedidos pelos Presidentes das Províncias em 
virtude de delegação das Asscmbléas Provinciaes. 

VII. Os Codigos de Posturas das Camaras Municipacs 
do Imperio. 

Art. 4." Na 2.• secção serão :uchiYMlos: 
I. Os originaes tios a c tos do Poder Moderador ex

pedidos na conformidade dos §§ 2.", 5.•, 7.• c D.• do 
art. W:l da Constituição. 

li. Os originaes rios actos do Poder Executivo ex
pedidos em virtude do § :l2 do art. 102 da Cons
tituição. 

111. Cópias authenticas dos actos expedidos pelos 
t'residcntes das Províncias para a Loa execução da.> 
leis provinciaes. 

IV. Os originaes das falias tlc abertura c encerra
mento da Assembléa Geral. 

V. As propostas c mensagens feitas pelo Governo á 
mesma Assembléa e as exposições de motivos. 

VI. Os relatorios, com assignatura authentica, apre
sentados pelos Ministros e Secretaries de Estado á As
sembléa Geral, e os apresentados pelos Presidentes das 
Províncias ás Assembléas Provinciaes c aos seus succes
sores; assim lambem os r ela to rios e quacsquer traba
lhos que áquelles estejam ou devam estar annexos. 

VII. Os originaes das consultas do Conselho de Estado 
pleno e das respectivas secções. 

VIII. Os originaes das proclamações e manifestos do 
Governo Imperial, e cópias authenticas de iguaes actos 
dos Presidentes das Províncias. 

IX. As cópias aulhenticas dos actos de declaração de 
guerra ou de bloqueio feita pelo Governo Imperial, 
e os originaes tle iguaes actos dos Governos estran
geiros com relação ao Imperio. 

X. Os originaes dos tratados e convenções inter
nacionaes, bem como dos protocollos c mais documentos 
que houverem servido de base ãs respectivas nego
ciações, quando o Ministro dos Negocios Estrangeiros 
entender que não são mais necessarios ao serviço da 
Repartição. 



EXECUTIVO. 

XI. Os originaes das credenciaes c plenos poderes 
apresentados peloR embaixadores o mais empreg-ados 
diplomaticos P consulares das Nações c.~trangeiras, 
e cópias de aeto~ idcnticos expedidos pelo Governo 
Imperial. 

XII. Os originaes e cópias aulhenlicas ela correspon
dencia activa c passiva do Govemo Imperial com o 
de outra qualquer nação sobre negocios impor·tantes 
e findos, mas que devam ser conservados no Archivo 
para auxilio historico. 

XIII. As bullas, breves e quaesqner letr·as apostolicas 
ou constituições ecclesiasticas, que contiverem dispo
~ição geral, com a declaração de haver·em ou não obtido 
o Imperial Bencplaci to; IJem as,;im as ldr·as aposto
licas expedidas pela Santa Sé ou por seu delegado, que 
convier sejam guardadas não obstante contêrPm dispo
sições e gTaÇ<lS especiaeg. Aos interessados dar-se-hão 
neste caso cópias authenticas. 

XIV. Os or·iginacs elos contractos ele cmprestimos 
effectuados dentro ou fóra do lmperio, depois de ins
criptos no grande livro da divida publica na confor
midado dos arts. 16 e 1.7 da Lei Llc Ui Llc Novembro 
de 1.827. 

XV. Os originaes dos documfmlos e autos que de
monstrarem a propriedade dos bens nacionaes, depois 
de feito o competente assentamento no Thesour·o Na
cional. 

XVI. Relações dos processos de medição e demarcação 
dos terrenos dcvolutos, enviadas pelas autoridades com
petentes; os documentos demonstrativos da venda ou 
cessão dos mesmos terrenos; e os originaes e regis
tros das antigas ca1·tas de concessão e confirmação de 
sesmarias. 

XVII. Os originaes dos Decretos de concessão de 
títulos, condecorações, honras e prerogativas. 

XVIII. Os livros findos de registro dos Decretos e 
Cartas lmperiaes de nomeação de Ministros c Secre
t~rios de Estado, Conselheiros de Estado, Arcebispos, 
Brspos, Senadores, Pr·csidentes de Província, e domais 
funccionarios, bom assim quaesqucr outros livros findos, 
quando já não forem precisos nas re~pectivas Hepar· 
tições. 

XIX. Os originaelil dos Decreto• da promoção no 
Exercito a Marinha Imperial. 

XX. Os originaes ou cópias 3Uthenticas da corres· 
pondencia official adiva e passiva dos Presidentes de 
Províncias e Secretarias das Camaras Legislativas com 

-PARTE U. 5~ 
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os Ministros de Estado sobre assumptos de importancia 
poli tica . 

. XXI. A collecção do Diario Official do Governo e dos 
jornaes em que se publicar o expediente das Presi
dencias das Províncias. 

Art. u. • Na 3." secção serão archivados: 
I. Os proeessos originaes instaurndos no Senado em 

virtude dos ~~ 1." c 2. o do art. 47 d1 Coustituição. 
11. Os originaes dos prot:cssos de rcsponsabilitlade 

dos Presidentes de Provineia, dos empregados na Diplo
macia e dos magistrados, que forem instaurados no 
SupremoTrilmnaltlc Justiça na fórma do§ 2." do art.104 
da Constituição; e dn iguae> processos instaurados 
contra os Bispos c ArceiJispos lia conformidade da Lei 
n." 60U de i8 de Agosto de 18:51. 

III. Os proeessos originaes relativos a conOictos de 
juristlieção, ou it prctenção a preroga tivas c preemi
nencias. 

IV. Os autos, em origina I ou por cópia authcn tica, 
das anLigas devassas c dos processos em ma teria politica. 

Art. 6. 0 Na 4. • secção serão archivados: 
I. Osoriginaes dos auto,,.lc nascimento, baptizamenlo, 

cas~unento c ohito dos Imper·antcs, dos Príncipes c Pl'in
cezas Impcriacs c dos demais membros da Família Im
perial. 

n. Os originaes dos contractos de casamento c dos 
testamentos dos Imperantes, dos Príncipes c Princezas 
Imperiaes, c dos demais membros da Família Imperial; 
bem assim os originaes dos aclos de reconhcciment() 
dot': filhos naturaes do Imperante c do Príncipe Imperial. 

111. Cópia authentica do auto de reeonheciment() du 
Príncipe Imperial como successor do throno, e todos os 
documentos conccrncn t.es <"t acclamação, sagração c co
roação do Imperante. 

IV. 0.;; originaes e cópias authenticas de todos os 
documentos relativos á lndepenclencia do Brazil que não 
tiverem classificação especial. 

V. Os livros findos dos termos de juramento- deferido 
aos memhros do Conselho de Estado. 

VI. Os livros do juramento prestado á Constituição 
pelos cidadãos brazileiros nos antigos Senados das Ca
maras. 

VII. Os uocumentos e papeis, que não deverem ter 
classilieação esprcial, relali vos a movimentos políticos. 
na Côrtc e nas Províncias. 

VIII. Os documentos relativos :í. creação de Provin
das, Bispados e Prelaúas; e cópias aulltenLit.;as das. 
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actas c documentos concernentes :í fundação de erlificios 
publicas importantes e á inauguração de Tribunaes, 
Faculdades, Escolas, Institutos e quaesquer associações 
que tenham por fim promover interesses publicas. 

IX. Os regulamentos, r ela to rios, e outros papeis que 
digam respeito a taes estabelecimentos. 

X. Os quadros impressos do censo do Imperio. 
XI. Os relatorios ou memoria5 apresenta(\os por 

commissões nomeadas pelo Governo para explorações, 
exames ou investigações ele quall[Uer genero; bem 
assim os que sobre os mesmos objectos forem apresen
tados e o1Iereciuos por particulares. 

XII. Os uocumcntos concernentes a descobrimentos 
de riquezas naturacs e ao desenvolvimento das scien
cias, letras e artes, agricultura, commercio, industria 
c navegação. 

XIII. Os mappas geog-raphicos do lmperio c rias Pro
víncias que forem feitos por ordem do Governo geral 
ou dos provinciaes, ou por particulares; bem assim 
todos os documentos, memorias, rclatorios, roteiros ou 
noticias relativas á geographia do Brazil, c a collecção 
dos anoaes meteorologicos e ephemerides astronomicas 
do Observa to rio Astronomico da Curte. 

XIV. Us documentos, planos c desenhos que hou
verem servido Lle base pn'a a concessão de privilegias 
ou premias em materia industrial. 

XV. Uma collccção das medalhas que tenham sido 
ou forem sendo cunhadas para commemorar aconteci
mentos patrios ou quacsqucr factos, ou para premio 
de serviços rclevan tes. 

XVI. Uma col!ecção uas moedas do Brazil, quér metal
licas, quér em papel , que tenham sido ou venham a 
ser em i ttid~s, bem como o modelo das apoliccs do 
Governo. 

XVII. Um modelo ou exemplar das patentes, cartas 
c diplom~s impressos ou lithographados, expedidos por 
estabelecimentos publicas para conferircm~se titulas, 
gráos scientificos e litterarios, c premias. 

XVIII. o~ livros, documentos e papeis que tiverem 
pertencido a Repartições cxtinctas. 

XIX. Todos os tlocumentos historicos (]C qualquer 
natureza. 

Art. 7. o Serão depositados temporariamente no Ar
chivo Publieo quaesquer doeumentos de interesse geral 
que o Governo mandar ~\li guardar, bem assim os papeis 
de que trata o art. r~. • ~ 2. • da Lei de 28 de As-os to do 
1830. ' ' 
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Art. 8. o Haverá no Archívo Publico uma Bíbliotheca, 
a qual, além da colleccão impressa da legislação patda, 
conterá obras sobre direito publico, administração, 
historia e geographia do llrazil. 

De todas as obras que sohrc taes assumptos se i m
primirem na Typographia Nacional, o At.lministrador 
desta remetterá um exemplar á Bibliotheca do Archivo. 

Art. 9." Haverá Lambem uma Mappotheca, onde es
tarão devidamente classiticarlos os atlas, mappas, planos, 
plantas, cartas geographicas, hydrographicas e outras, 
antigos e modernos, r ela ti vos ao Braz i I. . 

Ue qualquer trabalho drsta orrlem que se lithographar 
nas olllcinas do Archivo Militar, ou em outro estabele
cimento publico, será remettido um exemplar á Map
potheca. 

Art. 10. Opportunamrnte será instituiria no Archivo 
Publico uma aula de Diplomatica, em que se ensinarão a 
paleographi;l com exercícios praticos, a chronologia e a 
critica historica, a technologia rliplomatica e regras de 
classificação. 

O lugar de professor será provido por Decreto, prece
dendo concurso segundo o processo que fôr determinado 
em Instrucções especiaes, nas quaes tambcm se fixarão 
os vencimentos e as obrigações do professor. 

CAPITULO 11. 

DA ACQUISIÇÁO, CLASSIFICAÇÃO, GUA.RDA E CONSULTA DOS 
DOCUI\IENTOS. 

Art. 11. As Secretarias de Estado, depois de prcen
chidas as formalidades exigidas pelo art. 70 da Cons
tituição para a publicação das leis, remetterão para o 
Archivo Publico, como determina o mesmo artigo, o 
original de toda lei que se publicar, o mais tarrlar até 
seis mezes depois. 

Os outros papeis que em virtude deste Regulamento 
devem as Secretarias de Estado e outras Repartições re
colher ao Archi v o Publico do Imperio, c cujo prazo de 
remessa não estiver resalvado, não se demorarão nellas 
mais de cinco annos, depois de Jindos os negocios de 
que tratarem. 

No principio dn cada anno serão remettidos os que 
no decurso do anterior houverem completado o dito 
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prazo; e serão acompanhados de uma relação especifica
da, em duas vias assignadas pelo chefe da respectiva Re
partição, uma das quaes será devolvida com recibo pas
sado pelo Director do Archivo; ficando a outra archi
vada. 

Art. i2. O prazo de cinco :~.nnos, fixado no artigo 
antecedente, será elevado a H'i, quando não puder ser 
menor, para a remessa dos papeis de que tratam os 
n. 0

' XII e XIV do ;~rt. 4.", e dos que forem reservauos. 
Estes deverão, quando forem remettillos para o Ar

chivo Publico, levar a nota necessaria para que se dis
criminem dos demais. 

Art. 13. Os Prc~;identes das Províncias remelterão, 
com toda a regulariuade e independentemente de requi
sição, com destino ao Archivo Publico do Imperio os 
documentosdeque tratamosn. 0 'V, VI eVlldo art. 3." 
e o n. o lll, a 2." parte do n. 0 VI c o final dos ll. 0

' Vlll 
e XXI do art. 4." 

A collecção das Leis e as falias e relatorios tla Presi
dencia de cada Província, que forem remettidos para o 
Archivo, serão subscriptos pelo Secretario <la Província 
c assignados pelo Pre,;idente. 

Art. 14. Os mesmos Presidentes promoverão a re
messa, para o Archivo Publico, dos documentos que 
devam al\i ser guardados e que se achem nos archivos 
das Camaras Municipaes, ou nos de quaesquer Hepar
tições publicas, ou mesmo em poder de particulares. 

Art. H5. O Governo Imperial, por inlermedio dos 
ag-entes tliplomaticos ou de pessoas para isto commis
sionada~, promoverá a acquisição ou, pelo mrnos, a 
noticia de quaesquer documentos, que por ventura 
existam em paizes estrangeiros c que se reriram á h is
to ria, geographia, ethnographi~, inrlustria c riquezas 
nativas do Brazil. 

Art. HL Serão nomeados pMo Ministro do Imperio, 
sobre proposta do Direclor do Archivo, agentes auxi
liares do mesmo Dit'ector, em numero de nove na Côrte 
e de tres em cada Província, encarregados de desco
brir e obter para o referido Archivo documentos im
portantes, relativos 3 historiado Brazil. 

A esses agentes, bem como a qualquer empregado do 
Archivo Publico commissionado pelo Direetor, e ao 
Chronista, serão franqueados os archivos e eartorios 
dos Tribunaes, Repartições e estabelecimentos publicos, 
precedendo autorização do Ministro do lmperio ou 
requisição official deste aos outros Ministros de Estado, 
sob cuja jurisdicção estiverem os estabelecimentos. 
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Art. :17. Os agentes auxiliat·cs visitarão, obtendo 
licença dos respectivos encarregados ou administra
dores, os archivo5 e cartorios dos eabidos, conventos 
e associações particulares, para melhor deselllpenho de 
sua com missão. 

Art. 18. Os serviços que prestarem os mesmos agen
tes serão consi<lerados dignos de allcnção c de remu-
neração a juizo do Governo Imperial. · 

Art.1!). Nenhum livro, documento ou papel, impresso 
ou manuscripto, será arrhivado sem que em livro 
proprio se fa1:a o compc teHtc Ia HçamnHto, dt)Ciarando-St) 
a data da cntraLla, a procedcncia c o dcstiHo, e fa
zcnrlo-sfl as observações que se jul.'iarcm nt)Cessarias. 

Art. 20. Todos os tio cu mcn tos c pa pci;; Jo Ar c h i v o serão 
classificados, numerados, é marcados ema a ~eguinte 
r.hancclla- Archivo Pnblico do Imperio. 

Art. 21. A classilic:1Ção será feita por materias, se
guindo-se em cada matcria a ordem chronologica. 

Este mesmo systema ~crá adaptado na organização dos 
respectivos cat:llogos; entrotanto havcr:'t indict~S alpha
bcticos e chronologicos. Depois tle org~nizarlos, poderão 
ser impressos estes catalogos, c os da Uibliol.heea c da 
Mappothcca. 

Art. 22. Na classificação f.t•r-sc-hão em vista ~s tres épo
cas historicas do paiz:- Brazil colonia, Brazil Reino 
Unido c Brazil lmperio; c ernpregar-sc-ha um distin
ctivo que bem as extreme. 

Art. 23. Os livros manuscriptos e os documentos que 
estiverem illegiveis ou damnificados serão restaurados 
por meio de traslados fieis, que serão revestidos das 
neccssarias solemnidades p~ra sua aathenticiuade. 

Art. 24. O Archivo Publico, assim como a llibliotheca 
c a Mappotheca, sómentc em ti ias Jcsip;nados será fran
queado ás pessoas que prcYiamcnte obtiverem licença 
do Director, ás quacs pennittir-sc-ha consultarem, em 
sala apropriada, os tloeumen tos, li v r os, ma ppas, c, me
diante autorização expressa tio Ministro do lmperio, os 
papeis que tiverem a nota tle- reservados. 

Salvo caso muito particular, não se poderá consultar 
de cada vez mais de um Jocumento ou, quando muito, 
um masso, cujo estado se verilicará, na presença do con
sultante, antes e depois da consulta. 

Empregar-se-hão os meios adequados para prQservar 
de qualquer accidcnte os papeis, livros c mappas con-
fiados aos consnltantes. '~' 

Art. 25. A ninguern é li c i to tirar cópia nem pu
blicar, sem expresso consentimento do Ministro do 
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Imperio com audiencia do Director do Archivo Publico, 
os documentos incditos ali i depositados. Os que o lizerem 
incorrerão_nas penas do art. 261 do Codigo Criminal. 

O consentimento <lo :M.inistro será <la<lo com as cau
telas que parecerem necessarias, e all~m disto a pessoa, 
a quem fôr permittirla a publicação, flcarú obrigada a 
dar ao Archi v o l)ublico trcs exemplares pelo menos tlo 
impresso. 

Para fazer extractos ou copiar trechos sómen te dos 
ditos <locumentos poderá conceder licença o Director 
uo Archivo. 

Arl. 26. Serão dadas, a quem as pedir, certidões dos 
documentos, exceptuados os de caracter reservado, exis
tentes no Archivo, pagando o interessado os emolu
mentos da Lei no Thcsouro Nacional. 

Art. 27. E' absolutamente proltibido sal! ir rlo Archivo 
Publico documento ou livro, sa Ivo á rettnisição rlc Repar
tições ou de funccionarios publicas em virtude tle ordem 
expressa, c por tempo ue(crminado, do Ministro do lm
perio, que especificará a natureza c o numero tlus papeis 
ou livros que ucvam ser entregues. 

A pessoa, a quem fôr confiado trualqner documento 
ou livro, passará recibo em livro proprio, o se sujeitará 
a todas a~ medi <las ele segurança que forem ex igirlas e, 
no caso de extravio, ás penas do art. 12!) ~ 8. 0 parte 2." 
do Codigo Criminal. 

CAPlTULO III. 

DOS EMPREGADOS DO ARCIIlVO. 

Numero, vencimentos e nomeação dos empregados_; 
licenças, apo.~entadoria, faltas e pena.ç. 

Art. 28. O quadro eiTecti v o dos empregados do Arehivo 
Publico constará <lc- um Dircctor, dous OITiciacs, 
tres Amanucnses, um Porteiro c um Continuo. 

Terão os vencimentos fixados na tabella annexa. 
Art. 29. Serão nomeados o Dircctor c os Officiaes 

por Decreto, e os mais empregados por Portaria do l\Ii-
nistro do Imperio. -~~--

Estas nomeações serão de livre escolha do G~z CAMA
11
··"":--

âs de A~anuenses porém precederá concur~~(\u~t ' .1 
os cand1datos, depois de provarem que têHfJ~,àh:nõs de 

I ,~>, 

()":> 
"() . 

\ \' -· ... · 
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idade, pelo menos, e bom procedimento civil e moral, 
deverão mostrar-se habilita dos em- c a lligraphia e re
dacção; grammatica da lingua nacional ; leitura de 
manuscriptos antigos; elementos de chronologia, geo
graphia c historia, especialmente do Brazil; arithmetica 
até á theoria das proporções; traducção da língua fran
ceza e rla ingleza para a nacional. 

Art. :JO. Haverú um Chronista e um Paleographo. 
O emprego de Chronbta será de commissão c o de 

Paleographo serú exercido p1~lo Professor da aula de Di
plomatica. 

Na falta de;;te o Governo, em qualquer easo de neces
sidade, providenciará como fôr mais conveniente. 

Art. 3L No que se refere a I icenças, aposentadoria, 
faltas e penas disciplinares dos emprega1los do Archivo 
Publico, observar-se-hão as disposições que vigorarem 
a respeito dos empregados da Secretaria de Estado dos 
Negocios do lmperio. 

Art. 32. Além de incorrerem nas penas do Codigo Cri
minal que lhes forcm11pplic:avnis, sct·ão demiltidos os 
empregados qtw rnelarcm o assumpto de papeis re
servados existentes no Archivo, ou subtrahirem ou ex
traviarem qualquer documento pertencente 110 mesmo. 

Do Director. 

Art. 33. Ao Director, que ú o chefe do estabeleci· 
mento, compete: 

I. Dirigir e fiscalisar os trabalhos do Archivo Publico; 
11. Promover a remessa, para o Archivo, tlc todos os 

documentos que neste devam ser recolhidos, reclaman
do-os officialmentc por si, ou por intermedio do l\li· 
nistro dQ Imperio, para o iJUe porlerá corresponder-se 
com todos os funccion;n·ios publiso~, menos os Ministros 
de Estado, Conselheiros de Estado e Secreta rios das Ca
maras Legislativas; 

111. Ter relaçõc5 officiaes com os Directores de iguaes 
estabelecimentos nos outros paizcs, e procura1· obter 
delles, por meio de troca, precedendo autorização do 
Ministro do lmperio, originaes ou cópias authenticas 
dos documentos de que trata o art. iã; 

IV. Propôr ao Ministro do lmperio as pessoas que 
devam servir de agentes auxiliares, quér na Côrte, 
quér nas Províncias, na fórma do art. J 6 ; 

V. Communicar ao Governo as offertas de documentos 
e outros objectos feitas ao Archivo, c mandar publicar 
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pela imprenga o nome uo offertante e a qualidade lla 
oll'erla : 

VI. Dar posse c tomar juramento aos empregados 
ua Repartição; 

VII. Designar as secções em que devam servir os 
mesmos empregados; 

VIII. Ter sob !'ua inspccção o livro tio ponto llos 
empregados, justificar ou n:.io suas faltas, assignar c 
remelter a folha mpnsal respectiva ao Thesouro Na
cional e ao Ministerio do Impcrio, e a este a conta das 
despezas do expediente e as:.;rio da casa; 

IX. Impôr aos empregados as penas Llisdplinarcs em 
que elles houverem inconiilo, e representar ao Ministro 
uo Imperio contra o.~ QUe se acharem no caso do art. 3~; 

X. 1\lanliar, não haventlo inconveniente, dar as cer
titlõcs rcqucriuas, e tirar os trasbdos de que trata o 
art. 23; hem assim assignar o tcnno de deposito dos 
papeis a que se refere o~ 2." elo art. !1." da Lei de 28 
de Agosto de '1830; 

XI. Apresentar ao Ministro do lmpnio, atll ao dia 15 
do l\brço. o relataria annual do Arcltivo, e, sempre que 
elle a exigir, uma exposição dos respectivos trabalhos; 

Xll. Ter sob sua guarda as chaves tios armarias do!! 
reservados. 

Art. 3/J,. O Direclor será snbslituido, em seu impe
dimento nãoexcedcnle a dez dias, pelo Otncial mais an
tigo; a, no caso de licença ou de impedimento maior, 
por quem fôr designado pelo l\linistro do Imperio. 

Do Chronista e do Paleographn. 

Art. :m. Ao ~hronista incumbe : 
I. Escrever com cxactidão c circumstanciado desen

volvimento as cphemerides sociaes e políticas do Brazil, 
transcrevendo ou ao menos citando os documentos que 
as comprovaram; e apresentai-as semestralmente ao 
Direclor; 

H. Escrever a historia official tio Brazil a começar 
da época da sua indepenclenc1a. 

Art. 36. No desempenho dos seus trabalhos será o 
Chr·onista auxiliado pelos meios e pelo empregado que 
o Dircctor determinar. 

Art. 37. O Chronista perceberá, pelo trabalho tlo 
n." I do art. :m, a gratificação marcada na tabe\la 
annexa ao presente Regulamento; e pelo do n." ll 

- PARTE 11. 5tí 
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do mesmo artígo 1 quando o apresentar prompto ao Go
verno, a remuneração que fôr arhitraLia segundo o 
merito do trabalho e o parecer de uma commissão de 
pessoas competentes que o Ministro do Imperio nomear 
para examina l-o. 

Art. 38. O Chronista não será obrigado a comparecer 
diariamente na Repartição. 

Art. 39. Ao Palcographo incumbe decifrar as lm\las 
que tiverem o caracter de letra da Dataria Romana, 
e resolver as duvidas que appareccrem na leitura de 
documentos, e na cxplic;1ção de firmas, cifras e outros 
signaes. 

Do~ Otficiae~. 

Art. 40. A cada Official, que ser:"i auxiliado por um 
Amanuense, compete: 

I. Conferir e classificar os documentos e papeis rbs 
~ecções a seu cargo c manrbr collocal-os em seus tlc
vido3 lugares; 

11. Tomar notas, em livro especial, de qualquer do
cumento encontrado na marcha dos seus trabalhos, 
que possa sct•vir tlc auxilio á historia do Brazil; 

111. Organizar os catalogas e formar os índices; 
IV. Redigir e mandar copiar o cxpmlicnte das secções 

respectivas; 
V. Fazer as buscas dos tloeumenlos de que se pndi

rem certidões, ou de que se tiverem de exlrahit· cópias; 
e conferir e rubricar as mesm,Js certidões c cópias 
antes de authcnticadas pelo Dit·ector; 

Vl. Mandar lavrar, subscrevendo-os, os termos que 
compete ao Dircctor assignar; 

VIL Mandar ministrar os documentos pedidos pelos 
consultantes, verilicar o seu estado e numero quando 
voltarem da consulta, c ordenar immediatamcnte a 
sua collocação nos devidos lugares; 

VIII. Ter sob sua gu3rtla os arm3rios das respe
ctivas secções. 

Art. 4:1.. Por todo o mez de Janeiro os Officiaes apre
sentarão ao Dírector uma informação circumstanciada 
do estado das secções de que estiverem incumbidos, 
especificando os trabalhos effectuados no anno an
terior. 
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Dos .Amanttenus. 

Art. 42. Aos Amanacn~Ps compete: 
I. Auxiliarem os Ol'!iciaps nos trahalilos que nflo forem 

da exclusiva co111pctcncia de~les; 
11. Fazerem, especialmente, a escriptnraç:to do cxpe~ 

dicn te das res prc ti v a~. secções, o regi s Lro lla cones~ 
pondencia, as cópias, ~~s cci·titlõt~s c os lermos; 

UI. Numerarem e marcarem os livros c os tlocumcn~ 
tos; e rotularem os arma rio:;, estantPs, cai:'\as c massas. 

Art. 43. Um dos Amanuenscs, designado pelo Dire~ 
ctor, permanecerá na sala de consulta cmquanto houver 
consultantes, para ministrar-lhes os rlocumento~. 

Esse Amannense terá a se11 cargo a Bibliotheca t' 
a Mappotht'l'rl. 

Art. 4~. o, A::Janlll'ilscs sulJslituirão aos Officiacs. 

Do Porteit·o o do Continuo. 

Art. Ui. Ao Porteiro compete: 
I. Abrir c fcchat· a HPpnrtiç:lo Jlas horas tletermi· 

nadas; 
li. t..:ui<br no ~s;;eio tla casa c inspeccionar o ser

viço tlo Continuo; 
III. Fazer o prdido dos ohjPr;Los Jlf'cf•ss!lrios ao ser

viço tlo Archivn, n l'nmprn!-o:; depois da r1utorização 
do Direclnr, a;:recenlallllo ll~ensalmente a eonta do
cumentada da tle:::pt•Z'l qnr, lizet·; 

IV. Inventariar a mobilia, os uten>:ilios e mais ob
jcrtos da Hepartição, c cuidar na sua conservação; 

V. Fazer a escriptnr:1çiin do tino li"' t•ntr:.H.la de quQ 
trata o art. in; 

VI. RecPher os c.w:õr•;:; de wtlidos de documentos 
para consulta; lrall:>mitlil-o:; ao Official da secç:lo com
prkntc; depois de rt·colhidos mnlll:!SSa!·os, c apre
sentar 110 iim 1\o nwz ao Dir·:·ctnr a ll'JL:l do flllltlCro 
dos consull:mlcs l' tln.~ dnCtlmenlns cnn ·ulLHlos; 

VII. Pôr o st•llo rlo .\rdli\·o nos papeis q1v depende
rem UI'Sia formalirlar!r• l' ail'-:iliar osA1nannense::,, quan
do po.ssiYPI, 110 ::r'l'Yil'll rl:1 I:'l!l:<'l':ll:ão, marea !.! rol.nlos; 

VIII. Expedir a corrwpo:Hlnteia oíl1cial. 
Art. ft(i. O Continuo :ilóm do trabalho interno da 

Repulil:ão, conforllle lhe ftir dr~tnrminado, ó o ~~ncar
regado da entrega do expediente; ajudará o Porteiro 
em suas funcções e sul.Jstituil-o-ha em seus impe
dimQntos. 
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CAPITULO IV. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS. 

Art. !J,7. O Archivo Publico esta rã aberto todos os 
dias uteis; o trabalho começará ás 9 horas da manhã 
e terminará ás 3 da tarde. 

Art. 48. O Director do Archivo poderá, quando en
tender conveniente, remetter aos Institutos Historicos 
provinciaes, cópias authenticas de documentos que in
teressem ás respectivas Províncias e que não sejam 
muito longos. . 

Art. 49. Com o fim de promover e desenvolver o 
estudo da historia patria o Governo Imperial mandará 
imprimir na Typographia Nacional a memoria escripta 
sobre factos historicos do Brazil, que, mediante pro
gramma, concurso c julgamento, fôr considerada a 
melhor, ficando o auto r com a propriedade da obra e 
com direito á metade da edição, a qual não poderá ser 
de mais de dous mil exemplares. 

O modo de organizar o programma, abrir o con
curso e constituir o jury de julgamento, e tudo mais 
que fôr concernente a este assumpto será determinado 
em Instrucções especiaes. 

Art. 50. O plano geral da classificação dos documen
tos, com as suas divisões c subdivisões, será exempli
ficado em um quadro synoptico ordenado pelo Director 
do Archivo, que formulará tambem o plano da or
ganização da Bibliotheca e tla l\lappotheca, submettendo 
tudo ã approvação do .Ministro do lmperio. 

Palacio do Rio de Janeiro em 24 de .Março de 1876.
Josi Bento da Cunha e Figueiredo. 
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Tabella doi!! Tencllnent.ol!l dol!l empregado!!! de 
A.rchivo Publico do Imperio, a que l!le ret"ere 
o Regulament.o da present.e dat.a. 

-
YE!(CUIENTOo. 

EMPREGOS. õ 
õ '<:! ..,. 
~ e 
<:l <.> 
::: :s .. e ] ~ ... ... e::: o <:;!) 

I Director ................... 4:0008 2:ooon 6:000/J 

2 Officiacs, a ................. 2:0008 t:ooon 6:000/J 

3 Amanuenses, a •..•........ l:200lJ 800~ (1:000/J 

I Porteiro ................... 800lJ 6.008 1:2008 

I Continuo .................. 7208 !~0/J 960/S 

Ao Chronista a gratificação de ............... 2:000lJ 

-

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de l\larço de l8i6.
José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6165- DE 12 DE ABRIL DE 1876. 

Substitue a clausula 4.'• das annexas ao Decreto n.o 6011S de 
30 de Outubro de 1871S. 

A Princeza Imperial Reg-ente, em Nome de Sua Ma
gestadc o Imperador o Senhor D. Pedro li, Attendendo 
ao requerimento da Companhia Great Western of Brazil 
Railway, cessionaria da estrada de ferro do Recife ao 
Limoeiro, na Província de Pernambuco, Ha por bem 
que o ultimo período da clausula ~.' das annexas ao 
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Decreto n.0 60H1 de 30 rlr. Outuhro de 1875 seja sub
stituído pelo seguinte:« Fica entcnrlído que sómente 
a renda liquida, excedente de sete r. meio por cento tlo 
capital empregado na eonstrucção até o maximo de 
sete mil contos, será applicarla ao embolso do que fôr 
devido ao Est~do ou á Pruvimü pela garantia de juros; 
alterando-se assim o que prescreve o art. 2. o do con
tracto provincial de 21 de Agosto tle 1873. Neste caso 
caberá ao Governo o direito de fiscalisar o emprego 
do capital excedente do que fór effectivamente ga
r:mtido. • 

Thomaz José Coelho tle Almeida, tlo Conselho rlo 
mesmo Augusto ~cnllor, ~linistro c Sr•r:r<'tario dt> Es
tado dos Neg-ocio::~ da A\.\Tir·ultura, Conunercio e Ohras 
Publicas, assim o tenha r•ntt>wl ido 1! faça exPr,utar. Pa
lacio do llio de Janeiro r•m dllZU de AlH·il de mil oito
centos setenta e sr\is, quinquagesimo quinto da Indc
pendcncia c do Imperio. 

PlliNCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECHETO N. 6166- DE H) DE AB!IIL DE 1876. 

Proroga por mais um anno os pr;~zos Hxados na clausula 3." do 
Decreto n. o ti:.l\J3 de~ li de AlJril de f87!i. 

A Princeza Impcrbl H.egentc, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Perlro 11, A ttendendo 
ao que requereram o Br. i'tlie<nel Z·1carias ele Alvarcn.rra 
c Francisco_ Thercsio Por lo N:~tl.o, Ha por bt)lll Pror8-
gar por mais um armo os prazos m:11·cat!o~ na clausula 
:1. • do Dí'cr·cto n." ;);)!),': dr• 11 dt1 1\hril de 1874,, par::~ 
o começo e cunclnsão das obras da estrada ferro-carril 
entre a cidade de Valença, n~ ProviriC!a do Hio de Ja
neiro, e a do Presídio do Hio Pt·~:to. na de Minas 
Geraes. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, .Ministro e Secretario ue Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do lHo de Janeiro em r[uinzc 1\e Abril Lle mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da lmic
pendcncia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thoma~ Jos1! Coelho de Almeida. 

DECRETO N. (jlti7 - DE Hi DI': ABRlL UE i87lL 

Approv~ os estudos dclinitiros tla L" sec,üo da Estrada tlc íerru 
de- Campos aos Tombos do Carangola. 

Attcndcndo ao requerimento da Companhia da Estrada 
de feri'o de «Campos aos Tombos LI o Carangola '',e con
vin1lo encetar os trabalhos de construccfin da mt'sma 
estrada : A Princeza lmperia 1 HPgen te, eni N orne de Sua 
Magesl.ade o Imperador o Senhot· 1:1. Pedro li, Ha po1· 
bem Approvar os estudos 1lelinitivos da primeira secção 
da referida estrada, clPsd1~ a cidadn uc Campo~ até as 
Cachoeiras, rw extcm~o 1le setentaequatrokilometros; 
fican1lo reservado ao Governo o rlireito rlc PXigir as re
ctificaçõe~ que. durant1~ a locar;:io e exPcução da~ c.hras 
forem nccc~sarias {t e;;onomia <' ser.;uranra das mesmas 
obras, c obri:],'amlo-se a Co!npanhi~ a co::tpletar, antes 
de terminados os t>St111los de Lo1la a linlla concedida, os 
documentos exigidos na condição 3.• das qu0 acompa
nham o Decreto n.o ;)82;~ de 12 de Dezembr·o de 1874. 

Thomaz José Coelho tlr: Almeida, do Conseli10 do 
mesmo Augusto Senhor., Ministro I) Secretat·io 1le Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras 
Public::ts, assim o t~nha enlcmlido e faça executar. Pa
lacio do Rio de hneiro em quinze tle Abril de mil oito
centos se Lenta c seis, quinquagcsimo quinto ela Inde
pendencia e do lmperio. 

PlUNCEZA lMPERIAL REGENTE. 

Thoma~ José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6168- DE Ui DE ABRIL DE 1876. 

Approva, com alterações, os estatutos da Companhia de navell'a· 
ção • Mirim • 

A Prlnccza Imperial Regente, em Nome de Sua l\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo 
aoque requereu a Companhia de navegação a v:1por- 1\li
rim- devidamente representada, c de conformidade 
com parecer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Con
selho de Estado, exarado em Consulta de trinta de Janeiro 
do corrente anno, Ha por hem Approvar seus estatutos c 
autorizai-a á funecionar, mediante as alterações fnit:1s 
nos mesmos estatutos, que com este h a ixam, assignailas 
por Thomaz José Conlho de Ahlll•ida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, l\Jinistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em quinze de Abril de mil oitocentos 
setenta e seis; quinquagesimo quinto da Independcncia 
c do Imperio. 

PRINCEZA 11\IPEIHAL REGENTE. 

Thoma::: .ToséCoelho de Almeida. 

A.lt.erações a que se ret"ere o Decreto n.o 6108 
dest;a dnt;a. 

I. 

Art. 9." Supprimam-sc as palavras- com approvação 
do Gerente. 

11. 

Art. H. Depois da palavra-destinado- acrescente
se-exclusivamente- o mais como está no artigo. 

III. 
Art. 15 § 4." Substituam-se as palavras- approvados 

pela assembléa geral- pelas so.!ruintes- turlo de confor
midade com as deliberações da assemhléa geral. 

IV. 
Art. 24. Depois da- palavra -substituto -leia-se

c do Gerente. 
Palacio do Rio de Janeiro em H) de AIJril de 1876. -

Tlwmaz José Coelho de Almeida. 
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Estatutos da Companhia de Navegação a \'apor 
- ~lirim. 

CAPITULO I. 

DA COMPANIIJA. 

Art. L o A Companhia denominar-se-ha -Mirim- c terá por 11m 
a navegação a vapor entre a cidade do Rio (;ramle do Sul e a. nova 
villa de Santa Victoria, wrn escala pelos portos intPnnetliarios, 
Pelotas, Santa Izabcl, c JaguarãO, ou entre a(JUClla cidadr, c outro 
qualquer ponto que se mostre mais convenirntc. 

Para prehencber o seu fim, a Compa11 h ia terá um ou mais 
barcos a vapor de força e tonelagem necessaria. 

Art. 2. 0 A séde da Companhia será na cidade do nio Grande 
do Sul r as operações comnçarão, dentro do prazo de i2 mezes, a 
contar da data da approvação destes estatuto~ prlo Poder compe
tente, com um vapor de lotação e força suffictcnte. 

Art. 3. o A assembléa geral dos accionistas poderá resolver o 
augmcn to do numC'ro de vapores quando e f)Omo convier. 

Art. lJ.. o A Companhia terá dez annos rlc dnra~ão, a contar da 
approvação dos seus estatutos. 

Antes dC' terminar este prazo ~ó poderá ser dissolvida: 
§i. 0 Em qualquer dos casos do art. 295 do Codigo Commcr

cial e 35 e seguintes do Capitulo lO do Decreto n. 0 27H de 19 de 
Dezembro de 1860. 

§ 2. o Se a dissolução fôr resolvida pela ass,~mbléa geral dos 
accionistás por votos que representem dous terços das acções 
emittidas, tendo sido legal e expressamente convocada para re
solver a respeito. 

CAPITULO H. 

DO CAPIT.4.L DA COMPANHIA· 

Art. 5. • O capit:ll desta Companhia será de iOO:OOOIJ divididos 
em 20 acções de i'i:OOOJ'J cada uma. 

Sob proposta da Directoria, por deliberação da asscmbléa geral 
e autorização do Governo, poderá ser augmentado este capital. 

No caso de emissão de acções para augmento do capital, os que 
forem já accionistas terão prefercncia. 

Art. ti. 0 No prefixo pra1.0 de 30 dias marca(\os pelo Gerente em 
nvisos nos jornars, c por carta dirigi(\:L aos aecionistas, cada um 
delles entrará com metade do valor das acções que tomarem. 

Da mesma fórma en~rarão çom as ~emais prestações q:ue hou
verem de lhes ser ped1das ate a realização do fundo capital. 

Art. 7. 0 Os que não fizerem as entradas nos prazos marcados 
p~rderão ~m beneficio da Companhia, as entradas que houverem 
fettoe os mteresses que lhes possam pertencer, e serão eliminados 
com a responsabilidade dos prejuizos acontecidos aV'J o dia da ex
clusão. 

- PARTE li. ti (i 
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No caso de força maior, juslifieada perante o Gerente, o accio
nista on accionistas nessas circumstancias [JOderão ser por cite 
absolvidos da pena, havendo recurso da sua decisão em qualquer 
caso para o Dircctor, senrlo in ter posto no prazo de 10 dias. 

Art. 8. 0 Serão de novo cmiltidas as acçõcs que, por infracção 
do art. 6. 0 cahirem em conunisso. e se não houver quem as queira, 
fiearão pertencendo ü COIII[lanhia, que as conservara, satisfa
zendo as entradas com fundo,; da receita do n~spcctivo anno. 

Art. !l. 0 Durante o prazo da dura~ão r la Companhia, nenhum 
accionista podor:í drspcdir-so delta. 

Podcr:í, sim, fazer·sc suiJstiluir, transferindo as suas acçücs a 
outrem da approva~ão rio UermtV~, rJUC tome sobre si as responsa
bilidades e oiJrigaçües do transferente, por termo que assignará 
com o mesmo Gcrcn te. 

Art. l.O. Só farão parle dos dividendos, os lucros provenientes 
das operações concluídas e lirJuillatlas dentro dos respectivos se
mestres. 

N:lo se fará rlis!ribuir;ão de dividendos cmquanto o capital so
cial desfalcado em rcsultarlo rle p:mlas não estiver integralmente 
reslalwlceitlo. 

Ar L. H. Silo r!Psliu:ulos para fa;-:rr faeo ;-,,. perdas do capital so
cial, ou para suiJ~lituil-o, o fundo de reserva e seus juros. Elle 
será formado de ti "/o lirarlos dos lucros lirJuidos do cada anno, 
até chrgar a t>0°/0 do capital da Companhia. 

Art. !2 Serão depositados em um Banco, ou Casa Bancaria, a 
premio ou em cont:l eorrente, lodos os valores pertencentes á 
Companhia. 

C\ PlT[TLO 11!. 

DA D!RECI.;Ão. 

Arl. t;). :\Companhia scr:l dirigitla por nm Dircctor, o um Ge
rente a artministrar:l. 

Arl. 14. A assemiJ[()a g;'J';ll clrg-nr:l, por rscrutinio secreto, c á 
maioria relativa dn \'o los. no lltt'7. rlc Janeiro de cada anno, o Di
redor da Companhia P um suilslifuto, para ser r~hamatlo a servir 
na vaga ou impcd i men to do llircdor. 

A sorte decidirá nu caso de cmpai.r),[nl'a rrual!Juer dos cargos, c 
as reelriçõcs serão pcnniltidas. 

Art. 15. Ao Director compete: 
~ L° Convocar a assrmiJiéa g;;ral sempre que julgue conve

niente, ou lhe fôr requerido. 
§ 2. o Dar instrucções para :t boa administrarão e fiscalisação 

do~ nogocios da Comp:tnhia, o prover sobre o os interesses da. 
mesma. 

§ 3.° Fixar, sob proposta do Gerente, o numero dos empregados 
e Agentes, e marcar-lhes os vrncimenlos. 

§ í." Autorizar o Gerrnte, a fazrr dcspezas roputadas extraordi
narias, a realizar os contraclos, alicnar,ücs c actruisiçõcs approva-
das pela ass"rubléa geral. o 

§ 5. 0 Autorizar as chamadas para as entradas do capital. 
§ 6. o Julgar o commisso das aeções em gráo de recurso das de· 

cisões do Gerente eomo dispüc a parte H na! do art. 7." 
I 7. 0 Tomar contas ao tiPrcnlc quando lh11parcça a proposito; 

suspcndcl-o por ntotiVll justilieado, nomeando, entretanto, bem 
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como no caso de morte ou impossibilidade absoluta, quem in te· 
rinamente o substitua, e dando conta á assembléa geral, para 
que resolva definitivamente. 

Art. 16. O Director servirá. gratuitamente, e terá a seu cargo a 
escripturação do seu expediente. 

C A P I TU L O I, V. 

DO GEIIENTE. 

Art. 17. Ao Gerente compete: 
§ 1.0 A administração das operações da Companhia c todo o 

expediente, com podere~ para obrar como entender em beneficio 
della, c executar as delihcracõcs do llircctor. 

§ 2.0 Por si c por seus Agrntrs c Procuradores representar a 
Companhia em Jnim r fóra dcllc, par:t o tJUC lhe são concedidos 
plenos pmJr,rcs. 

§ 3. o Nomear c drmittir os Commandantes c Capitães dos na· 
vios, Agentes e mais empregados nus negocios da Companhia. 

§ '•·" Assignar os cunlrad.us c a correspundencia, ortlenar as 
compras e tlrspczas urdinarlas, receber c despender os dinheiros 
da Companhia, collocando o saldo como determina o art. 12. 

§ 5. ° Fazer as transacçõcs de que falia o art. 8. 0 , ti irigir a eil
cripturação, providenciando que seja methodica e clara. 

§ 6. 0 Apresentar, em cada mez de Janeiro, á assembléa geral, 
um relatorio de todas as operações llo anuo findo, acompanhando 
observaç~es ou considerações a proposito, e o balanço geral e de· 
monstrahvo da conta de lucros c perdas. 

Art. i8. O Gerente, no primeiro anuo perceberá, por sua admi
nistração, a comínlssão de õ "/o do que produzirem os fretes e 
passagens, e depois do'primciroanno a 11ue u Director lhe marcar. 

CAPITULO V. 

DA A~SEMBLÉA GERAL. 

Art. i9. A' ass~mbléa geral compete : 
§ 1. 0 Resolver sobre todos os interesses da Companhia, e bem 

assim sobro a continuação da mesma, art. 3. 0 destes estatutos. 
§ 2. 0 Prt·por ao Governo Imperial a reforma ou alteração dos 

presentes r 'tal u tos. 
§ 3. 0

• Aul\;rizar a acquisição, construcção c alienação lle navios 
e trapiChes. 

§ ~.o A elcir;Eio tlo llireelor c sru substituto mt época marcada 
no art. H. 

§ õ." Nomear a commiss;lu dr cxr1mrs de contas, qnc será tle 
um só membro, tirado dos accionlstas, para dar seu parecer sul.irc 
o relatorio, balanço c contas do (;crente. 

§ 6. 0 Resolver sobre as contas do Gerente approYando ou re
provando-as, dando ou neg:mtlu-lhe quitação, e ordenar ot~ divi
dendos dos lucros liquidos. 

§ 7." Nomear ou destituir o Gerente. 
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1 8.• Augmcnt:w o capital da Companhia nos termos do art. ti. 0 

§ 9. 0 Marcar o modo da liquirlaçiio da Companhia, em todos os 
casos da sua dissolução. 

Art. 20. A assembléa geral rcunir-sc-ha ordinariamente no 
mcz de J:mciro de cada anno, em dia c hora designada pelo 
Director, c extraordinariamente todas as vezes que este julgar 
conveniente, quando lhe fôr requerido pelo Gerente ou por um 
numero de accionistas que represente um terço do fundo social, 
declarando-se o objecto da reunião convocada. 

Art. 21. As convocações ser:1o fei bs por annuncio~ nos jornaes 
de maior circulação, com anticipação de cinco dias pelo monos. 

Art. 22. A assembléa geral constituir-sc-ha desde que, dada a 
hora, ~~tiverem presentes accionistas que representem um terço 
do capttal. 

Art. 23. As deliberaçües da assembléa geral serão tomadas 
pela maioria de votos dos accionistas, que possui rem acçües a ver
bacias no livro das transfcrcncias 30 dias anteriores a qualquer 
reunião. 

Só um dos membros das Ormas collcctivas que forr,m accio
nistas, poderão votar, posto que lica pcrmi tlido a todos propor 
e discutir. 

Art. 2í. Os accionistas que residirem fóra da séde da Compa
nhia, ou que se ausentarem, poderão fazer-se representar por Pro
curador na assemhléa geral, e em todos os actos e deveres, 
salvo o caso da eleicão do Dircctor c seu substituto. 

Art. 2ti. Os voto's serão cont~dos na razfw de um por cada 
acção, mas nenhum accionista tcr:i mais de cinco votos, seja 
qual rôr o numero de snas :u~r:ües. 

Art. 26. No tlia e hora ma'rearla para a eleição da Dircctoria, 
chamados pelo Presidente os ardonistas, entregará cada um por 
sua vez, duas ccdulas com rotulo urna para llirector c substituto 
e outra para a cornmissão do exame de contas. 

Cada uma destas cedulas levará mais, por fóra, o numero de 
votos que ao votante competir, e dentro os nomes dns votados, 
que será em uma um para Director e um para substituto; e na 
outra um outro para a com missão de contas. 

Art. 27. Uma hora depois da marcada para a reunião, veri
ficada a presença de numero legal de accionistas, art. 22, serão 
nomeados por acclamação o Presidente e Secretario d'entre os 
accionistas e tomando lugar-aquelle no topo da mesa, e~te á sua 
esquerda, e os demais indistinctamente, se constituirá a. reunião 
em assembléa geral. 

Se uma hora depois da marcada para a reunião, nllo se reuni
rem accionistas em numero sufficiente, art. 22, será feita nova 
convocação eom as mesmas formalidades, e então constituir-se-ha. 
a. assembléa. geral com os que se acharem presentes, duas horas 
depois da marcada para a reunião. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÜES üERAES. 

Art. 28. Por fallencia ou morte de qualquer accionista, suas 
acçües ficarão vagas, c a Companhia tomando-as a si, o Gerente 
findo o prazo do artigo seguinte disporá de lias; o seu producto, 
interesses, deduzida a quota que proporcionalmente lhe tocar de 
quaesquer prejuízos verificados até a data da morte ou fallencia, 
conservar-se-ha á disposição de quem por direito pertencer. 
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Art. 20. No caeode morte, se o~ herdeiros d~s .accio!lislas 
forem maiores, e não estiverem pnvados da admunstraçao. de 
seus bens as acções lhes serão entregues, se dentro de 30 dias, 
sendo pre'sentes, c de sris mczes s~m~o auscn tcs, declararem ao 
Gerente que não preferem ser aceJOms.las. . . . 

Art. 30. Os accionistas da Companhta-Jlltrnn-obngar-se-hã~ 
ao fiel cumprimento das dispostçõcs. destes estatutos, por. SI, 
seus herdeiros, ou successores, renunciando quaesquer direitos 
que tenham ou venham a ter para impedir a sua observancia, 
e tudo validam com as suas assignaturas. 

DISPOSIÇÃO COMPLEMENTAR. 

Art. :u. Os accionist~s respondem unicamente pelas ae'=Ocs 
que lhes forem distribuidas. 

Art. 32. Fica fixado na quantia de SO:OOOHOOO o m1mmo ne
cessario para que a Companhia comece as suas operações, o que 
se realizará no prazo de dous mezcs depois de satisfetta a dispo
sição do art. 6. • destes esta tu tos. 

Art. 33. Os accionislas dão plenos poderes aos socios John 
Proudfoot & Comp. c Thomsen & Comp. para solicitarem do Go
verno a incorporacão da Companhia e a approvacão dos presentes 
estatutos, que elles aceitam, os quacs, depois· de approvados, 
serão registrados na fôrma 1la lei. 

Cidade do Hio Grande do Sul, Provincia de S. Prdro do Rio 
Grande do Sul, neste Imperio do Brazil em H de Dezembro de 
1875.-( Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. Giü!l- })E Hi DE AnlUL DE f876. 

Concede á Companhia Cearense de Navegação Fluvial do Espirito 
Santo autoÍ'ização para funccionár, e approvação de seus es
iãtutos. 

A Princeza Imperial ll.egente, em Nome ue Sua l\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, attendendo ao 
requerimento da Companhia Cearense de Navegação 
Fluvial do Espirito Santo, devidamente reprcsentada,e 
de conformidade com o parecer !la Secção dos Ncgocios 
do hnpcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de lO de Fevereiro ultimo: I-la por hem Conceder-lhe 
autorização para funccionar c approvar os respectivos 
estatutos, com as modiftcações que com este baixam ____ _ 
signadas por Thomaz José Coelho de Almei cr·Coi)TAM-A-~-... 
selho de Sua Magestade o Imperador, M_·. · tooi\~éàl.oéJ fl 
ta rio de Estado dos Negocios da Agric~J~:t:,~\{)(:,ntmercio '-1 

/ r~~ 
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e Obras Puhlicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio !lo Rio 1k Janeiro em quinze de Abril 
de mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto 
da Inucpendcncia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modlflcaç('ies a que se ref"ere o Dec••et;o n. 0 6169 
dest;o. dnfu. 

l. 

Art. 2. 0 Acrcscrnte-se no fim :- rcnuncinndo, como 
de facto renuncia, o privilegio exclusivo relativamente 
ao reboque dos navios, cujo srrviço terá prerercncia a 
qualquer outro, na fúrm:1 l'stipul:!da no art. 1. 0 do 
mesmo contracto. 

li. 

Art. 5. 0 Addite-se ao fim :-com approvação do Go
verno Imprri:ll. 

111. 

Art. 8. 0 D1~pqis d:1 palavra :lf~l~ionist:1s, lêa-sc:- são 
responsaveis pelo v:!Ior das :u·çõ1•s que lhes forem dis
tribuídas, c os que 1leixnrem, f'tl:.- O mais, como está 
no artigo. 

IV. 

Art. :1.0. Acrescente-se: - Nenhuma alteração ou re
forma dos estatutos terá PXI't'ução antes de ser appro
va<la pelo Governo Imperial. 

v. 
Art. 22. A primeira p:lrle deste artigo Ilra assim re

digida:- Dos lucros liquirlos realizados em rada se
mestre a Directoria derluzirá uma quota de 1. ''lo para 
fundo de reserva destinaLlo exdusivamente a fazer 
face á perda do capital social ou a substituil-o. 

Não se farão divirlendos mnquanto o eapital desfal
cado, ·em virtuilc de pcnlas , não fôr in tegralmentc 
restabelecido. O resto e o mo está. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.5 de Abril de !816.
Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Estatutos da Companhia- Cearense de Na
vegaçil.o Fluvial do Espirito Santo. 

CAPITULO I. 

DA COMPANHIA E SEUS FINS. 

Art. L o Fie~ org~niz~d~ nestn. cidnde da Fortaleza, Província 
do Ceará, uma socied~de ~nonyma soh a denominação <le- Com
panhia Cearense de Naveg~ção Fluvial do t<:spirito Santo- com o 
fim de cumprir o contracto cclel1rado em 12 de J\laio de 1875 com 
os Engenheiros José Feliciano de Noronha Fei tal e Alfredo Quent, 
do qual se acha este desligado por cscriptura publica, lavrada 
em notas do Tabellião Brito, na Côrte, em data de 2ü de .Junho de 
1875, em favor do primeiro dos contraclanlcs. 

Art. 2. o A Companhia por accôrdo com o actual conccssiona
rio tomará a si o serviço acima referido. 

Art. 3.0 A Companhia se installará logo que sejam ar.provados 
os seus estatutos pelo Governo c durará o tempo do citado con
tracto i desde porém que scjacllc rescindido a Comp:mhb se tlis
solvera e se procederá á immcdiata liquidaçáo. 

Art. !!. o O capital da Companhia sorá de :WO:OOOI!OOO, dividido 
em 750 acções de 2oonooo cada uma ; e só pmlr:rá ser augnwntado 
por dcliberaçáo da assembléa geral dos accionislas, oolJ proposta 
d~ Directori~ e com approvação !lo Governo. 

As cntr~das das acçõcs se far:lo por clwuiadas annunciadas nos 
jornaes mais lidos nesta Província, na do Espírito Santo e n~ 
Côrte. A primeira chamada se fará logo que forem approvados 
os estatutos, e as operações tcráo começo imlllCiliatarncnte com o 
producto desta chamada, que será pelo menos de 20 o 10 do valor 
das acções. 

Art. 5. o No caso de reconllccrr-sc a nccnssida<l11 do augmcn to 
de capital, a assembléa geral determinará o modo pratico !la 
emissão das novas acções. 

Art. u. ~ As acções scráo nominativas c as suas transfcrcncias 
se farão por termo lavrado nos livros da Companhia, com inter
venção c assignatura das partes eonlractanlcs ou de pessoas le
galmente autorizadas. 

Art. 7. o Fallecendo qualquer accionista ficarão seus herdeiros 
não só com direito ás respectivas acçõcs c aos dividendos, mas 
ainda com o de tomarem parte nas deliberações da assembléa 
geral, conforme o numero de acções, que possuírem. 

Art. 8, o Os accionistas que deixarem de pagar qualquer en
trada perderão o direito ás quantias realizadas anterwrmentc, as 
quaes reverteráo em beneficio da Companhia, e as acções serão 
novamente distribuídas da maneira por que a Directoria julgar 
mais conveniente. 
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CA PITüLO 11 . 

TJA ASSEl\lllLI~A GEHAI. DOS ACC!ONISTAS. 

Art. 9. o A asscmbléa geral dos accionistas se comporá dos pos
suidores uc cinco ou mars acçues iuscriptas nos livros !la Com
panhia. 

Art. !0. A assembléa geral se considerará constituída desde 
que se acharem reuniu os accionistas que representem uma 
quarta parte do capital realizado. Para se tratar porém da re
forma dos estatutos ou de IJlWiqurr modifica~ão nestes ser:i mis
ter apresentar-se a maioria ahsoluta das acçõcs emittirlas. Não se 
dando, entretanto, esta condiç<lo na primeira reunião será ella 
novamente convoca da, a nnulll:iando-se eom an teceucncia de 
oito dias, c ent;1o poder-sc-ha uclibcrar qualquer que seja o nu
mero de acções representadas. 

Art. H. Os accionistas inscriplos nos Iinos !la Companhia, 
pelo menos :JO !lias antPs 1la reu11i<1o, contam um voto por cada 
cin1:o acçues. Nenhum aecionisla terá 1lircilo a mais de fO votos, 
quahgwr que seja o nur,ncro de acçucs IJUe represente por si ou 
corno urocurador de outros. 

Quando se Ira ta r da eleiç<lo da Directoria n<lo se a um i !tirá vo
tos por procuraç<lo. 

Art. i:!. A assemlllóa geral onlinaria se reunirá uma vez por 
anno eml}uahjucr dia do n1ez de Janriro, para ouvir ler o relato
rio c approvar as contas apresentarias pela Directoria: estas serão 
sujeitas a uuJa commissão de contas drsdc que tres accionistas o 
requeiram. A cOII!IIli~são será desde logo eleita e se comporá de 
trrs aceionistas IJUC possuam iO ou mais ac1~õrs. A coJumissão 
terá de dar parecer sobre as co11tas oito dias"dcpoisdaconvoca
('.<10 da assem!Jh'a geral, data para que llcará adiada a sess<lo. 
· Art. 13. Quando a Directoria ou os accionistas que represen
tem um quarto do capital realizado julgarem convemente a 
convocação de assembléas geraes reunir-se-hão ellas extraordi
nariamente, mas não se tratará nas respectivas sessões senão dos 
assumptos para que forem convocadas. 

CAPITULO Ill. 

DA ADmNISTR.~Ç:i.O DA f.OMPANHIA. 

Art. U •. A Companhia será administrada por urna Directoria 
composta de tres membros, que não poder<lo entrar rm exercício 
sem possuir 25 ou mais aeções, e l'irita [l<'la assembléa gemi dos 
accionistas, excepto a primeira qtw se com porá dos tres incorpo
radores designados nos presentes nstatulos; e bem assim por um 
Gerente, representante da Companllia na capital da Província do 
Esp1rito Santo, de conformidade com a vigcsirna segunda condi
ção do rrferido contracto de 12 de lllaio de i8iti, o qu,tl sera no
meado e demittido pela Directoria, ex.c~pto ainda o primeiro, 
que será o Engenheiro nr. José Feliciano ue Noronha Feita!, que 
servirá ernquanto não fôr exonerado pela assembléa geral. 

As funcções da primeira Directoria durarão quatro annos, a 
contar da data da installaç.'lo da Companhia. 
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Art. fü. O restante do pessoal ser :i composto dr• lan los empre
gados quantos forem precisos ao serviço. 

Art. 1.6. N:lo poderão exercer conjunclamente o cargo de Di· 
rectores accionistas qur forem genro e sogro, ou parentes por 
consanguinidade até o 2." grào. 

Art. 1.7. Os Directorcs poder:! o ser rreleitos. No caso do impe
dimento dr algum de sPus mrrnhros a Directoria conYocará uma 
asscmhléa geral extraortlinaria jmra proceder-se á eleição do 
accionista que o fleve suhstituir, r c conformidade com o art. H. 

Art. 18. Curnpetc á Directorin: 
~ 1.. 0 cumprir r fazer enrnprir as obrigações impostas:\ Com

p:lll h ia nr• Decreto de conccss:io da em preza e promover por to
dos os meios ao se.u alr:l!lcc a prosperidade 9a Com~anhia. . 

§ 2. 0 Nbrne:H rl cutre sclts membros l'rcsrdrntr, fhesouretro e 
Secretario. 

~ 3." Fazer a inspccção c flscalisação rle todos os trabalhos da 
erupreza. 

§ .~o Nomear o Gerente da Companhia, dando-lhe plenos pode
rrs para trata r eom o (;ovrrno da l'roviHcia do Espirilo Santo. 

§ ti." Norucar, sull prnpo~la do tlcrcule, os empregados nccessa
rios c marcar-lhes os respcetivos ordenados. 

~ ü. 0 Susprnlfer, impôr multas c demittir os empregados que 
nfto cumpl'lrcm seus deveres. 

~ 7." Depositar em um Banco acreditado todas as sommas que 
ll[W tivcreut irnmetlial:l applicação. 

~ 8. ° Fechar as contas no llm r! ceada semestre c fazer imrncdla
tamentc dividendos dos lucros líquidos, que tocarem aos accio
nistas. 

§ 9." Apresentar á assembléa geral na scss~o ordinaria do anno 
o balanço do armo anterior c o rclateJrio ria marcha do todos 
os ncgocios rola ti vos á. Companhia. 

§ iü. Formulat·, de accôrdo com o Gcrcntr, os regulamentos o 
dar as normas do que houver necessidade para o bom andamento 
rlos trabalhos. 

Art. 1.9. Incumbe ao Gerente : 
§ L" Proceder sempre de accôrdo com as ordens e deliberações 

rla Dircctoria. 
~ 2.° Comprar, estabelecer preço e adquirir o material necessa

rio á em preza, propôr contractos, agencias ou estabelecimentos 
precisos e as medidas que julgar convenientes. 

§ a." Pro pôr á Directoria os empregados precisos para desem
penho rios serviços. 

~ '1. 0 Prestaras informacõcse esclarecimentos que forem exigi-
rios pela Dircctoria. · 

~ ü." Zelar as operações dos estabelecimentos conllados á sua 
fiscalisação. 

~ 6." Apresentar em cada trimestre :i Directoria um relatorlo 
circumstanciado dos negocios a seu cargo. 

§ 7.° Comp:ucccr :ís sessões onlinarias (la asscrnbléa geral dos 
accionistas. 

Art. 20. A Directoria se renovará de dous em dous annos, 
ficando sempre nella dons dos membros em exercício. 

Art. 21. Os Dircctores serão retribuídos com a quota de~ 0/0 de
duzida em cada semestre da receita liquida da Companhia. O Ge
rente perceberá o ordenado lixo de trezentos mil réis mcnsaes 
(300,1000) e uma gratillcação de 2 °/0 deduzida ainda do lucro 
liqmdo rle cada semestre. Os agentes das estações terão lambem 
alem do ordenado fixo uma quota de l 0 / 0 deduzida da mesma 
fórma. 

- PARTE H, 57 



ACTOS D'O PODER 

CAPITULO tv. 
nos DIVIDENDOS E FUNDOS DE AMORTIZA:ÇÃO. 

Art. 22. Dos lucros liquidos da Companhia, realizados em cada 
semestre, a Directoria deduzirá urna quota de 1 o I o para fundo de 
reserva, destinado a fazer face á perda do capital, ou á deteriora
ção do material. Do restante se deduzirá 7 "lo para remuneração 
da Administração na fürma do artigo antecedente c fará divi
dendo aos accionistas. 

Art .. 23. A Companhia dous annos depois de sua installação co
meçará a formar um fundo de amortização, de modo a reproduzir 
o capital realizado no prazo do contracto de 12 de Maio âe 1875. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES • 

. Art. 24. As acções deverão estar completamente distribuídas 
dons annos depois da approvação dos presentes estatutos. 

Art. 25. A Companlua ficará constituída e poderá entrar em 
exercício logo que o Governo approvar seus estatutos. Os accio
nisfas, Barão de Aquiraz, Visconde de Cauhipe, Guilherme Au
gusto de Miranda c Dr. José Foliciano de Noronha Feita! ficam 
autorizados a requerer a approvação devida c a aceitar as ai te ra
ções que o Governo fizer nestes esta tu tos. 

Art. 26. A Companhia só mente se dissolverá nos casos previs
tos nos arts. 29õ do Codigo Commercial e 3õ do Decreto n, o 27H de 
:l!trle Dezembro de lil60, ou quando haja perdido 50 "lo dd capifal 
realizado. . 

Cidade da Fortaleza, capital do Ceará, 12 de Otitubrd de 187~.
(Seguem-se as assignaturas.) 

DEC1t:ETO N. 6170- DE Hi DE ABRIL DE 187G. 

Concede a Lucas José Vieit·a Fcnaz permissão para explorar 
mineraes no município da Rana Mansa, Província do Rio <fe 
Janeiro. 

APrinceza lmperial Regente, em Nome de Süa Ma
gestade o ln'tperallor o Senhor D. Pedro li; A-ttcndentlo 
ad qucrequereu Lucas .José Vieira Ferraz, Ha por berri 
Conceder-lhe permissão, por llous a:nnos, para explorar 
·carvão de pedra, antimonio (~outros mineraes, no muni
cípio da Barra Mansa, Provincia do Rio tle Jarie'iro1 sofj 
as clausulas que com este baixam assignadas por Thomaz 
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José Coelho do Almeida, elo Conselho de Sna 1\lag·es
tadc o Imperador, Ministro e Secretario do Esta H o dos 
Ncgocios da Agricultura, Cornmercio c OIJras Publicas, 
que assim o tenha cntcndi1lo c J'at:a excwtar. Palaeio do 
Hio tlc .lanl•inJ em quinzn dn Aliril de mil oitorentos 
setenta c seis, t}uinquagesimo quinto da Inllcpcndcncia 
e do Impcrio. 

PUINCE'~A Il\IPEHI/i.L In~I~ImTE. 

Thomaz Jose Co!?lho ile Almeida. 

·(::!Jnusttlns n <Jue se rct·e•··<~ o Decreto n:o 01')'0 
des~'ll ..;.~at.:a. 

T. 

Fica ronerili1lo o Jll':tZD do dous annus a Lw·a~ Jo:;c 
Vieira Ferraz para t'Xplorar mim·raros no munir:ipio rla 
Barra l\Iansa, na Provimi:t !lo Hio tlc Janeiro. 

11. 

As explorações p0dcrão sor feit:~s por qualquer dos 
JnO!los rucommcml:rdos pe h s1· it•nr i;~. As qw~ so tiverem 
de fazer em tt•tTenos p~Jssuidos, por meio ~~~~ sunda.a;ens, 
cav;ts, poços, galerias sultlr~rraiH':ts 011 a côo alwrto, 
não poderão ser extli'Utailas sr:;n autoriz:u;::io t•s:Tipta dos 
propr lotar i os. 

Sr: esta porém, lfle fur negada, poderá ser suppritla 
pela Prcsidcncia da Província, mediante liança prestada 
pelo conecssionario (JUl' rc.,;pondcrá 1da indcmnizàção 
!le todos os prejuizus, perdas e danmos caus:ttlels aos 
propridarios. 

Para concessão !11~ scmr~lh:mte supprimcnto, o Prcsi· 
dcnln da ·ProviiH:ia mawhr:'t p:1r d il~ws, inlim~r os 
proll!'ielarios, ll:ll'a dt•ntro do prazo razuavnl que marcar 
apresentarem os llJotivostlcsua oppo~it;ão e rl'qucrcrem 
o que julg;m~m nnccss:1rio a linm tle st•n direi to. 

lll. .~-.-~ 

O Prcsi1lcntc tla ProYln;:ia com:'tler~.Ól{k~~ Ó'~tW\.M4;~·\, 
prime_nto ~cqucri1~o ú vi~t:t· das raz~.·- ~fll~h'didas pelos · )' 
propnctanos, ou a revolta destes, d~l:fu'ando os funua~ ,. · 

{ .:::,- .1 
j ·I C? ., I 

'\)() -,, \~ _,· 

. ..._ ~--
(_)I)~; i) V I. ·--
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mentos de sua decisão, 1la qual poderão os intercssn.dos 
recorrer para o Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. Este recurso~ porém, sómente será rece
bido no effeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-sc-ha immediatamentc á avaliação da Jiança ue 
que trata a clausula 2. • ou da indemnização dos prejuízos 
allegados pelos proprietarios por meio de arbitras que 
serão nomeados, dous pelo concessionario, e dous pelos 
proprietarios. Se houver empate será decidido por um 
5." arlJilro, nomeado pelo Presidente da Província. Se 
os terrenos pertencerem ao Estado, o ;v arbitro será 
nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, o con
cessionario será obrigado a efiectuar no prazo de oito 
dias o deposito da fiança ou pagamento da importancia 
em que fór arbitrada a indemnização sem o que não lhe 
será concedido o supprimento da licença. 

V. 

A indemnização de que trata a clausula precedente será 
devida ainda quando as explorações forem feitas em ter
renos de propriedaue do concessionario, ou do Estado, 
uma vez que della possa provir damno ou prejuízo aos 
proprietari os confron tan tes. 

VI. 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa 
o curso natural d::ts aguas que tiver de desviar de seu 
leito pela necessidade dos trabalhos da exploração. Se 
o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não lhe será 
permittido effectual-o sem licença deste, que poderá ser 
supprida mediante indemnização na fórma estabelecida 
na clausula 4. • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar 
asaude dos moradores da circumvizinhança, o concessio
nario será obrigado a deseccar os terrenos alagados res
tituindo-os a seu antigo estado. 
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VIII. 

As pesquizas de minas por meio de canos, poços ou 
galerias no territorio desta concessão, não terão lugar: 

i. o Sob os cdificios c a i5 metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso c por ('qTipto do respectivo pro
prietario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Presidencia da Província. 

2.0 Nos caminhos e estradas publicas e a W metros de 
cada lado delles. 

3." Nas povoações. 

IX. 

O eoncessionario fará levantar plantas geolog-icas e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demonstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos que 
tiverem feito, a superposição rlas camadas mineraes e 
remctterú as ditas plantas por intermedio do Presidente 
ela Província ú mencionada Secretaria acompanhadas: 
L o de amostras dos mesmos mineraes c das variedades 
das camadas de terras ; 2." de uma descripção mi
nuciosa da possança das minas dos terrenos de domínio 
publico c particular, necessarios á mineração com de
signação dos proprietarios, das crlificações nelles exis
tentes c do uso ou emprego a que são destinados. Ou
trosim indicará qual o meio mais apropriado para o 
transporte dos productos da mineração e qual a distancia 
entre cada uma das minas e os povoados mais próximos. 

X. 

Satisfeitas a~ dausul:Js deste Decreto, ser-lhe-ha con
cetlitla autorização para lavrar as minas por cllc desco
bertas nos lugares designatlos de accórdo com as Leis c 
condições que o Governo julgar convenicmte estabelecer 
no acto da concessão, no interesse da mineração, c em 
benelicio do Estado c dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro. em i5 de Abril de 1876.
Thomaz José Coelho do Almeida. 
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DECRETO N. IH71 - nm n nE AHI\u, nE i871L 

Co.ncudc ~- Aureliano llaplista t(e Oliveira permissão, por 
dllu~. annoll.,, nara explpra!'-·lllina~. tle our.o· na Provinçia. ela 
Bahia. 

Ir. Pt'inceza [mperial Regent1>, em Nome de Sua l\fa
gestadc o Impe!'ador o Senhor D. Pedro H, Atlendcndo. 
ao que l'CI[UCtru Aureliano BaptisL1 de Oliveira, Ha 
po1·, bem Con~.:cdcr-lhn perlllis:.;:IIJ, por dous annos, 
para explorar mina~ rle unro na colllaJ·c:l de l\liuas 
do Hio de Conta,, na Pr,J\·incia da B~hia, sob as clau
sulas rrue com este Llai\:llll, :lC'sig·nadas por Thomaz 
José Cncllto de AlnH~ida, do Conselho de S11a 1\Lq:~e:;
tadc o Impera1lor, lU in ist 1':) e ~)ccn~lario de Estado dos 
NJ3g_ocios da Agr.icultnra, Coauncrcio e Ohras Publicas, 
quo ass.im o tenha cnlcml ido c faça executar. Pa
laciodo lUo llc Jam·iro cmr[llinze de Abril de miL oito~ 
centos setenta. c sei:-:, quilliJll:lgrsimo rJninto da In
dependencia. c do Impcrio. 

PRINCEZA BIPELUAL REGENTE. 

Tlwma: José Coelho de Almeida.. 

Clausulas u. que !'!e rel·ere o Decreto n. 0 OI;')' I. 
(leslu data. 

I. 

Fica concedido o prazo iln dous annos a Aureliano 
Baptista de Olivr,ira , para nxplorar minas dn ouro 
na comarca do lUo de Contas, Província da Bahia. 

li. 

As explorações poderão sct· fei las por qualquer dos 
modos rccommendados pela sciencia. As que se ti verem 
de fazer em terrenos possuídos, por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias suhtcrraneas 011 a cóo aberto, 
não poderão ser executadas sem autorização esc ri pta dos 
proprictarios. 

Se esta, porém, lhe fôr ucgaLia, poilcr[t ser supprida 
pela Presidencia da Província, mediante fiança prestada 
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pelo concessíonario, q:ue responderá pela indemnização 
de todos .os prejuízos, perdas e damnos causados aos 
propriet:trios. 

Para concessão .de semelhante supprimento, o Presi .. 
dente da Província manclará por eclitaes, intimar os pro
prietarios, para, <lentro do prazo razoavel que marcar, 
apresentarem os motivos de sua opposição e reque
rerem o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

111. 
O Presidente da Província concederá ou negará o 

supprimento requerido, á vista das razões expendidas 
pelos proprietarios, ou á revelia <lestes, declarando 
os fundamentos de su:1 decisão, da qual poderão os 
interessados recorrer para o ~linislerio <la Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, 
sónumte será recebido no etfeito devolJJ.Hvo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immet!iatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2." ou da indemnização dos 
prejuízos allegados pelos propríetarios, por meio de 
arbitras que serão nomeados, dous pelo concessionario, 
e dous pelos proprietarios. Se houver empate, será 
decidido por um 5. o arbitro, nomeado pelo Presidente 
da Província. Se os terrenos pertencerem ao Estado, 
o 5. o arbitro será nomeado pelo Juiz de Direi to. 
Proferido o laudo, o concessionario será obrigado a 
effectuar, no prazo de oito tlias, o deposito da iiança 
ou pagamento da importancia em que fôr ílrbitrada 
a il}demnização , sem o quo não lhe será concedjcl.o p 
supprimento da licença. 

v. 
A indemnização de que trata a clausula precedente 

será devida ainda quando as explorações forem feitas 
em terrenos de propriedade do concessionario, ou do 
Estado, uma vez que delta possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confrontmtes. 

VI. 

Será igualmente obri~ado a restabelecer, á sua custa, 
o curso natural das aguas que tiver de desviar de .seu 
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leito, pela necessidade dos trabalhos ela exploração. 
Se o desvio dessas aguag prejudicar a terceiro, não lhe 
serã permittido effectual-o sem licença deste, que po
derá ser supprida mediante indemnização, na fórma 
estabelecida na clausula !f." 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação 
de pan ta nos ou estagnação de aguas que possam pre
judicar -1 saude dos moradores da circumvizinhança, 
o concessionario será obrigado a deseccar os terrenos 
alagados, restituindo-os a seu an Ligo estado. 

Vlll. 

As pesquizas de minas por meio de canos, poços 
ou galerias, no ter ri to rio desta concessão, não lerão 
lugar: 

1..0 Sob os edilicios, e a HS melros de sua circum
ferencia, salvo na ulti:na hypothese, sómenle com con
sentimento expresso e por cscripto do respectivo pro
prietario. Este consentimr·nto não poderá ser supprido 
pela Presidencia tla Província. 

2. o Nos caminhos e estradas pulJlicas e a iO metros 
de cada lado delles. 

3. o Nas povoações. 

IX. 

O concessionario fará levantar plantas geologicas e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demonstrem, tanto quanto permittirem os trab:~.lhos 
que tiverem feito, a superposição das camadas mi
neraes, e remetterú as di tas plantas por in termcrlio 
do Presidente da Proviueia á mencionada Secretaria 
acompanhadas: i. o de amostras Jos mesmos mineracs 
e das variedades das camadas do terras; 2. o de uma 
descripção minuciosa da possança das minas dos ter
renos de dom in i o publico e particular, nccessarios à 
mineração, com designação dos proprictarios, das edi
ficações nelles existentes c do uso ou emprego a que 
são destinados. Outrosim, indicarú qual o meio mais 
apropriado para o transporte dos pt·oductos da mine
ração e qual a distancia entre cada uma das minas 
e os povoados mais prox.imos. 
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X. 

Satisfeitas as clausulas tleste Decreto, sct·-ihc-ha 
concedida autoriz<Hjão para lavrar a~ minas por elle 
tlescobertns nos lugares dc~ig-nntlos, de accónlo eom af> 
Leis c condições que o Governo julgar convenient.n 
estabelecer no a c to da concessão, no in tercssc da 
mineração, c em beneficio do Estado c elos parti
culares. 

Palacio do Rio lln .Janeiro fllll 15 tle Abril de 187G. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6172 -DE Hi DK AUI\IL DE 1871i. 

Concede á Companhia União Brazileira autorização para funccio
nar, e approva, com alterações, seus estatutos. 

APrinceza lmpm·ial Hegnnte, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o SenhorD. Pedro li, Attcndendo 
ao que requereu a Companhin União Brazileira, de
vidamente representada , e de conformidade com o 
parecer da Secção dos Negocias do Impt~rio tlo Con
selho de Estado, exarado em Consulta dP 21 de Janeiro 
do corrente anno, Ha pot· bem Concetler-lhe autorização 
para funccionar e a pprovar os respectivos esta lutos, com 
as alterações que com este baixam. assignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Impnratlor, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura. Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Jaueiro em quinze de Abril de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL 1\EGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

- PARTE li. 
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Alterações a .:rue se ref'ere o Decreto n. 0 617'2 
desf;a data. 

I. 

Ar•t. H, § L o Acrescente-se depois das palavras 
-fundo (le reserva- o seguinte :-0 qual será exclu
sivamente destinad\) a fazer face ás perdas up Ç<jpital 
social ou para substituil.o, não .Sil djslriuuindo divi
dendos emquanto o mesmo não f(lr integralmente res
tabelecido. 

11. 

Al't. f2. Fica assim redigido;.,.,.. A .Compan.h~a tt>rá 
uma Administração composta de tres Directores e dos 
dous instituidores, que serão Gerentes. Os primeiros 
serão cleit<~s pela assemhléa geral dos aecionista5 logo 
depois da approvação dos presentes estatutos, e servirão 
durante o primeiro quatriennio, c os segundos por 
igual ou. maior tempo, emquan1o não forem destituLdos 
pelo assembléa, que precneherá as respectivas vagas. 

No lugar onde diz .::._ á Directoria compete, lêa--se : 
á Administração compete. 

lll. 

Art. -23. Acreseente-sü :-Para a eleiçãe da Com
missão Fiscal não se admi ttem votos por procurador. 

IV. 

Acrescente-se no fim : -A Companhia fica sujeita 
ás disposições da Lei do f. o de Outubro de !828, na 
part~ qJ+e cjjz respeito ál'l .attril)ujções da Camara Mu
nicipal', relativas ao estabelecimento de pastagens, 
officinas do venda de carne c córte de gado no ma
tadouro. 

Palacio do Rio de Janeiro em HS de Abril de 1876.
Tkomaz José Coelho de Almeida. 
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Estatutos da Companhia tlni'ãO: Brazileira. 
CAPITULO I. 

DA COMPANHIA, SEU FIM, DUI\AÇÃO E CAPITA,L. 

Art. i. o Fica org~nizada na cidade do Rio do Janeiro, onclo.tcrà 
sua sódc, UIJLa sociedade anonyma denominada-Companhia 
União llrrtzileira, para mandar v ir em conta propria de qualquer 
Provinda do lmprrio ou do estrangeiro, gado var:cum,, para o quo. 
a Comp:.whi:t terá as pastagens ucecssarias com aguadas a.lnin,
clan tes par a a boa alimcntaç~lo do !-(a do em local perto de mcips de. 
transportes c accommodaçõcs precisas para um Administradpr c·. 
mais empregados. 

l'aragrapho unico. A Companhia terá barcos proprios par~ 
transpu r lar o gado. · 

Art. 2. o o capital da Comp~nhia será de dous mil contos. de :r:éls: 
dividido em dez mil acçõ~s de duzentos. mil réis cada uma, o 
qual poderá ser elevado com a approvação do Governo IIuper-ial. 

Art. a. o A Companhia terá trinta annos de duração contados, 
da data da approvar,ão dos Jlfi)Slmtcs estatutos, salvo mot.tvos 
supcrvf'nilmtrs que forcem a dissolução da Comp~nhia nos t{.lrmos. 
tlo art. 3i> do l)ccrnto n. 0 27H de i!l dn Dezembro de J8li0. 

Art. !~. 0 Logo que sejam approvados os presentes estatutos far-. 
se-hão as chamadas com trinla dias de antceedcncia á primeira. 
entrada, na razão de vinte por cento do valor nominal das 
acções suhscriptas, nas demais entradas serão feita~>- com inter
valias de sessrnta tlias, na. raz:'io 1ln dez por cento. As chamadas 
scr:1n 1'dlas por uwin rir: nnnnneios !lOS jomacs de ma.ior circula
rão dcsla Cúrlc. 
' Art. il. 0 O accionista que <lrixar de fazer a sua entrada na. 
época. ddcrmin~da será cxcluirlo ; suas acrõcs cahirão em com
misso c ns suas entradas já realizadas passárão a fazer parte do 
fundo de reserva, sa Ivo mo ti vos justificados. As acçucs serão exa.
radas em fúrma de titnlos c rcl-(islra•las no livro dos aecionistas, 
sendo estes rcsponsa v eis pelo valor das ac•:ões que lhes forem dis-
trihuidas. • 

Art. 6. o O accionista só poderá transferir suas acçõcs depois 
que houver rcaliZSJ-do cincocnta. por cento do seu valor, cuja 
transfercncia scr:i feita pqr termo lavrado no respectivo livro. 
assignado pelo vcJLdrdor •~ r·oHlpratlor ou por seus pro•:uradorcg 
para esse fim au lorizados. 

Art. 7. 0 Por morte ele algum accionista a Companhia receberá. 
as acções por seu valor nominal, salvo quando se der successão de 
herdeiros, ~verban<it?·Se as acçõcs em nome do novo possuidor, o 
qual pudera transfenl-as nos termos.. do artigo antecedente. 

CAPITULO 11. 

DAS . OPERAÇÕES DA CO'oiPANHIA, SUA DIRECTOI\IA, DIVIDENDO R 
~'UNDO DE 1\ESEI\V A. 

Art. 8.0 A Companhia pollerá vender o gauo como lhe convier, 
isto· é, v:ivo ou morto no matadouro publico, de aocôrdo com as· 
respectivas autoridades, preferindo concorrer ao matadouro· 
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sempre <!UC h ou ver tendencia para elcva~;J.o do prc~,o da carne, 
vendendo-a sempre por menor preço. 

Art. 9. o A Companhia poderá montar officinas que tenham 
por base as substancias do gado vaccum, vendendo os produ
elos pelo menor preço. 

Art. 10. As irnportancias provenientes das entradas das acções 
c as demah srrão depositadas em conta corrente no Banco do 
Brazil. Só poderão ser sacadas as importancias necessarias para 
o custeio da Companhia. 

Art. H. O balanço da Companhia ter;i lugar no ultimo dia 
util do mez de Junho de cada anno. 

~ :1.. o Dos lucros líquidos verillcados nos balanços deduzir-se-ha 
5 %para cada um dos Gerentes instituidores, não devendo ex
ceder de 20:000/'!000 para cada um, e fO % para a primeira Di
rectoria, não podendo exceder de f0:000/'!000 para cada Director 
em remuneração de seu trabalho de organização e 5% para um 
fundo de reserva. 

Art. 12. Para dirigir a Companhia haverá uma Directoria 
composta do cinco membros , sendo tres Directores e dons Ge
rentes. O:~ Directores nomearão d'entre si um Presidente, um 
Secretario e um Thesoureiro. 

A' Dirr.ctoria compete: 
~ t. o Fazer observar em todos os seus artigos os presentes 

estatutos. 
§ 2. • Exhibir por intermedio de seu Presidente á assembléa 

geral o relatorio e balanço do estado da Companhia. 
§ 3.° Convocar a assembléa geral quando fôr de necessidade 

ou quando fôr requerida por accionistas rrue correspondarn a 
um terço do capital realizado. 

~ 4. 0 Representar a Companhia e exercer geral administração, 
preferindo decidir toda c lfUaltruer questão por meios concilia
torios. 

Aos Gerentes compete: 
§ õ. 0 Adrnittir e dcmittir os empregados striclamente neces

sarios, marcar seus vencimentos, montar urna escripturação clara 
e fiel das operações da Companhia. 

Art. !3. Cada Director terá o direito a 4:000;}000 annuaes, em 
remuneração do seu trabalho. 

Art. H. Cada Directoria terá quatro annos de exercício, findos 
os quaes serão eleitos dous novos Direclorcs, ficando sempre de 
cada Directoria que Iluda, um Director. A eleição será feita por 
escrutínio secreto. 

Art. Ui. Cada Gerente perceberá o ordenado de 6:000/'!000 an
nuaes, o qual poderá ser augrnentado se o desenvolvimento da 
Companhia o permittir. 

Art. !6. Só poderá ser Director o accionista que possuir de 50 
acções para cima. 

CAPITULO III. 

DA ASSEMBLÉ.!. GERAL DOS ACCIONISTAS. 

Art. 17. Compor-se-ha a assemblêa geral dos accionistas que 
possui rem de tO acções para cima inscriptas no livro da Compa
nhia 30 dias antes da reunião para que forem convocados, ex:cepto 
a primeira. 
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Paragrapho unico. l<'icará susJJcnsa a lransfPrcncia das ncçürs 
oito dias antes qa reunião. 

Art. !8. A assembléa sú se constituirá com accionlstas que 
representem um terço do capital realizado. 

Art. !9. Cada dezena de acções dará direito a um voto. 
Nenhum accionista terá direito a mais de drz votos, seja qual 

fôr o numero de acções que possuir. 
Paragrapho unico. Não se admittirá nas eleições de Directoria 

votos por procuração. 
Art. 20. A assembléa geral se reunirá uma vez por anno para 

tomar conhecimento do relatorio e balanço do anno findo, para 
rleg-rr a Directoria quando houver expirado o prazo de cxerCicio, 
ou ao substituto de qtwlquer llircctor que houver fallecido. 

Paragrapho unico. Se a reunião não puder decidir sobre a gestão 
da Directoria por falta de numero, será novamente convocada 
para quinze dias depois e então resolverá com qualquer numero. 

Art. 2l. A assembléa se reunirá extraordinariamente quando 
o bem da Companhia exigir nos trrmos do~ 3." do art. i2 tlcsles 
estatutos, na qual só se tratará do objeclo da convocação. 

Paragrapho unico. As convocaçücs serão feitas por meio de 
annuncios repetidos nos jomacs mais lidos desta Curte; indicando 
o motivo da convocação. 

Art. 22. As sessões da assembléa geral serão presididas pelo 
accionista que na occasião fôr acclamado. 

CAPITULO IV. 

DA COMMJSSÃO FISGAI.· 

Art. 23. Será eleita em assembléa geral uma Com missão Fiscal 
de tres membros possuidores de quarenta ou mais acções á qual 
compete: 

§ 1. 0 Examinar os livros o mais documentos da receita c des
peza da Companhia snbre a gestão da Directoria durante o anno 
decorrido. 

§ 2. 0 Será relator o membro que a Commissii.o rntrc si de
si~:tn~r. 

CAPITULO V. 

DISPOS!ÇÜES flERAES. 

Art. 2&. Os conccssionarios desta Companhia Alfredo Augusto 
Vida! e Alexandre José de Siqueira, Wm o direito a novecentas 
acções beneficiarias que lhes dão todos os direitos c vantagens 
dos mais accionlstas. 

Rio do Janeiro, 6 de Dezembro de 1875. (Seguem-se as a!!igna • 
turas.) 
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DECRETO N. 0173----in: Hi DE ABRIL D~ 1876. 

CoMede privilegio, por dez annos, ao Bacharel Ignacio de -Barros 
Barreto para um systerm de- moendas de pressão dupla de 
sua invenção. 

A ·Princeza Imperial Reg·ente, em Nome <lc Sua ~b
gcSitadc o llnpera(lor o Sen li o r D. I' edro 11, Attcntl(:ndo ao 
que 'requereu o Bach~rcl Iu:na(·io de B:nTos B:1rrcto, r de 
conformidade com o p;n·ecer do Conscl!H_'iro ·Prot:urador 
da Góroa, SolJcrani~ c F:tz<'Iula Nacional, Ha por hem 
Conceder-lhe privilegio, por dez annos, para fahricar, 
Usar e vender no Imperio moendas <le pressão llupla de 
sua invenção .. 

Thomaz .José Coelho dn Almt)ida, do Conse!lro de Sua 
Magestt~de o Imperador, 1\Iinistro e So<Tetario de Estado 
dos Negocios <la AgTicullur~t, Cornrncrcio n Obras Pulili
cas, assim o tenha cntewli(lo e i'aça cxccut:lr. l\tlado do 
Rio de Janeiro em quinze de Abril rle mil oitocentos sc
tcn ta c seis, quinquagcsi mo qn in to da Indo pendcncia 
c do Impcrio. 

PRINCEZA 11\IPEHIAL B.EGENTE. 

Thomaz José Coelho tle Almeida. 

DECRETO N. ()1711 - DE 2(1 DR ABRIL llR 187G. 

Declara a entr:mcla da comarca da Parahyba do Sul, na Provin· 
cia do Hio de Janeiro. 

A Pritrceza ImperialRegente, e'm Nome de Sua 1\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li Ha ·por hem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de 3. • cntranci:~ a ·co
marca da Parahyba do Sul, crca<la na Província do Hio 
de Janeiro pela Lei da respectiva Asscmbléa n. o 2125 de 
29 de Novembro do anno passado. 
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Diogo Velho Cafalcanti de Albuquerqué, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 
seis de Abril de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DÉCRETO N. 6:17~- .l:lE 2G DE ABRIL DE lS7G. 

Marcá o vencimento anin1àl do Protnotoi' Publico da comarca 
da Parahyba do Sul, na Provincia do Rio tlc Janeiro. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da comarca da 
Parahyba do Sul, na Província do Rio de Janeiro, terá o 
vencimento annualde 1:4006000, sendo 800~000 de orde
nado e 600~000 de gratificação. 

Diogo Velho Cavalcántí de Afbuqilerque, do' Cofiselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, llssim a tenha entendida 
e faça executar.Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis 
de Abril de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 

biogo Velhá Cavaicdnti de AibU!júerqt.ie . 

...... i •• --.. -·-·~ 
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DECIIETO N. lil7fi- DI~ ':!li DI·: ARJ\IL OE t.871i. 

Jlcclara a r~nlrancia da comarca rio Aporly, na Província do Rio 
(; rawlP do No rir·. 

A Princrza lmpcri~l Hr~gcnlr', 1~111 Nomr ele Sua Ma
!!l'~tade o lll!(lC!'ador o S··nlior D. Pr•drr) Jl, Ha por bPm 
llcr:retar o s,•gninln: 

Artigo nnico. E' declarada dn 1." entraneia a comarca 
do Apody, crc:11Ja na Pro,·inr:i:J •lo !Uo Grande do Norte 
pela Lei da rc~Jli'Ctiva A~~I'IIJhl!~a 11." 7n;; de 1;; de Se
lembro do anno p:1ssado. 

Diogo v,•lho C.lVa!l':~nli de AlhurpwrqtH', do Conselho 
rlo m~~ntn Auguslo Senhor, Ministro e ~)rcrctarJO dn 
Esl:11lo dt)S NP.~ol'ios da .T11~Lir;:1. :1ssi!ll o lenha r•utnn
dido ~~ far;a nxr•cutar. l';d.ll'io do Hio de .Janeiro 1•m 
vinte c seis de AIJril dr! mil oitocentos srlent:1 c seis, 
quinquagrsimo quinto da InJependcw:ia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. Gt77--= OE 26 DE ABRIL DE 1876. 

l\farca o vencimento annual do Promotor Publico da comarca do 
Apody, na Provincia do IUo l:rande do Norte. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. O Promotor Publico da wmarca do 
Apody, na Província do Rio Grande do Norte, terá o ven
cimento annual de 1:400$000, sendo 800~000 de orde
nado e 6006000 de gratificação. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, 1\linistro e Secretario de 
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Estado dos Negocio!' da Justiça, assim o tenha ententlido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 
seis de Abril de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Imlepcndencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6178 -DE 2li In; ABRIL DE 1876. 

Declara a entrancia da comarca da Gurgueia, na Província do 
· Piauhy. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo uni co. E' declarada de primeira entrancia a 
comarca da Gurgueia, creada na Província do Piauhy 
pela Lei da respectiva Assembléa n .O 892 de 15 de Junho 
do :mno proximo passado. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Jostiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em v in te e seis 
de Abril de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da lndepe'ndencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo 

- PAl\n; 11. 
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DECHI~TO N. Olí~) --DI' ';!;(\ DE ABIIIL DE i8ili. 

Marca o \·cncirncnlo annnal do Pro•Hotor !'niJlim da comare:t !1:•. 
Gur;Jncia, na Prov:uLia uo Piauliy. 

A Princrza Imprrial 1\t•gentr, nm Nome de Sua 1\Ia
~restade o Imperador o Serilwr D. Pedi'o 11, lia por'IJem. 
IJecrelar o st•guiut!': 

Artigo nnico. O Promotor Publico da comarca da 
Gurguei~, n~ Província tio Piauhy, teri1 o vencimt~nto 
annual üe 1:6006000, selltlo tlOO;)OOO de ordenado e 
8C01)000 de gralilicação. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, J\Iinistro e Secretario tlc 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faca executar. Palacio do l'.io de Janeiro em vinte e 
seis· de Abril de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Independencia e tio Iinperio. 

PUINCEZA ll'IIPERIAL HEGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO 'N. G 180 - DE 2G DE AllRIL DE 187G. 

Approva a modificação do art.,2'í dos cslatntos do Ituperial lns
lilulu Flumiucuse de Agricnllnra. 

A Pr·inceza imperial Regente, em Nome tle Sua Mages
tade o Imperador, Attendcntlo ao que lhe representou a 
Uirectoria do Imperial Instituto Fluminense de Agri
cultura, Ha por hem Approvar a substituição do art. 24 
dos·estatutos que baixaram com o Dccreton.• 26tH rlc3 
de Novembro de 1860, pela s0guinte disposição: 

« Na falta do !'residente da Dircctoria ou impedi
mento que haja de uurar por mais de tres mezes ser
virão para a clirecção de todos os trabalhos em sub~ti
tuição uo Presidente : 1. o o Presirleute tio Cousclho 
fiscal; 2.• o Vice-Presidente da Directoria; 3." o Vice~ 
Presidente do Conselho fiscal; 4. o o memLr·o da Direc
toria ou do Conselho fiscal que fôr designado pelo Go
verno. » 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Consellw Je Sua 
.Ma.(\·t~stade o Impcr~clor, Ministro e Secretario de Es
tado tlos Ner;ocios da Agricultura, Commercio c OiJras 
Pnl,lica~, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do lHo UI' Janeiro em vinte c ~eis rlc Ahril de mil 
oitocentos setenta c seis, tjUÍniplagc~;imo quinto da In
tlepenucncia o do Imperio. 

PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tito ma :r José Coelho tlu Almeida. 

DECUETO N. GHH- DE 2G DIC ABl\lL DE IB7!L 

ncnova o prazo da autorização concedida á Companhia lle Se_ 
guros-Garantia-rl:t t:idadc do Porto para realizar opcraçiícs 
no Imperio. 

A Pdnccza Imperial Rrgent.e, em Nome de Sua 1\la
gestarlc o Imperador o Senhor D. Pedro II, Allcntlcndo · 
:10 que requereu a Companhia de Seguros- GJI·anlia
da cidade do Porto devidamente rcprcsent:Hb e de eon
formi,)ade com o parrcrr d~ Sr.cçiio dos Nc•:wcios do 
Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
20 rlcl\larço ultimo, H~ por hem Renovar, por seis annos, 
o prazo da autorização concedida á mencionada Com- · 
panh ia para realiza r operaçõc;:; no Impcrio, ficando em 
inteiro vigor as clausulas que baixaram com o Decreto 
n. o 2905 de l&de Abril de 1862. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\Iagestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Ag-ricultura, Commercio c Obras Pu· 
lll icas, assim o tcn l1a entendido c faça execu lar. Pa lacio 
do Hio de Janeiro em vinte e seis de Abril ele mil oito
centos setenta c seis, quinc1uagcsimo rtuinto da lndcpen
dencia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thom11::: José Coelho de Almeida. 
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DECHETO N. 6182 - DE 2ü DE AilniL DE 1876. 

Approva, com modificações, a reforma dos estatutos da Compa
nhia- Ferro-carril de Pernambuco. -

A Princeza Imperial Regente, em Nome 1lc Sua 1\fagcs
tade o Imperador o Swhor D. Pedro 11, Atlendcndo ao 
que requereu a Companhia-Ferro-carril de Pernamlm
ro-, devidamente representada, e de conformidade com 
o parecer da Secção dos Ncg·ocios do Imperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 2 de Março ultimo, 
lia por bem Approv:1r a reforma de ~ens estatutos, me
diante as modiliraçiks que com este baixam, assignadas 
por Thomaz José Cocllw dn Almeida, do Conselho d1~ Sua 
1\IaQ·t·stade o Imperador, llliuistro e Secretario do Estado 
dos Nng1J1'.io.~ da Agrit:ullura, Collllllnrt·io e Obras PuiJli
l:as, que assim o tenha cnlewlido e faça executar. Palaeio 
do Hio rle Janeiro em vinte c seis de Aln·il 1le mil oitocen
tos setenta c seis, quinquagcsimo quinto da Indcpcnl;cn
cia e do lmperio. 

PHINCEZA Il\IPEIHAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se ref"ere o Decret;o n.0 6182 
dest;a dat;a. 

I. 

Art. 4. 0 O paragrapho unico fica assim rctligido: 
Emquanto não se achar suuscripta a 2." ~crie de aeçõcs, 

poderá até igual valor emittir títulos de obrigações ga
rantidas por toclo o activo e especialmente pelos im
moveis sociacs, remíveis no prazo e pelo mo1lo que 
forem convencionados, e dando ao portador direi to a 
um juro certo semestralmente. 

A respectiva emissão será feita pela Directoria, pre
cedendo autorização da asscmblé.1 geral dos aecio
nistas, 

11. 

Art. 27. O p:tragrapho unico fica substituído pelo 
seguinte: 

O mesmo fundo será empregado em apoliccs Lia di
vida publica geral ou provincial, que gozarem 1los pri-
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vilcgios conccuitlos áqucllas, em letras do Thcsouro, 
letras hypothccarias, com prel'crcncia as das em prezas 
que tiverem ~arantia do Estado, conforme p:m~cer mais 
t·ouveniente á Directoria, de accônlo com a commissão 
de exame de contas, tcntlo immediat:~ c itlcntica con
versão os respectivos dividendos, juros, ou rendimentos 
em cada semestre. 

III. 

Art. 28. A primeira parte deste arti~o att'l a palavr11 
eventuaes 1lra substituída pelo seguinte :-0 fundo elo 
reserva ~ exdusiv:uncnte destinado para fazer faro ás 
pcnlas do capital social ou p tra suiJstituil-o. 

Palacio do Rio tle Janeiro em 2fi de Abril tle 187G.
Thomaz José Coelho de Almeidct. 

Alterações feitas nos estatntos da Companhia- Ferro-carril 
de Pernambuco.-

I. 

SuLstitua-se o art. 2. o pelo seguinte: 
A duração da Companhia será de 48 annos, contatlos 

de 1G ele Julho de i87rJ, por ser a tlata ele que decorrem 
os diversos prazos do novo contracto, approvauo pela Lei 
provincial n." i2i4 de 2:1. de Junho do dito anno, como 
declarou a Portaria da Presidencia da Província tle Per
namlmco, datada tle 27 de Julho de :1.875. 

Entender-se-ha, porém, prorogado o tempo da duração 
social, se a Companhia, usantlo do direito que se re
servou pelo referido contraeto, comprar ou arrendar as 
linhas de carris de ferro, que, findos os 48 annos do seu 
privilegio, terão de p'ertencer á Província. 

Em todo o caso, a prorogação e o prazo desta ficam de
pendentes de ulterior approvação do Governo Imperial. 

li. 

O art. 4. 0 é substituído pelo seguinte: 
Art. 4. o O capital da Companhia fica elcvatlo a 

l.GOO:OOO~OOO c representado por 8.000 aefjões, cada uma 
do valor nominal de 200~000 em duas series, as quacs, 
a primeira (de 6.000 acções) já se acha emittida e sua 
jmportancia integralmente realizada. 
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A segunda sGric(dc2.000 acçõrs) será cmiLLida <JU:tndü 
e do modo fJUC a Dircçtoria julgar eonvenienlc, jú pa!\1 
prover ao dcsenvolvimonlo das linhas d:~ viação urlwn 
c sulJurlJana c acquisição de terrenos, crlifieios e m:tle
riacs, já p:tra amortizar o delJito que a Comp:m h ia, para 
esse lim, tiver contrahido. 

Para a collocação das aeçõcs tla 2." ser i c terão prefc
rcnr:ia os possuidores da primeira, na proporção tlo nu
mero que possuírem c pelo respectivo valor nominal. 

ParaQ'rapho unico. Emquanto não se ae!Jar suliseripb 
a 2." sPrit) de acçücs, porlerú a Comp1nllia, ató igu:ll valor, 
mnillir, soh o nome de aeçõcs prcferf)neiaes, títulos dn 
oln·igação (dcbentures), garanlitlos lWI' todo o aclivo, o 
espceiahncntc pelos immoveis sociaes, remíveis Jto prazo 
t) pelo mor lo quo fornrn con \'t!llciouados, e dando ao J!Ol'

tador rlirnito a um juro crTtu Sl'tnl'Stralmente. 
As acções prefcrcnciaes serão ao portador ou nomina

tivas; aqucllas transfcTivcis por endosso, c estas p~Jr 
termo lavrado nos livros da Co:npanhia (C9!l. Com. 
art. 2!l7). 

A respf)ctiva emissão será feitr~ pela Dircctori~1, prc
r,prlcnt!o autorização da aSSI'mlllt'~:1 gcnl dos accionisL:1S. 

111. 

O cap. fj." p1ssr~ a t1~r a seguinte epi.s-raplw ou iu
seripç5o : 
Dos fundos de amorti::;açr7o e t·esrna, c !los rlirülrnrlos. 

Os arts. 26, 27 c 28 são sulJstiluidos pdos s:)guintr•s: 
Art. 26. Dos lucros líquidos pron)llÍI~ntcs tlas opera

ções eJfectivamentc conduidas em carla srmostrr, scpa
r.'lr-sc-ha uma quota fixa pJra a constituição do fundo 
de amortização, c outra propo!·cional p1ra o fundo de 
reserva. 

Do restante dos lucros distrilmir-sc-lw tlivirlnndos 
aos accionistas. 

Art. 27. Será de 2:000H em cada semestre a quota do 
fundo de amortiz:1ção, exclusivmncnte destinado ao 
resg·ate ou substituição da parte do capitC~I social apre
sentada pelos valores do activo, que no Jlm dr !fH annos 
tlo contracto rla Comp·mhi:l, ;1pprovatlo pela Lei provin
cial n." 121fl de 21 fle .Junho de 187;), tem de p:tssar ao 
rlominio da Província de Pcrn:llnlmw, srm inrlrmnizcJ
ç.ão e.v vi do art. 27 do mesmo conlr:Jt:ln. 

Parag-rapho unico. O mrsmo fundo s~r:'t invr!rtido, ou 
rm ;~policcsfla dividn puiJlir·:J gr'J\11, ou provinr·i:1L ou em 
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letras hypotlwearias, ou aintla em propriedades imllw
veis, ~~onforme p:1reccr mais conveniente, a juizo da 
Directoria, Llc a•:côrdo com a commissão de exame 11n 
coHt:ts. tendo immetliata c i1::~ntie~ conversão, os rcs
pcdiVIlS diYi1l1•ndos, juro~-, ou rendimentos em cada 
Si'll}('S[l'l'. 

Art. 28. O fuJl([o de reserva, cxc!usivaml'nte llcsti
nalh a re!'onstruir c amparar o capital social, contra as 
pcnbs eVPll tuars, formar-sc-ha de uma lluota de :J "/., 
dos lwTos líquidos de c;ula Si'Jllestre. 

Par:1graplw uuico. Cessará, poróm, tal aeeumulação, 
desde 1111e o fundo de rcBerva Ll'nha attingido uma som
ma equivalente a 10 °/0 do capital emittido. 

DECH ETO N. IHS:J -DE 2G DE AJ)JUL DE 187(i. 

Concede á Companhia Inglezél- North llritish awl Mcrcantile 
!murnnce- autorização para estender suas operações ;i praç:t 
de Santos, Província de S. Paulo. 

A Princcza Imperial Hcg-cntc, em Nomn de Sua 
1\lagcstade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Atteu
dendo ao que req uercu a Compan hia-N orth llri tislt anil 
l'llercantile Insurance-dcvidamente representada c de 
conformidade com o parecer da Secção uos Negocias il<J 

Impcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de 20 de l\larço ultimo, Ha por bem Concc:ler-llle 
autorização para estender suas, operações á praça de 
Santos, Província de S. Paulo, mediante as condições 
que baixaram com o Decreto n. o 45!JO de 9 de Setembro 
uc H!70. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagestade o Impcr·ador, llinistro e Secretal'io de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Hio de Jancil'o em vinte c seis de Abril de mil 
oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto da 
Jndepcndencia c do Impcrio. 

PlUNCEZA 11\IPEiUAL HEGENTE. 

Tlwma.z .José Coelho de Almeid11. 
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DECRETO N. Ül8i- DE 2ü DI': ABR'L DE 187G .. 

Com:edc pl'ivilcgio ao llr. nauicl Pedro Ferro Card•>so, par:t 
introduzir uo Impcrio marmorc i\larezzo. 

A Princeza Imperial Hegente, em Nome de Sua Ma
gcstaje o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attcndendo 
ao que requereu o Dr. Daniel Pedro Frrro Cardoso, ces
sionario de H. Gnellou, e de conformid:1de com o pa
recer do Con~ellieiro Procurador da Corôa, Soberania e 
Fazenda Nacioml, Ha por bem Conceder-lhe privilegio 
por oito ;mnos para introduzir no Impe~;io marmore 
Marczzo, ficando esta concessão dependente da appro
vação do Poder Legisla ti v o. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua Ma~cstatle o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ne~ocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, <tRsim o tenha entendido c f<tça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte e seis de Abril de 
mil-oitocentos setenta c seis, quinqua~esimoquinto da 
Independencia c do Imperio. 

PHINCEZA ll\IPEIHAL BEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECHETO N. ül8:'i-DE 2ü DE ABniL DE 187(). 

Autoriza Manoel Fernandes Barcellos a incorporar uma Compa• 
nhia com a denominação de - Edificadora Economica. 

A Princeza Imperial Hegcntc, em Nome tle Sua l\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendcn
do <~o que requereu Manoel Fernandes Barcellos, e de 
conformidade com o parecer da Seeção dos Nerrocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de vinte e quatro de Fevereiro ultimo, Ha por bem 
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Autorizai-o a incorporar uma Companhia, que ~c deno
minará - Etlillcatlora Economica - sob as bases que 
com c~te baixam, assignadas por Thomaz José Coelho 
de Almci1la, do Conselho de Sua Magcstad,~ o Impera
dor, l\lii)istro c Scc'rctario rle Estado dos Negodos da 
Agricultut·a, Càmmercio c Obras Publicas, que assim o 
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte c seis ·de Abril de mil oitocentos seten
ta c seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do 
Impcrio. 

PRINCEZA iMPERIAL REGENTE. 

Thonw::; Jo.~é Coelho de Almâda. 

D~SES. 

1." A Companhia tnm por fim comprar terrenos e 
ndles e<l i ficar c roedillear prcdios apropriados para a 
chssc mé1lb, operaria e pohre, cujos preclios serão alu
gados, ou vendi1los por prestações, mccliantc as condi
ções estipuladas nos rcsplldivos estatutos; 

2." Funrcionará nesta Côrtc ; 
3." Tendo a Companhia lle mamlar abrir ruas consi

cler:nn C.J.P, nos tPrrcnos tPr-se-ha cle vnnt:l!.;em '25 •;. 
em ronscqucncia tle tornar-se duplicatla a sua extensão. 
O eonjundo da eclilic:H;ão apresenta em si diversas van
tagens, não só pela mpação <las p:n'ctles c madeiramento, 
onde já se eneontra grancle economia, como no aprovei-
1:1 mcmto tle todos os outros materiaes de que pudera-se 
contar, com probabilidade, com '25 •; •. Os mnteriaes de 
que se careça serão comprados em primeira mão cujo 
lucro será de !~O "/.,. Pela administração e ganho dos 
ronstruelorcs tcr-se-ha 20 "1.; 

'~." A companhia será organizada dentro do tempo de 
cinco annos a contar ela clata da autorização. 
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DECRETO N. lH86- DE 26 DE ABRIL DE i87B. 

Concede á Companhia- Cooperativa de Consumo -autorização 
para funccionai' e approva seus estatutos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attenclendo ao 
que requr..reu a Companhia-Cooperativa de Consumo
devidamente representada, c ele conformidade com o 
parecer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Con
selho ele Estado, exarado r~m Consulta de vinte de 
Fevereiro do corrente anno, Ha por bem Conceder-lhe 
autorização para funccionll' no Impcrio e approvar os 
respectivos estatutos, com as lllO(lilicações que com 
este baixam, assignadas por Thomaz José Coelho ele 
Almeida, tio Conselho de Sua Nlagestade o Imperador, 
Ministro e Secrctar·io de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio c Obras Puul icas, que assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em v in te e seis de Abri I de mil oilocen tos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
e do lmFerio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho d.e Almeida. 

Clau•ulas :a que se rerere o Decreto n. 0 61.86 
desta data. 

I. 

Art: 3. o Em lugar das palavras- proposta da admi
nistração, diga-se:- deliberação da assembléa. 

11. 

Art. 4.. o Fica assim emendado- A primeira chamada 
será de 20 •;. (408000 por acção) e as oito restantes 
de iO % (208000 por acção) com intervallos nunca 
menores de 30 dias, -o resto como está. 

Ill. 

·Art. 5.", § t.• Substitua-se pelo seguinte: 
c Na construcção ou arrendamento e preparo dos ar

mazem, na ::omp!'a da mobilia , etc., o mais como está. 
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~ 2. • Fica assin~ redigido : 
, No sortimento dos armazens de seccos o molhados 

que se estabelecerem nos lugares em que forem ne
cessarios, a juizo do Gerente. • 

IV. 

Art. 7. 0 Na parto relativa á responsablliuade dos 
accionistas acrescente-se: « Os accionistas são respon
saveis pelo valor das acções que lhes forem distri
buídas. » 

Onde diz: dos sessenta dias da da ta dos annuncios 
diga-se- dentro de sessenta dias depois de findo o 
prazo da realização da chamada. 

v. 

Art. 9.• Supprima-se o § 3.• deste artigo. 

VI. 

Art. H. Ondo se lê i'j %, diga-se W %. 
Paragrapho unico. Depois das palavras- Divida pu

blica- acrescente-se- como letras do Thesouro, hy
pothecarias e apolices provinciaes, que gozarem dos 
mesmos privilegios das geraes. 

VII. 

Art. 13. Fica assim redigido: 
A Sociedade- Cooperativa de Consumo- será admi

nistrada por um Gerente, que servirá pelo tempo de 
cinco annos, podendo ser reeleito c tendo por aju
dantes, além de tres auxiliares, dous agentes, de sua 
livre nomeação e demissão, especialmente incumbidos 
das compras para os armazens e os mais empregados 
estrictamente neceu~arios (§ 5. o deste artigo). 

§ ! . o Acrescente-se: incumbe ao Gerente. 

VIII, 

Art. H~. Fica assim redigido: 
Os tres auxiliares que são tambem de livre nomeação 

e demissão do Gerente têm por dever- o re~to como 
está no artigo. 
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§ 8.• Fica supprimitlo passando o 9.• para 8.• e W." 
par~ 9. • . 

IX. 

Art. 20, § L • Em vez da palavra- ratificação- di
ga-se-approvação .. 

X . 
Art. 21, § i. • Em vez de- metade- diga-se- um 

quinto do capital realizado. 

XI. 

Art. 23. Onde diz- dez membros- cmenàe-se
cinco membros. 

XII. 

Art. 24.. Depois da palavra -livros -acre~ccntc-se 
- e documentos. 

XIII. 

Art. 26. Supprimam-se as palavras- dando o Gerente 
recibo de lias. 

XIV. 

Art. 31. Acrescente-se: 
Paragrapho unico. Uma commissão fiscal, eleita em 

assembléa geral, composta de cinco ;~ccionislas, de 
exercício gratuito e duração quinqucnnal, auxiliar;i 
o Gerente nos casos em que este necessite de seu 
parecer; podendo lambem a me>:ma commissão con
vocar a assembléa geral dos accionistas, quando 
assim o julgue indispensavel, no interesse ela boa 
administração e prosperidade da Sociedade. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Abril d'l !876.
Thoma.:: José Coelho de Almeida. 
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Estatutos da Sociedade Cooperativa de 
Consumo. 

CAPITULO I. 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE. SEU FIM, CAPITAL E DUBAÇÃO · 

Art. 1. o Fica creada nesta Curte uma Sociedade anonyma 
50b o titulo- Sociedade Cooperativa de Consumo-, cuja du-
ração será de 20 annos. . 

Art. 2.• A Sociedade Cooperativa de Consumo tem por hm 
principal fornecer aos seus acciouisLas a venda de generos de 
scccos c molhados tle primeira necessidade pelo mínimo preço, 
nã•l devendo nunca o lncro sobre a renda geral dos mesmos 
generos exceder 1le 12 °/0 , c sendo pcrmitthlo a cada accio
uista examinar o preço da factura. 

Art. 3. o Para realizat· seu lim a Sociedade Cooperativa d_e 
Consumo se estaheh)eerú com um capital de 1.000:0008000 dr
vidido em 5.000 acções de 200$000, •ttw poderá ser elevado por 
proposta da Admiu1stra~·ão, ratilicada pelo Governo Impenal. 

CAPITULO 11. 

DA REALilAÇ:Í:O DO CAPITAL, E SUA APPLICAÇAO. 

Art. 4. 0 A primeira chamada do capital será de l'íO% (lOOSOOO 
por ac(·ão) e as cinco restantes de 10 °/0 (20$000 por ac-.·ão) 
com intervallos nunca menores de 30 dia~, segundo as ur
gencias da Sociedade, precedendo annuucius com auticipação 
de Ires dias pelo menos. , 

Art. o. 0 O capital da Sociedade Cooperativa de Consumo sera 
empregado: 

§ t.o Na compra •la mohilia, e ohjeclos iiHiisprnsav~is •le es
criptorio, c nas dcspczas preliminares da fundação da Socie
dade. 

§ 2. 0 No sortimento de 30 armazcns de gencros de se ecos e 
molhados, que serão estabelecidos segundo o modo iuüicado 
no art. 16. 

CAPITL:LO UI. 

DOS ACCIONIST..I.S, SUAS OBBIGASÕES E DlllEITOS. 

Art. 6.o E' çondição para ser julgado accionista da Socie
dade Cooperativa de Consumo, salvo a excepção ,lo arL 7. 0 , 

S!'hscre':er os presentes estatutos, ficando eutendido que cada· 
s1gnatano os approva em todos os seus artigos. . . f',, H • 

' ," \I! . ''.I\ f 'i ~·! 
( 
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Art. 7. ~ Nenhmn aecionista !la Sociedad~ C'Joperativa de 
Consumo rcspolllle por valor maior de suas a;;çõcs (art. 2<JfS 
do Codigo Commcreial); mas, se uão entrar com a prestaçãn cor
respondente a qualquer clwmada nas épocas pt·cli:s.adas, perderá 
o !lireito ás suas acções, e ás entradas; que haja realizado, salvo 
motivo provado e apreciado pela Administração dentro dof, 60 
dias da c\3ta elo annuncio. 

ParagTapho uuico. Nenhum accionista poderá ter mais de 
duas acçõcs. 

Art. R. o As acçiies da Sociedade Cooncrativa de Consumo dilo 
llit·eito aos lucros lit[uiclos verificados iwlos balanços annuacs; 
á compra dos generus de scccos c molhados pelo minimo preço 
feita nos armazens da Sociedade; aos bens :tllc[uiridos no pe
ríodo da existencia desta, c ao producto dos ditos bens, 1111ando 
se haja de liquidar a Sociedade nos casos previstos no art. 295 
do Codigo Commercial. 

CAPITlJI,O IV. 

DA RECEITA, DIVIDENDO, E FUNDO DE RESERVA DA SOCIEDA.D&. 

Art. 9. 0 A receita da Socictlatle Cooperativa de Consumo 
resulta: 

§ 1. o Da venda dos g-eueros existentes nos arrnazens da Socie
dade. 

§ 2. 0 nu juro, que ven~:crern todas as quautias, que lhe per
tencerem, e t[ne serão depositadas no nanco do nrazil. 

§ 3. 0 O e todo e qualquer bem, que possa lega !mente aquirir. 
Art. 10. Será annualmente feita a distrihnição do dividendo, 

o qual devera sahir dos lucros lit(Uidos provenientes tle ope
raçües completamente ullimadas no respectivo anno. 

Art. 11. no lucro liquido Vl!rillcado pelo balanço annual 
proveniente de operações e!Tectivamente concluídas, deduzir
se-hão 5 °/o para fundo de reserva; c do restante se fará divi
dentlo, na tórma já estabelecida. 

Paragrapho unico. O fundo de reserva será convertido em 
titnlos da divida publica, e letras hypothecarias, e servirá para 
a reconslitnição do capital, c indemnizaç.ão dos prejuízos, que 
possam occort·er, cessando de ser accumulado, logo que corres
pt!nda a 10 °/0 do capit:~l social. 

CAPITULO Y. 

DA~ DESPRZAS DA SOCIEDADE • 

. Art. 12. As despezas da Societlade Cooperativa de Consumo 
dividem-se em preliminares, ordinarias, e extraordinarias: 

§ 1. ° Comprehen<lem-se nas ctespczas preliminares as da fun
dação da Sociedade, e serão feitas á eusta !lo capital (art. 5. 0 

§ !· 0 ),_ o qual será indemn!zado, logo que a primeira renda o r· 
dmarta chegue para esse hm. 

§ 2. 0 As rlcspezas orclinarias são as que resultam do pagamento 
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·dos honorarios á Administração, e vencimentos tios emp1·eg:utos 
•la Sociedarle, comrn·chcndendo-sc lambem nestas o expediente, 
e cu~tcio da mesma. 

§ 3.• As extraordinarias ~ão todas aqncllas não previstas, I' 
de urgente realização para beneficio, c interc,sc da Soeicdadc. 

CAPITL:LO Yl. 

DA ADMIXISTRAÇÃO E E~!PHEGAD!~;; DA SUO.IEDAI>E. 

Art. 13 . .A Sociedade Goopcr:~liva de Consumo será adminis
trada por um Gerculc, c Ires Fisca1~s nom•~ados pelo ecrf:lllC, 
o qual St!rit cxon••J·at\o pela a<sc!llbléa ;rcral, lo~ro IJIW se pro
''ar que ú incapaz tlt\ cxcrceJ· o ear;.(o por iJJI:uria, tlclr~ixo, oP 
outro qualquer motivo justo; OlljWI'I(ne haja comlltettido mal
vcrsat;ào ; incumbindo a est1~ : 

§ L• A stricta ollservancia destt~s cstattllos. 
§ 2.o Arreca1lar poi' intermedio dos Fiscaes o prorlncto tias 

vcmlas feitas, e depositai-o no Banco do llrazil em nome 1ia 
Sociodade Cooperativa de Consumo. 

§ 3. o Conferenciat· com os Fist;acs sobre Loilas as compras p~ra 
sortir os armazens. 

§ 4. 0 Ordenar o )Wg~mcnto de tudo quanto se !lespenller 
depois de examinadas por cllc as cont~s. 

§ 1>. o Nomear os empregados rig-oro~amentc indisp~n,aveis, 
marcar-lhes os vencimentos, e suspcnllel-os, ou dernittil-os. 

§ 6. o Hcce!Jer todos os dias dos Fiscaes a uola tlo que sr~ 
vendeu em cada armazem uo dia antecedente. 

~ 7. • Promover dentro da esphcra tios estatutos os interesses 
da Socicdatle. 

§ 8. o Bcpresentar a Socicuade Cooperativa <I e Consumo em 
todos os seus actos. 

~ \J. ° Convocar a asscmhléa geral r! os accionistas n:~.s {~pocas 
marcadas nestt)S estatutos, e quanrln em algum caso extraor
dinario tiv<·r uccessidade de ron~ultal-a. 

Art. H •. O.; tres Fiseaes, que são nomeados pelo GerL!nte 
(art. 13\, têm por dever : · 

§ 1. • 'Ineumhir-sc eada um da inspccção quotidiana de dez 
armazene; (quando sejam trinta os anm1zcns da Si.Jeied:Hie'. 

§ 2.o Põl' toi\O o cuidado em que não sejam veJlllidos aos 
accionistas os gencros por preço maiot· do que o c;:taheleeirlo 
tle aecônlo eom o disposto no art. 2. 0 destes estatuto,, soh 
pena de nerda do cmpre!(O. 

§ 3.o Tu111ar nota dos gcncros, tle que ha maior ex!raeç·~io para 
scre111 1lel!es sortidos os annazens. ·~ 

~ 4.o Zelar escrupulosamente o fH'SO, c a mcdi1l:'. na venda do~ 
!!Cueros, a fim de l)llf' não h.aja fraude, sendo responsaveis por 
IJUalftUer f a \ta desta especJe. 

§ o.o nemor3r-.,e em cada nrmazem tempo sutnciente para 
todos estes exames, c sendo esta visita todos os dias em horas 
iuesperadas. 

§ 6. o Al'l"eca<lar até as dez horas da manhã o dinheiro elo que 
fr houvet· Véllllitlo nos dez armazcns no dia antecedente, e o 
bonadur de t;ada armazeru relativo a es<;c dia. 

~ 7.• AJH"e:;eutar todo,; o,_dias a·1 Gerente as notas ela~ vendas 
feita' nas VP.srwra.<; ,. !l,nhen·o <HTe!':HI:l!lo. 
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§ B." Agenciar, tratar, cnconllllCIHI;H, c~ CliC:IITC~ar-sc clns 
comprao; dos genc1·os p~ra sortir os anuazens, lll([o de accônlo 
C(;lll o Gerente (art. 13, ~ 3. ") 

~ \1. o Assistir aos halanços aunu:les de ca!l;~ armazem. 
§ 10. Propor ao :;creute o pc·ssoal para caixeiros dos ar

mazens. 

CAPITCLO YII. 

Art. 11). As operações ela Socicd:ule C.oorcrativa de Consu
mo são, de conf'ormi!ladc com o <lisposln 110 art. 2. o destes 
cstatrllos, as seguintes: 

~ 1. 0 Veutlcr para os aceionistas tia mesma Socic!la!lc os 
gnncros de seccos c molhatlm de primeira necessidade pelo 
mini mo preço, não ciCYCillio ntlnca o lucro sobre a venda g-t·.ral 
cloo; rlilos gt'UCI'Os exceder tk 12 °/0 para os aecionistas. -

~ 2. 0 Ventltr os refcritlos gc~ucros a quem u:to fú1· accionista 
por preços scmp·e inferiores aos tla prat;a; po1·ém superiores 
ÚCfliCilr& por que vender aos ac:ciouista<;. 

§ 3. o Comprar todos os I'CII8I'O' a dinheiro á visla. 
Art. 16. Para realizar su~Í cxi•;tcueia, c fazPr 'nas opcraçõr•s a 

Sociedade Cooperativa de Consumo cstal>elr·cerá no maximo 
trinta armazrus nas seguiutes frcr:uezias: Sanlis~cimo Sacra
nu•uto. S .. losé, Caudelaria, Santa I\ i la, Saula .\uua, ~auto Au
louio, Espírito Saulo, S. Cllrislri\:ÍO, {;loria c La:~tia; seudo o 
uun•cro daquellec; Jllaior ou menor. conforme a extcus:lo elo 
lerritorio de cada frc,~uezia; mas, l!:-10 ha\'cuilo em nenhuma 
liellas mcuos de dous al'lnaZCIIS, e porlcnclo o acl'iouista Lf'r os 
HWSilJOS direitos para as compras !lOS a rmazcus 1la Socic~claclc, 
lfualquer que seja a fre~uczia em que se aeiJc. 

Art. 17. As vencias feitas nos annazeus da Sociedade Coo
pcratiya ele Consumo silo a úiuhriro á vi.;ta; os accionislas 
porém,~~ os que o 11ão forem, mas sob a responsabilidade dos 
Fbcacs, poderão paga1· no lim tio 11wz; sendo pcrrnittitlo aos 
acciouistas a comprá a t-rf'dilo até a impnrtancia realizada ele~ 
suas aet;tks, cessando o foJ'IJt•eiuu:uto :uH aeeionista~ e aos que 
o uf10 forem, t(uantlo n~w paguem, ou pdo menos não amortizem 
o seu debito na tcr~·a parte. 

l'aragrapho uni:·o. O divi;lcntln t(ue lenha :!c caber ao aecio
nist:l devedor ao;; armazcns, st:rá rcti:lo para pa:,:amcnlo do seu 
deb1to. 

C.\PITULO Hll. 

Art. 18. A asscmhléa geral ela Sot'ictla:lc Coopt~ratiYa rle C'lll
~umo será formada por trinta aetiouistas pl'ln menos, c só porlerá 
con~itlcr:tr-sc como tal, quando e:-;tr;jau!_ioscriptos 110 I'egistro tia 
So.:wdade tjli:JII'O mezcs antes da n•un1ao onlin:l!'ia, uu extraor
dinaria, excepto sendo actionista da funtlação. 

Puragrapho unico. Durante os oito dias precericntrs aos da 
reunião da assembléa geral sus:>ewler-se·llfio :1, transferc·nd:rs 
tias acçiies. 



Art. O. A asseni!Jlé:t ;;eral s<i porlcr:í deliberar lc;:talmente 
quando o s''ll mmwro !'IJI' o marcado no art. !8; mas, se se tiver 
de n~solv<·r sobre a liquitlaçfto da Soeie<la<le, ú itHiispcllsavcl a 
I'<~U!li:t() de C.Cill'l (~ Villl.<~ :H:donislaS pelo IIICIIOS. 

Art. 20. As dt•liheraçõcs da asseHlhlóa pera! se1·ão por maio
J'i:t absoluta de ,·otos pre-:cutcs, tendo ea<la accionista um voto, e 
compele :i lll<'SIIHl as>~~rnhléa: 

§ 1. 0 AllHar, oH rdonnar os estatutos com ratifieação do Go
YI'l'llO Imperial. 

§ 2." .lulf;ar as contas da Socic!ladt• aprcs!mla<la;; pelo G!"
rentt•, depoi; !lc examiu:Hlas por uma com missão adhoc nomeada 
j:d:l llh'SIIla :lSSI'II!IJI(~a. 

§ 3. 0 Jl,·solvct· solln~ a liqui<lação da Sociedade na ff\rma do 
:trt. 1\J. . 

Art. 21. As sessões da asscmhléa ::teral serão presididas pelo 
acciuuista, <!Ue fór ekilo por aulam;,~·;lo, ou votação, c t:Ple
hr:~r-se-h:w oriliuari:llllCilte no anHÍ\'er,oario !la install;Jçãu da 
Socie~lal!e, e exlraonliuariamf'nle ues r·ast1S se~uinlL'S: 

~ 1. 0 Qua11do >U:t r•~uniãn f•ir re:pwrida por um uumcro de 
ac•·ionista,, qnc n~prescute HH~tade do capilalr·r•alizado. 

~ 2." Qua11do o Gerente o julgar nercssariu, c de conformi.lade 
co~.l o disposto no~ H.o do art. 13. 

§ 3. o Nas rt'lllliões extr~ordinarias da assr•mbléa ::ter:~ I só se 
tr:1tar:·1 <lo ohj<·Cl'l, para I( IH' foi convocada. 

Art. 22 • .\ cnnvoeacão orrlin:u·:a ou <·xlraonlirt ~ria da assrm
hka (.;eral "e fará por.aullllll• io puhlicado no-: jornaes Lres vr·zes 
eouse!'utiras, c oito dia' anlt~s do mar!'a<iu para a J'!'IIIJião. 

l'ara;.;rapho lllliC1l. Quaudo a :ISSt'llliJiéa geral uãu puder fle
Ji!Jerar por falta de numero, far-se-ha nova couvoca~·.à,J llPcla
raudo-sc os rnotil'os rlcsta, e rH•sta sc~nuda reunião o-; acciouis
tas JH'esentrs den~rào ser pelo menos ,-intr, on oitenta (na 
!Jypolhesc do arl. 1\l) para erJllsiituir nllnlrro lrgal e lklihcrar. 

Art. 23. :\la primcirn sess:ío <le cada rcu!Jiflo ordinaria da 
ass<·mbléa geral, imulerlialameilte depois de apresentado pelo 
G:·renl(' o rdaturio e h:1lauçu :!flllll:ll, proccdcr-"e-lia á clrição 
por maio1·ia absolnta <le votos, c cscrutinio secreto da eommis
sün de cnutas composta de <lez lliCIIlbros. 

Art. :!L Todos o~ liVl'os tia Sockdade l.oopcralil'a 1le Consn
llltl sem rcs!~rva algu!lla scrãr• frauqueados ú colllllli'são de eou
tas para !JUe esta po>sa lli'OCt:>der ao mais ruiuncioso t~xamc,c dar 
seu parecer que será presente á assem!Jléa geral <lentro dn 
tl'iuta llias o mais lardat. 

C,\l'l'l'l'LO IX. 

Art. 25. A Sociedade Cooperativa de Consurnn, logo que este• 
jam preenchidas todas as f<Jrmalidades legaes, annuuciará o co
meço de suas operações. 

Art. 2fi. Emquanlu não forem applicadas ao ohjecto especial 
da Sociedade Cooperativa de Consumo, :JS quantias serao deposi
tadas no Banco do llrazil, rlando o Gerente redbo dellas. 

Art. 27. O Gerente vencerá o honot·ario eorn·spon!lcnte a <lcz
oilo millesimos do fnndo nominal da Soclc''ade f>>opera!iv:< de 
Consumo. 

- 1·.\I:TE 11. 



AI"J'(I~ til) I'OiltW 

Art. 2R. A Societla!k f:ooperath·a de Consumo será dissolvida, 
ou porque tenha findado o prazo le~al d10 sua tlnra~·ão, ou pela 
rcaliza~·ão tia penla de don'i tnç.os ou mais do seu capital 
(art. 2\lo do C011igo CommPrcial). 

Art. 29. Nenhumtlividcnrlo pnderá ser feito, cmqnanlo oca
pital rlcsfalcatlo em ,·irtudc de perdas nccorridas nfto f•)r inte· 
gralmente restabelecido. 

Art. 30. Dissolvida a Soeie1larl~ Cooper:ltiYa de Constnno,wa 
liiJUiilaçfio se f:ná ~c~Hurlo as rer~ras do C:orligo Commcrci:d. 

Art. 31. O GPrcnte prol'llr:li'Ú ::1~111prr: H !limar por meio de ar
hitros todas as eoutestat;õcs que >C po>sam originar 110 lllelll'Ín 
dos negocios da Seeicdarle Coop<'rat iva rle Cm:smno; para o que 
ohservar-se-l!ã" as r<'~;rwr·.Livas leis virwa!es, fil'ant 1o o Gerente 
autorizado a dcm:wtlar e ser dt~ntaui!:ulo, e para ext:I'Ct·r li \Te t: 
geral arlministrn~:ão, e plenos JHJtleres, uos qn~es tlcvcm sem re
serva alg1nna consi1!crar-se COII!Jlr••ht•nili~los e outorgados todos, 
mesmo os poderes em causa propria. 

Art. 32. A eleição !i11 nerc11t1~ será ft~ila em :1sscmbléa geral 
especialmenlc cmnocada pa1·a este fim, c o numrro leg-al para 
tornar válida a di la clciç.fw s::rá rlt~ cento e vinte accionistas, ná~ 
se adrnittirulo votos por prornra~·üo nesta eleição. 

Arl. 33. Por execpç·ão tln art. 32 r! estes estatutos será l;erentc 
!la Sociedarle CO!I(ll'raliva rli: C :nsn:n:t o seu fnntl:ulor Dr. An
tonio rlc Castro J,opt•,;. 

Hio de Janeiro, O de Novemhro tle JS;;s. 
Os signatarios dos presea ws rstatutos, I ]IH: os apr1rovam em 

todas as suas tlisposit;ões, !lomci:un desde já para Gt•rcnte tla So
ciedade Cooperativa de Consu1no eom Lodos os direitos e obriga
ções marcados nos rcferirlos estatutos o fmHiatlor da mesma So
ciedade Dr. Antonio de Castro Lopr~. 

DECHETO .1'\. G!Hi ··-- n:·: :w DE AnRIL DE 1876. 

Concede privilegio por oi to aimos a A. 1'.1 turau para o:' a pparelho 
c processo de sua in vc11t;:lo destinados a fabricar assucar. 

A Princeztt Imperial Hrgentr, em Nome de Sua 1\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro II, Attendentlo ao 
que requereu A. Paturau, e rlc cr}nformidarle com opa
recer do Conselheiro Procurarlor da Corôa, Soberania e 
Fazemla Na e i o na I, H a por IH'IIl Conrcder-l!Jc pr i v ilcgio 
por oi lo annos, para o apparclho e proccs.~o de sua in
venção, destinado a fabricar assucar, segundo a expo
sição que acolllp:mhou o srn rcrruerimcnto de 12 de Ou
tubro de1R7~. 



Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho lle Sua 
!llagcstade o Imperador, Ministro e Spcretario dr Es
tado llos Negocios da Agricultura, Cornmercio P Ohras 
Publicas, assim o lenha entemlido e raça cx1~cutar. Pa
lacio do Rio lle Janeiro em vin;c e seis de Auril de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagcsi•no ttuinto da In
depenclencia e do lmpcrio. 

PRlNCEZA !MPEHL\L HEGENTK 

DECitETO N. GlS8- UI) 2~ DE ABRIL DE i87tl . 

. il.lter~ O~§~ :J.• P l1.• tlo J)L'Crrto ]1, 0 5Riil t!C !3 t!e ~'ev~reir(l 

dn 187.~. 

A Princcza lmperütl Regente, em Nome de Sua 1\la
gestatle o Imperador o Senhor D. Pedro li, Allemlendo 
ao qun requen~ram o Dr. Antonio Cmtlitlo tia Bocha e 
Domingos J\'loutinho, ccssionario., de 1laL1s miJtcracs na 
freguezia tle Ipor<lll!~a, município de Xiriric::, na Pro
víncia de S. Paulo, p:tra n l:ivra tle chumbo, pl'lrolno e 
quaesquer mineracs, exceptuatlos os 1liamante~, lia por 
hem Reduzir a vint1~ contos dD rt'~is (:CO:OOO~OOO) a 
quantia tle trint:t contos de réis (31l:00015000) estipulada 
no § 3. o do O,Jcreto n." ;;sn~, du I ;3 de Fevereiro de 
!875, c hem assim elevar a dez annos (lO :nmos) o prazo 
de cineo (5) de que LrJta o§ h." do citado decreto, tudo 
de conformidade com o 11U1~ diSQõem os nrts. 1." e !,.• 
do Decreto n. c 323G de ~1 de Março de 18(i!J.. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua l\lagcstade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgoeios da Agricultura, Commerrio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte c seis do Abril de 
mil oitocentos setenta c st~is, quinquagcsimo quinto da 
lndc~emlencia e do Imperio. 

PHINCEZA ll\IPEHL\L HEGE~TE. 

'I'homa:: Jose· Coe/lw rir Almcidrt. 

~~o 



ACTOS IJO l'dDEH 

DECRETO N. (il8Ç) -DE ~li DE ABRIL !l.E 187G. 

Concede autorização á Companhia de Seguros- Lloyd Suisso :
de Znrich, na Suissa, para estabelecer agencias nas capitacs 
do Imperio, ProYincias do Hio do Janeiro c Bahia. 

A Princeza Imperial Regente, em Nomr de Sun l\la~ 
gestade o Imperador o 3enhor D. Pedro 11, Attendcnrlo 
ao que requereu a Companllia de Seg-uros -Lioyd SuissG 
-de Zurich, na Suissn, devidamente reprcsent:1da, e de 
conformidade com o p:1reccr da Secção dos N1•gocios do 
Imperio rfo Conselho dr~ Estado, cxar:tdo em Consulta de 
dous de Março ullimo, Ha por bem Concctler-llte <tulo· 
rização para estahdece:· agencias ms capil:ti'S do Im
perio, Província~ do Rio de Janeiro c da Bthia, pelo 
prazo de ciuco anno5, a contnr desta data, mediante as 
clausulas seguintes: 

1." A Companhia uão cffectuará operações de seguros 
de vida; 

2. • As operações efTeclunda~ por suas agencias ficam 
snjeitas á legi~lação do Imperio, sendo julgadas pelos 
Tribunaes Brazileiros todas as questões suscitadas entrn 
a Companhia e os subtlitos do nws!llü Irnperio; 

:l.• A Companhia depositar:'! em qualquer dos cstab:~
Jecimcntos bancarias do B1·azil a quantia de vinte contos 
de réis (20:oooaooO), para garantir suas operações, não 
podendo ser levantado este deposito emquanto não es
tiverem liquidados os seguros realizados no Imperio; 

~. • A Compan!Jia cumprirá as disposiçõ~s da Legis
lação Brazilcira, no que !lle forem applic;lveis, fiennllo 
sujeita á respectiva penalidadr, no caso de inobserrancia 
ou transgressão; 

5.' As alterações feitas tios t•sblulos serão eommu
nicadas :w Governo lmrerial, sou pena de multa dedu
zentos a dous contos de rt:!is e de lhe ser ca~sada esta 
concessão. 

Thomaz José Coelho d•' Almeida, do Consrlho de Sua 
~lagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios ria Agricultura, Commercio e O!Jras Pu
blicas, assim o tenha cntrn,lido c faça executar. P:tlacio 
do Rio de Janeiro em vinte c seis de Abril de mil oito
centos setenta e sris, qninqn:~gnsimo quinto da I!ldc-
pendcncia c do fmperio. · 

PP.INCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

T!:omo: .To.~,: !/wl!to ri:· í 1titl'irfrr. 



KXECLlTi\0. 

DECHETO N. lii90- DE 3 DE MAIO Dl•: 187!). 

Marca o ordenado annual de i20i)OOO ao carcereiro da cadêa da 
Yilla do Assa ré na Província do Ceará. 

A Prineez:~ Imperial Regentt', em Nome tlc Sua Ma
g-estade o Imp1~rador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo uni<:o. Fica marrauo o ordcnatlo annual de 
rento e vinte mil réis ao cart:creiro da c:ulêa da villa tlo 
Assa ré na Província do Ceará. 

Diogo Velho Cavalcanti tlc Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c SctTetario de Es
ta tio dos Negocias da Justiça, assim o tenha entewlido c 
faça executar. Palacio do 1-l.io de Janeiro em trcs de Maio 
tlc mil oitocentos setenta o seis, quinqu:~gt~sin1o quinto 
da Int.lepenuencia c do Imperio. 

PHINCEZA HIPEHIAL HEGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ül91- DE 3 DE mAIO DE !87ü. 

Concede garantia do juro de 7 % sobre o capital de üOO:OOO,~OOO 
á Companhia que o Dr. Joaquim Carlos Travassos c o Desem
bargador Bernardo Avelino Gavião l'eixolo organizarem para 
o estabelecim.ento de um engenho central, destinado ao fa· 
brico de assucar, no mnniclplo de Capivary, Província de 
S. P,1u!o. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome dn Sua l\Iagcs
tade o Imperador, Atlcndcndo ao que lhe n~qucrcram 
o Dr. Joaquim C11·Ios Travdssos e o Desembargador 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto, Ih por bem, nos 
termos do art. 2." da Lei n." 2G87 ck O de Novnnbro 
de 1875, Conceder á Companhia que ineorporarcm a 
garantia do juro de 7 "/ .. ao anno sobre o capital de 
600:000,5000, eli;J~tivamenle applicados á construcção ue 
um engenho central e de suas dependencias p:1ra o fa
hrico de assnc1r de canna no munidpio dr C.1piYary, na 



Província de S. Paulo, mc.liantn o emprego tle appa· 
rclhos c proc~:ssns modernos mais a pcrft' içoad o~, obser
vadas as clausulas que com este b~ixam as~;ignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
lbgestade o lmperauor, 1\Iinistro c Secretario de Es
t:~do dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trcs de Maio de mil oito
centos setcnt:1 n seis, qninQttagesimo quinto da Indo
pendencia e do Impc•rio. 

I'iUNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jo:;d Cocllw dri .Almeid~. 

Claul!lula!!l a que ~e ref"ere o Decreto n. • 6191 
de!ilta duta. 

I. 

Fica concedida it Companhia qu1~ o Dr. Joan,uiul Car
los Travassos c o Desembarg·:tdnr llL~rnanlo AvclinoGa
vião Peixoto organiz:n·em para o estaiJelecimento de 
um engenho ccntrill, di:,tinado ao fabrico de assucar 
de ca1111a mcrli:mte o emprego de appilrelhos e processos 
modernos os mais aperfeiçoados, no mu:licipio de Ca
pivary, Província d1: S. Paulo, a ~arantia do juro de 
sete por ccn to ( 7"/u ) ao a n no soiJrc o e~tpi tal de {i00:00flS 
ell"ecti·;amenle empre,gado na construcção dos edilieios 
apropriados para a fai.Jric:a e dcpendencias desta, tram
way, seu material fixo e rodante, Qnimaes c accessorios 
indispensaveis :10 serviço da mesma fabrica. 

IL 

A Companhia podcrú ser organizadil dentro ou fóril 
do Imperio, sendo no primeiro caso preferidos para 
accionistas, em igualdade de condições, os proprietarios 
agrícolas do referido município. 

IH. 
Tendo a Companhia a sua sédc 110 exterior nomeará 

um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no lmperio directarncnle com o Go
verno Imperial, as questões rJue provierem do contracto 
flUe fór rdcbrado em virtude rbs prr~entcs r~lau~ul;~s. 



IV. 

A re~pons;Íbilillade do Esbllo pela garantia do juro 
só será ciTectiva depois que a Companhia provar que o 
en~enho central está em con<li0õ~s de funccionar, e 
durará por espaço de dezoito annos, contados da data do 
eontracto. O respectivo pagamento serú feito por se
mestres vencidos, em prrscn~a dM balanços de lif(uida
ção da receita e ~lespeza exhihidos pela Companhia, c 
devidamente ex<~minatlos e authenticados pelo Agente 
Fiscal do Governo fazendo-se, no acto em que a empreza 
estiVI'I' prompta e 1~m estado de começar suas O(WI'a1:õ1:s, 
a L'Oilla do jUI'O a ti'~ l'nlão Vl'ncidO, COI'I'C:~polliJcntn ao 
tempo c ú somma do capital e!Iedivamcnte empregado 
na construcção, para sc1· pago conjunctamente com o 
jt!ro do primeiro semestre posterior ú inauguração da 
fabrica. 

Hcgulará o c;1mbio de '27 d. por i~OOO para todas as 
operações, se a Companhia fôr organizada fóra do Im
perio ou alli levantado o capital. 

Y. 

Alóm da garantia do juro, flcam concedidos ú Comp:J
nhia os seguintes favores: 

L o Isenção de direito~ rle import~çrro sobre as ma
chinas, instrumentos, trilhos c mais objcclos destinados 
ao serviço da f;1brica. · 

Esta iscnçJo não se fará eiTcctiva emquanto a Compa· 
nhia não apresentar no Thcsouro Nacional ou na The
som·aria de Fazenda tla Pr·ovincia a rclacão dos sobre
ditos ohjecto;;, especificando a quanlidad·e c qualidade 
que a[juellas Repartições fixarão annualmente, conforme 
as instrucçiies do l\linistrrio da Fazenda. 

Cessará o favor 1icando a Companhia sujeita ú resti
tuição dos direitos que teria de pag-ar c á multa do 
dolJro desses direitos, imposta pelo l\Iinisterio dos Nc
gocios dn AgTicultura, Commercio e Obras Puhlieas, ou 
pelo da Fazenda, no caso de que se prove ter alienado 
por f"]Ualqncr titulo obj1~eto importado, sem preceder 
I icença daqucllcs l\linisterios on da l'rcsidencia da Pro
víncia e pagamento dos respectivos dirritos. 

2. o Prefercncia para acquisição de 1 crrcrws devo lu tos 
existentes no mu11icipio, eiTcctuando-sc pelos prcr;os 
mínimos tia Lei n." OOl do i8 de Setembro de 18:iO, se 
11 Companhia distJ·ihuil-os por immigrantes f(Un impor~ 



ta r c estabelecer, não poLlentlo, porém, vcndc~-os a estes 
derid<~mente medidos e demarcados, por preço exce
Jenlc ao IJUe fór auloriz~do pelo GoYerno. 

Yl. 

A Co:npanltia clcv'lrá C5lar organizada dentro do 
prazo de seis mczes, contados rb dnla do contracto, 
sendo dentro do mesmo prazo suiJmetthlos á approvação 
do Govcruo os respectiros estatulos, se o capital fór 
Jevanta1Jo uo Imperio ou solicitada a ncrês~aria auto
rizaçfio para que a Companhi.; fnnccione no Brazil, se 
()fundo 20eial f!lr sub-;r:ripto 110 cxkrior. 

VIl. 

A Companltb, lo!io que estiver em rondições ele func
cionar, submettcrá á approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas ns ohras projectadas, os desenhos 
elos apparelhos, a descripção dos processos empregados 
no fabrico do assucar c os contraclos celebrados com os 
propl'ictarios a~ricolas, plantadores c fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do systema 
e preço das obras e ela quantidade da canna quo poderá 
ser fornecida ao engenho central nos lermos da con
dicão 10." 

A Companllia é obrigada a aceitar as modificações que 
forem iwlicadas pelo Governo nos trabalhos prelimina
res de quo trata o período anterior, caducando a con
cessão no caso de não representarem os contractos 
celebrados com os propricta dos agrícolas, planta dores 
e forne.::cdores uc canna, a quantidade minima especifi
cada IW citada clausula 10." 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro de tres mezes, 
contados da data da approvação do plano e orçamento, e 
concluirá doze mezes depois. 

IX. 

Se a Companhia deixar tle organizar-se ou, depoisde 
organizada, não se habi li ta1· de aceôrdo com a Lei n. o 10~3 
de :-~2 de Agosto tle i81i0 para (~XcJ·cer suas funcçõcs 
rlcn lro dos prnos fixados, ~~ ~r as re.~prrtivas obrao. nJo 
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começarem ou depois de começadas, não forem ·~on
cluidas nos prazos estipulados, o Governo poderá de
clarar nulla a concessão, salvo caso de força maior devi~ 
da mente com provado, em que será eollcctl illo novo prazo 
para a realização do serviço r1ue não tiver, si~o oppor
tunamente executado; ficando de nenhum clfetto a con
cessão, se esgotado o novo prazo concedido, não csti ver 
condu ido o serviço. 

X. 

u engenho central i(UC a Companhi:t cstaiJr~ler·r·r· l••r·~, 
capacitlade para moer pelo menos, diariaPWnle, iHO.OOO 
kilogrammas de canna e fabricar annualmente 800.000 
kilogrammas de assucar no minimo. 

A' medida que fôr augmentamlo a producção tia cauna 
no município será elevada a potencia dr,s machinisrnos 
tle modo a obter, pelo menos, uma qua n tidarle de assuca r 
na mesma proporção acima estabelecida • 

. XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introtluzir~ 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no fu
turo forem descobertos e interessarem especialmente ao 
fabrieo do assucar. 

XII. 

A Companhia ligará pot meio de linhas ferreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas do muni c i pio, es taheler:cnclo pa • 
radas onde possam ser entregues pelos cultivadores ~s 
cannas destinadas á fabrica, c empregando a tracção ani
mada ou a vapor para a conducção da canna e exporta
ção do assucar em wagons apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Comp:lllhia é liVI'e 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento c sua 
indemnização; podendo esta ser a,justada em dinheiro 
pelo peso e qualidade da canna ou em certa proporção 
e qua-lidade do a~sucar fabricado. 

- PAliTE 11. 1 ... 
·~ 
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XIV. 
... 

· Do capital garantido pelo Estado destinarit a Compa· 
nhia o valor de iO% para constituir um fundo especial 
que, ~ob sua responsabilidaue, emprestará a prazos con
vencionados a juro até 8% ao anno, aos plantadores e 
fornecedores de canna, como adiantamento para auxi
lio dos gastos de producção. 

A importancia do cmprestimo não poderá exceucr de 
dons terços do valor presumível da safra. 

Na i alta de accôrdo, o valor presumi vel da gafra será 
fixado por arbitras, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos penuentcs, como Lambem 
certa e determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura e qualquer outro ohjer.to isento de onus, tollM 

.os quaes deverão ser especilicados no contracto do em
prcstimo em que se expressará o modo do pagamento e 
a prohibição de ~erem retirados do poder do devedor 
durante o prazo do emprestimo os objectos dados em 
liança. 

XY. 

O capital garantido pelo Estado compôr-se-ha tias 
iommas empregadas nos estudos e obras especilicaLlas 
nas clausulas L" e 7. •, isto é, plano e orçamento dns 
obras. desenhos das machinas e descripção dos processos, 
construcção dos edificios apropriados para a fabrica e 
dependencias desta, tramway, seu matcrinl fixo c rodan
te, animaes e accessorios indispensaveis ao set·viço da 
mesma fabrica, e be:{n assim de outras despezas feitas 
bana fide, que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas despezas de custeio tio engenho central, serão 
comprehendidas sómente as que se fizeram com a compra 
das cannas e do material do consumo annual da fabrica, 
trafego, administração e reparos ordinarios e occur
rentes. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial do ml\terial empre
gado no servico do engenho central, a:~ obras novas, 
inclusivi o augmento rias r.ontraetadas; correrão por 



J:i:Xt-:GUTl YO. 

conta do fundu de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida dos lucros liquido5 da 
fabrica. 

xvm. 
Logo que a Companhia distribuir dividendos supe

rim·es a lO •t. começa rã a indcmnizar o Estado de qual
quer auxilio pecuniario que delle tenha recebido com 
o juro de 7 "/o sobre a importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Realizada que S!~ja a imlcmnização feita ao E;;tado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente lia 
renda de fO 0

/,. em tres partes iguaes: uma applicada a 
constituir o fundo de amortização, a outra a augmentar 
o de reserva que será representada, no mínimo, por 
um terço llo capital, c a terceira a addir á quota dos 
dividendos. 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os c~clar·ecimenlos 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a nãq cmprrg-ar cscra
Yos, a entregar serne~tralrncntc ao Agente FL;r~al um 
rclatorio circumstaneiado dos trahallJOs c operações c a 
contractar pessoal idonco vara os diversos misteres da 
fabrica, sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes c com
petente~. 

XXI. 

O Govei'IIO nomr·~rá jlessoa idonca p:tra fisealisar as 
opcraçõe;:; da Compmhia, a execução do contrclclo com 
esta cclcbrai!O c o cumprimento dos ajustts feitos com 
os proprictal'ios agrícolas, plantadores P fornecedores 
dccanna. 

XXII. 

O Governo rcscn·a-se 11 faculdade de suspender o pa-
g:Hncnto do ju1·o g3rautido: ~~--- ····~-:-~:,--

§ L • ~c por culpa <la Companhia! durante !rqs'a~p~~~\ ~L1'), 
consecutivos, o mgcnho central nao proqU,Zl(O!'mma- 1

() 

mum do assucar que a Companhia se {lrÓlJÔZ fabricar. 
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~ 2. • Se, por qualquer motivo, o engenho ccntr·al 
deixar de funccioliar por espaço de um anuo. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver commi
nada pena especial imporá o Governo administrativa
meu te a multa de i :0006 a 5:0008 c do dobro na rcinci
dencia, procedendo-se j cobrança exccut i vamcn te. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo Imperial que jul~arú de sua procedencia, ou
vida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo ImpPrial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decididas, quando da 
eornpetencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Trihu
naes do Impcrio, de accdrdo com a Legislação Brazi
leira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por 
dons arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso ele 
empate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
dindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução, proceder-se-ha á liquidação, de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o 
engenho central e suas pertenças para reembolso elas 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 

Não havendo lançador o Governo arrendará o estabe
lecimento e, indemnizado que seja de taes quantias, o 
devolverá aos subscriptores das acções da Companhia, 
e na falta delles a seus legi ti mos successores. 
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XXVIII. 

Do exame e ;;juste de contas de receita cdespeza para 
o pagamento de juro garantido será incumbida uma 
commissão composta do Agente Fiscal, de um Agente 
da Companhia c de mais um empt·cg-ado designado pelo 
Governo ou pela Presidencia da Província. 

A despeza que se fizer com a tiscalisação do contracto 
correrá por conta do Estado durante o prazo da con
cessão da garantia. 

XXIX. 

O contracto que fôr celebrado em virtude de certas 
~lausulas ser <i revisto de cinco em cinco annos, podendo 
ser modificado nos pontos que a experiencia reputar 
defeituosos, mediante accôrdo prévio entre os contrac
tantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender eonvcnicnle expedir 
Reg-ulamento para boa execução do art. 2. o da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro de :1875, obrigam-se os con
cessionarios a cumprir o mesmo Regulamento no que 
lhes fôr applicavcl. 

Palacio de Rio de Janeiro em 3 de Maio de 1876.
Thomaz Joté Coelho de Almeida. 

DECRETO N. (il92 - DE lO DE MAIO DE 1876. 

Concede á Companhia- Engenho Central Ururahy- autorização 
para funccionar, e appro~·a, com alleraçues, onus estatutos. 

A Princez:t Imperial Hcgente, em Nome dr· Sua 1\la
gcstade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Atten
dendo ao que requereu a Companhia- Engenho Central 
Ururahy-, devidamente representada, c de conformi
dade com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho Jc Estado, exarado em Consulta de 3 de 
Abril do corrente anuo, Ha por bem Conceder-lhe au
torização para funerion.ar c approvar os respl'ctivos 



estatutos com ali alterações que com e»t~ baixam assig
n~ul:ls por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho 
tle Sua Atagcstade o Impera1lor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Ncgorios da Agricultura, Commercio c Obras 
Puhlicas, que assim o tenha entendido c faça exeeutar_. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Maio de mtl 
oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPEHIAL REGENTE. 

T!w111a; Jo~é C'Jelflo tle Almeida. 

Cl:nunaln!< a (aue o<le rererct o ll:~ee••et.o n." OID~~ 
destn dut.n. 

I. 

A r t. ti. o Arresu:ulc-se no fi 111 -F icantlo, cn tretanto, 
rcsponsaveis p:1ra I'Olll t1~rrciros pela importancia das 
l'ntradas que deixarem dt• fnrr ató o valor nominal das 
mesmas arÇiii'S. 

11. 

Art. U." Fi,~a assim redigido- O funrlo do reserva 
que terá por fim oeeorrcr ás necessidades produzidas 
por força maior, e fazer face ás perdas do capital so
cial, deverá ser emprcgatlo em apoliccs da divid:t pu
blica geral ou provincial, letras do Thesouro c hypo
tllccarias, de estabelecimentos de credito real, que tive
rem a garantia do Governo, ou em acçõcs da companhia 
da estrada de ferro tambem garantidas eom juro de aetc 
por cento. 

Ill. 

Art. lO. A~.:rcsceule-~;J no lilll- Com apprüTaç:Io uo 
Governo Imperial. 

lY. 

Art. H. Addite-se no Jinal-- OIJst•rvatlas as 1lisposiçõl's 
rl'btiva~ ao Cor! igo do Connnrrrie. 



Y. 

Art. !2. 2.• parte- Supprimam-se as palana5- n 
ahi correrão- até o fim. 

YI. 

Art. !3. Em vez de-ou de Secretario-diga-se
outro dP Secretario. 

VI f. 

Art. l5. Dcelarc-se no lim- Não se atlmittem votos 
por procurador na eleição tle Presidente, membros tla 
Directoria e do Conselho fis("al. 

Yirr. 

Art. 19, ~ti. o Fica eliminado. 
~ 8." Acrcsccnte-sn-o que podera ler lu!!,ar tamiH•m 

:"1 pedido de socios que representem a :5. • partn do capi
t:t I soeial. 

§ 10. Acrescente-sc-(Jes'e que as partes nisso cóll
cordarcm. 

IX. 

Art. 20. Fica substituído pelo seguinte: 
O Presidente da Companhia incumbir-se-ha da diree

ção desta c não poderá ordenar despeza alguma supr,rior 
a um conto de ré.is (i :OOOSOOO) sem ouvir a Directoria. 

X. 

Art. ~3. Substituam-se as palanas-quando estiver o 
engenho a funccionar- pelas seguintes- logo qun o 
engenho eomecB a funccionar. 

XI. 

Art. 27. Fica ~upprimido. 

XII. 

Art. 3L Acre~cente-5e depoi5 da5 palavras:..._ rm cada 
reunião- o 111eguintr- extraorclinaria. 



ACTOS DO PODER 

XIII. 

Art. 35, §~L" c ;), 0 -At:rcsccntc·sc em ambos-com 
approvação do Governo. 

XIV. 

Art. 37. Substitua-se pelo seguinte- A Dircctoria 
organizará o seu regulamento interno, o qual Hcará 
sujeito á appruvação da asscml1léa geral. 

Palacio do Rio de Janeiro em tO (lc Maio de t876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

Projecto de estatutos da Companhia do En
genho Central- Ururahy. 

F DI, DURA(i.O E CAPITAl, DA CmiPANI!IA. 

Art. L• Com a denominacão de Companhia de Engenho 
Central- Ururahy- tlca crcáda uma associação~anonyma no 
município de Campos para a fabricacão de assucar, aguardente 
e :11cohol por meio do emprego de IÍ1achinismos aperfeiçoados, 
podendo estabelecer um serviço de navegação, e vias ferreas 
para o transporte de cannas e outros productos. O engenho 
ficará situado nas proximidades do rio Ururahy e da estrada 
de ferro de Macahé a Campos, no lugar que mais apropriado fôr. 

Art. ~. 0 A Companhia durará pelo tempo de ciucocnta annos. 
Art. 3.• O seu capital será de 1.200:000~000, dividido em 

tres mil acções de duzentos mil róis cada uma; c poderá ser 
elevado a dous mil contos de réis, por deliberação da assembléa 
geral dos accionistas, com approvação do _Governo Imperial. 

Art. 4. o As chamadas de fundos serão fe1tas quando as ne
cessidades da Companhia o exigirem, mas não poderão exceder 
de vinte por cento, c mediará de uma a outra um prazo nunca 
menor de trinta dias. 

Art. 1>. 0 Os -subscriptores que não fizerem as suas entradas 
no tempo competente não só perderão o direito ás acções sub
scriptas, como ainda á importancia d ts mesmas já realizadas. 

Art. 6. 0 As acções da Companhia só serão transferíveis 
depois de realizado um quarto do seu valor, e a transferencia 
far-se-ha por um termo especial assignado pelo vendedor, 
comprador, e pelo Director e Secretario. 

DIVWE~DO E FUNDO DE RES>:UVA. 

Art. 7." Dos lucros da Companhia, deduzidas semestral ou 
annualmente todas as despezas, serão retirados vinte por .cento 
para fundo de reserva e o restante rlistrihuir-se·ha pelos ac
cionistas. 



EXH:U!I'.IJ. 

Art. 8.0 Os dividendo..; niío poderão rer de mais 1!e vinlL' por 
ecnto, emquanto o fuudo de rPserva n:1o attiugir a ldnt,t cento·. 
de róis. 

Art. 9.• O fUT)I!O de rrserva, IJUC t~r;i por lim :~!:r'.:lJTr)r ~ís nr
cessidndcs produzidas por forca maior, e fazrr f:wn ús pürtlJ.s do 
capitJ.l social, poderá ~er empregado ou em apoliecs tla divida 
publica, ou em cottl[Mnhias de enmiuhos 1lr ferro a:1atH;adas ou 
garantidas pelo Governo com o juro de sete por Ct~nto. 

nrs,o,OLUÇÃO E LIQVIDAÇÃO IH CO:I!PA.:il!L\. 

At·t. lO. Findo o prazo da duraç:lo da Coml'anhia, podcd rl:a 
continuar por deliberação da asscrnbléa geral. Antes, porém, 
desse tempo só será ella dissolvida, se urro pnder pre0ncher o 
sen fim, ou se fôr cedida ou transferida a outra cninpanl!ia ou 
a particulares. 

Art. H. A dissolur;ão se fará por meio de trcs ncdonisl.as 
eleitos wda assernb!ea geral, os quaes a esta aprcsentar:iu uma 
proposta de partilhas, que uma vez aceita, será o!Jrig-aloria para 
todos. 

DIRilCI_;ÃO E ADMINISTRAf]ÃO D.\ COl!PANHL\. 

Art. !.2. A séde ela Companhia será na cidade de Campos, 
Provincia do Hio de Janeiro, e ahi correrão todas as aeções que 
ella intentar, ou que forem contra c lia intentadas, ficantlo 
este a ser o seu fôro. · 

Art. t3. A direcrtão da Companhia llcará. :1 c~.rgo de !t·cs aceio
n istas. de cineoen a acçõcs cada un1, tlrvendo s~rvir um de 
Presirlc1tc, ou de Secretario e outro ele Tllrsoureiro. 

Art. H. A Dirrctoria será cirita de dou'~ rm d:ms atmos, 
excepto a prt'tnc:ra quo durará ate dons annos d:Jpois de con
&lnidas ns obras. 

Art. 1.5. A el!liç?ln se far:i pnr csr~rutinio snernto, vulawln-sr. 
em Ires nomes escl"iptos em urna sú r,e,lnla, doelarando-se em 
quem se vota para Presidcn te, pari\ Secretario e para Thcsourciro. 

Art. !6. Serão eleitos Director~s os que oh li verem maioria 1lc 
voto3, b)Jf;ui.Jstitutos os que ficarem a estes immctliatos em votos. 

Art. !.7. Pura ser eleito Director deverá o acciouista f~' r as suas 
ae,çiies registradas nos livros da Cornp~nhi:t trcs mezrs nntrs da 
cleiçào, c essas acçücs scrào inalicnavcis eiWJU:l!llo r'xm-eer rlln 
o cargo. 

Art. 1.8. A Directoria reunir-se-ha todos os me~es, c dr~ quinze 
em IJUinze dias por occasião da moagem, devendo as ar-tas dessas 
reuniões ser lavradas pelo Secretario c assi~~n:tdas por todos o~ 
Directores presentes. 

Art. !9. Compete :i Dircctoria : 
1.." Executar e mandar executar as dclihcraçücs da assemhlón 

ger<"Ll; 
2. 0 Nomear e rlrmittir os emprrgados, lixar o seu ordenado, c 

mar~.ar as suas attribuições; 
3. 0 Estabelecer o svstcrua :!c cscriptnr<tçãu da Compnnhia: 
4. 0 Organizar o bahtn1;oe contas rtuc devem ser apresentada:; :i 

assernhléa geral annualmcntc; 
ti. o Fa<!ie.r operaç6As de fundos e contrahir emprestimo~: 
6." Celebra.r eontrartos oom o Govrrno ger11! e pr0virwia! ; 

- !' AI>"l'R ll. 
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'7. o Requerer por intermcdio do Prcsidentll lu do quanto fôJ" a 
bem da Companhia ; 

8.° Convocar asscmbléa. geral ordlnaria e extra.ordinarla; 
9. o Fazer com os plantadores c.ontractos para o fornecimento de 

cannas; 
iO. Nomear arbitros que decidam as questões suscitadas com a 

Companhia; 
H. Escolher no Imperio ou fóra delle um agente qne se 

inr.umba da venda de todos os produ c tos do engenho; 
U. Fixar a commisSão que por esse trabalho deverá esse agente 

perceber. 

DO PRESIDENTE, SEGRET..I.Rlú 1!: 'nlF.súUREIRO. 

Art. 20. O Presidente da Companhia incumblr-~e-ha da di
recção desta, de nomeação e demissão dos empregados, depois 
da deliberação da Direetorla , deliberar sobre o emprego de 
fundos, não podendo, porém, ordenar dispendio algum superior 
a um conto de réis sem ouvir previamente a Directoria. 

Art. 21. O Secretario incumbir-sn-ha da escripturação da Com
Jlanhia, que será feita por um Guurla-livros e um Ajudantr,; 
da convocação da asscmbléa geral e rrdacção das actas da Di
rectoria. 

Art. 22. O Thcsoureiro terá r, seu cargo os dinheiros da Com
panhia, que deverão srr depositados em um Banco, d'onde 
ser:1o saccados á proporçãcJ que Jõr isso nccessario, uão podeudo 
entretanto· fazer saque algum sem autorização da Dirrctoria. 

Art. 23. A Directoria quando estiver o engenho a funccionar 
terá de honorarios 10 % dos rendimentos brutos annuaes, 
divididos com igualdade por todos os Directores, não podendo, 
porém, exceder de cincoenta contos de réis annuaes esses llono
rarios; mas durante o tempo da construcção terá cada Director 
por anno, apenas, cinco conto~ de rói~. 

DA COMMISSÃO PISCAI .. 

Art. U. A commisslto fiscal compôr-se-ha de tres membro!!
eleitos entre os accionistas de trinta ou mais acções , por 
maioria de votos, do mesmo modo por que é feita a eleição de 
Direc tores. 

Art. 23. Tem por fim a commissao fiscal examinar as conta~ 
e balanços apresentados pela Dircctoria á a.pprovação da as
sembléa ger:>.l. Essas contas e balanço~ devem-lhe ser submi
nistradas quínze dias antes da reunião. 

Art. 26. A' commlssão fiscal deverlto ser dada~ todas as in
formações que ella exigir, e quando julgar conveniente poderá 
convocar a assembléa r;eral dos acci0nistas. 

DA ASSE!l!BLÉA GERAL. 

Art. 't7. A assembléa geral será constltulda pelo compareci
mento de accionistas que representem pelo menos duas mil 
acçõ~s. Só poderão votar pelos accionistas aquelles que estiverem 
mumdos de procurações com podere~ especlaes, excepto para 
a eleição de Directores. 
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A.J"t. j8, Depoi.l; dti cuustituida a as>cmbiéa geral poderá illla 
oontlnuar a deliberar ainda que se riltirem alguns soeios o serão 
válidas todas as resoluções que forerll tomadas. 

Art. i!!. Cada accionista terá direito a tantos votos quantos 
forem os grupos de dez acçôes que tiver, até cem, não podendo 
nenhum ter mais que d~z votos. 

Art. 30. A assembléa geral ser·á presidida por um Rocio eleito 
por acclamação ou por escrutínio secreto, conforme fôr delibe
rado na occasião, sendo assim tambcru eleitos dons Secretarios, 
que occupar-se-hão do expediente, lavrando um delles a acta. 

Art. 31. A assembléa geral reunir-se-ha todos os armos em 
Janeiro, e extraordinariamente quando fôr ncccssario, náo po
dendo, porém, tratar-se em cada reunião senão do objccto para 
que foi ella convocada. 

Art. 8~. A convocaç;to far-se-ha por armunclus publlcadus pela 
illlprensa tres vezes antes da rcuni;1o. 

Art. aa. Feita a convocação, se não comparecerem os soclos 
em numero sulficiente para constituir a assembléa geral, far
sc-ha nova convocação, designando-se outro dia para a rcunláo, 
e então deliberar-se-lia com o numero de socius que comp:trcccr, 
devendo mediar de uma a outra convocação um praZtl uunca 
menor de quinze dias. 

Art. 3í. Não poderá votar o socto que n.'lo seja tal !.ta mais 
de tres mezes, devendo as suas acçôes com essa antecedencla ser 
registradas no livro cou1petente, rubricado pelo Presidente da 
Comyanhia. 

Ar . a;;, Compete A assembléa gorai: 
1. o 1\Iodificar estes estatutos; 
!. 0 Approva1· com as alterações que julgar acertadas, o rejl"ula-

mento que fôr confeccionado para o bom regimen da Companl;lia; 
3. 0 Julgar as contas; 
6.. 0 Eleger os Directores o a comn~lss.'lo fiscal; 
5. 0 Autorizar o augm!mlo do cap1tal social; 
ü. 0 llcsoJ.ver a venda ou a cessão da Companhia. 
Art. 36. A assembléa geral será aberta pelo Presidente, c 

depois do constituída sous trabalhos serão dirigirlos por um 
Presidente e dous Secretar! os por c !la ololtos ou acclamados, na 
fórrna do art. 30. 

J,l 

DISPOSIÇÕES GEHAES. 

Art. 37. Os direito~ e obrigações que n11o estiverem cspeci 
ncados nestes estatutos o ser.'lo em um regulamento organizado 
pela Directnria e approvado pela assembléa geral dos accionistas. 

Art. 38. Todos os fazendeiros c plantadores de cannas que 
forem ou que vierem a ser accionistas, c tiverem as suas pl~ n
taçõcs a meia, legua do engenho que se vai montar, ou dos 
portos de embarque do rio Ururahy, ou das vias ferreas esta
belecidas pela Companhia, ficam obrigados a rn:tndar para elle 
as suas cannas, pagando-se-lhes até o preço maximo de Ui$000 
por cada carro de cem arrobas. 

Art. 39. Farão parte destes estatutos todos os contractos que 
forem celebrados com o Estado ou colll a Província, e a elles 
ficarão obrigados todos os accionistas. 

Santa Rita, 5 de 1\f:trço de t876.- o Presldcnt~, Dr. Herme
negildo Rodr_igue.~ de Alvarenga.- O 1.0 Secretario, José Fran
cisco Gomes.- O ~. 0 Secretario, Luiz Antonio Tavares. 
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DECHETU N. UH!3- DE iO DE lJAiO DE l81G. 

Approya, eorn modificações, a refor;na dos estatutos da Comp;t~ 
nhia- Em preza de Carruagens Fluminense. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Magcs~ 
ta de o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo ao 
que requereu a Companhia- Em preza de Carruagens 
Fluminense,- rlevidaJHntc representada, c de confor~ 
midade com o purecrr da Secção dos Negocios do Imperio 
do Conselho 1le Estado, exarado em Consulta 1le quatorze 
tle liiarço do corrente anno, Ha por hem Approvar a ro
for ma d1~ seus estatutos, com as modificações que com 
este Laixam, nssignadas por Tho:llaz José Coelho tlc Al
meida, do Cons!)lho tle Su-a 1\lagest:ulc o Imperador, .Mi
nisl.ro !' S1•1·rf'tario 1ln Estado dos Nngocios 1la Agricul
tur.l, Commercio c Obras PuiJli1:as. que assim o tenha 
entendido cfaca executar. Pahu::io do lHo de Janeiro em 
dez de l\laio dr(mil oitocentos setenta c seis, quinquagc
simo quinto da Independcnt.:i:l e do Imperio. 

PHINCEZA Il\IPEHIAL H.EGENTE. 

Tho•wz José Coelho de Almeida. 

l'l:lodifieeções a que se ref·ere o Decrero 
n." 611.()3 de IO de Maio de 1.8,.6. 

I. 

O art. 5." dos estatutos fica assim redigido: 
A segunda scrie das duas mil acções restantes será 

emittirla quando t) tlo morlo que a Dirertoria julgar con~ 
YCllÍcntc, tendo pref<'reneia os possuidores da primeira 
serie, na proporção do numero já possuído e pelo res
pectivo valor nominal; se não forem suhseriptas em Sua 
totalidade por 1•stcs, as aeções que restarem serão vcn
d idas, por conta da Companhia, a quem mais der. Os 
subscriptores destas acções são responsaveis pelo valor 
lbS que lhes forem distrilmidas. 

li. 
O ~ H." 1lo art. H tlas alterações propos.t~s é 5Ubsti

tuido pelo SPguinte: 
~rover nm geral a tudo quanto ft'lr a bem da Compa

nllla c n~sulvt'r as questões que não couberem nas attri
buiçõcs ua gerencia, c não forem reservados á assem
bléa gere~ I rires ~~ccionistas. 
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li!. 

Ao ~rt. H> das mesmas alterações acrescente-se : 
que deverá ter os mesmos requisitos do cfiectivo. 

IV. 

Supprima-se, por 5cr inapplieavel, a alteração tlo 
art. ~ü. 

v. 
O art. 30 das alterações será <lo seguinte teor.: 
O fun1lo do reserva, que poderá ser convertl~lo em 

apolices da divida puiJliea interna fnnrhula, aJ~O~tres. da 
divida provin~inl, que gozarem üos mrsmos pnvlll't-ilOS, 
em letras do Thesouro, letras hypother:arias qull tive~em 
garantia do Governo, rorrnar-se-!Ja da quota de qntllZC 
por cento dos lucros líquidos de cada seu1estre.. . 

Comtwlo, so, depois üe deduzido 11ara os acnomst~s 
um ilividellllo de doze por rento üo capital social rcalt
zado, ainda houver saldo íle lucros liquitlos semcstraes, 
tal saldo tamhem será levado á conta do fundo de reser
va, em quanto este estiver inferior a cem contos de réis. 

Palacio do Rio de Janeiro em iO ele Maio de 1876. -
Thomaz José Coelho ([e Almeida. 

Alterações Celtas nos cstat.utos da Contpaubla 
- Empreza de Cari·uagens Flumlnenl!oe, que 
Coram apprevados pelo Decreto n.0 t;ODS de 
2S de Setembro de 1.87'2. 

CAPlTliLO UI. 

ADmNISTRAÇÃO DA Cmll'Al'WIA • 

. Art. 8. 0 A.Compa_nhia.scr:i administrada por um llirr~ctor Ge
lCIIte, _sob a tmmednta mspecç;1o de um Conselho Fisc~l de trrs 
aecwnt~t:~s pos~mdorcs de cincoenta acçües, pelo mmws. 

Art. ~· .u Dtrector (;crente será eleito pela assrrnhléa r.rcr:1l 
I! os acCif!lllSt~s e continuará crrufuanto hem servir, a juizo r.lcll~ 
salva a disposição do§ 7. o do art. 14. ' 

Art. lO. <! pirect.?r Gerente fiea investido dos poderrs de livrr~ 
f' geral ~d!J?.mistraçao, competiwlo-lhe especialmente as SC"Uin-
tcs attn!Jtueões : " 

i." p:xecuhr ;~s delibe~açücs da asscmbléa geral rios aec:onista5 
c do Conselho Ftseal, asstm como no proprio nonw as qne dPriva
rom do exercício das attribuiçõcs da gcrcncia. 



li.• Fazer as emissões das a~s que estiverem autorizadas. 
3." Hccrular o systcma de escripturaçüo da Companhia, ouvido 

o ConselllO Fiscal, e dirigir a contabilidade c todos os serviços da 
empreza, nos termos destes estatutos. 

4.." Nomear o demitth·Iivremente todos os empregados da Com
panhia. 

r;. a Arrecadar a renda o fazer todos os pagamentos o despezas, 
depositando os saldos disponíveis no EslalJolecimento llancario 
designado pelo Conselho Fiscal. 

ü." Ccle!Jrar contractos para fornecimento de objectos do con
sumo c ainda outros cuja lmportaneia fôr reconhecida pelo Con
selho Fiscal ou pela nssemhléa geral dos accionistas. 

7." ncmand.1r acliva c passivamente c transigir no Interesso da 
Companhia; devendo, porém, no exercício de taes attrihuiçues, 
proceder sempre de accôrdo com o Conselho Fiscal .. 

8." Hequisitar qualquer rcuni:1o extraordinaria do Conselho 
Fiscnl e da assemhlé:t g,~ral dos accionistas, convocando nas 
épocas prescriptas a reunião das assem!Jléas ordinarias. 

9." Organizar os balanços e contas, que com o seu rclatorlo 
devem ser presentes ao Conselho Fiscnl, para com o parecer deste 
ser submettido ao julgamento da assemhléa geral. 

l.O. Formular torlos os regulamentos c instrucçues que julgar 
necessarios ao sérviço da Em preza, snLHncttendo-os á approvação 
do Conselho Fiscal. 

Art. H. O Dircctor Gerente perceberá o vencimento fixo do 
l'íOO~OOO mensaes, além da quota de 5 °/0 dos lucros Iiquidos divl
siveis pelos accionistas scrncstralmcntc. 

Art. !2. O Director Gerente não poderá entrar em exerclclo 
sem transferir em cauçüo á Companhia cem accues de seu legi
timo domínio e posse; os títulos assim transferidos, corno penhor 
de sua gestão, serão inalicnaveis durante c!Ia e até á approvação 
de suas contas. 

GONSili.UO !'ISCA!,. 

Art. f3. O Conselho F13cal, apenas olrlto, dcnlgnl\rá u'cntro si o 
Presitlcnte,e o Secretario. 

Art. H.. São principacs attrlhulcucs do Conselho Fiscal: 
L" lnspec·cionar lrnmediatanwnté os actos da Gercncla, para o 

que deverá reunir-se pelo menos uma nz por sAmana, assim 
como Jlscalisar todos os serviços, po1lcnrlo exigir as informações 
que entender sobre todos os twgocios da Companhia. 

2.• Escolher o deposito dos fundos da Companhia. 
3." Fixar no lim de cada semestre o dividendo IJUC se C:eve dis

tribuir. 
4.." Resolver a acqulsição de bens immoveis. 
()." Autorizar a convocnçüo extraordinaria da assembléa geral, 

sempre IJUe o julgar nccessario, ou quando o requisitarem o Dl
rector llercnle ou accionistas que representem um decimo, pelo 
menos, do capital social emittido. 

ü." Interpor ex-oflicio o seu parecer ácerca do rclatorlo e con
tas do Dircctor Gerente. 

7." Suspender o Director Gerente, quando, por qualquer modo, 
se convencer de r1ue o exigem os interesse~ sociacs, assumindo 
logo o Presidente as funccões da gerencla e convocando imme
diatarncnte a assembléa gerá!, para deliberar sobre o caso. 

8." Nos impedimentos temporarios do Dlrector Gerente, o sub
stituirá o Prcsidcntr d11 Cnnst'lhn Fiscal, ~onvocaudo a asserubléa 
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geral para prove•· o lugar, no caso d<l Tacancia por mort~, renun
cia ou outro motivo. 

!J. o Prover em geral a tudo que fór a bem da Companhia e re
solver os casos omissos nos presentes estatutos, assim como toda~ 
as questões, que não coub-erem nas n ttribuiçües da gerencia c não 
estiverem reserva <las á assernbléa geral. 

lO. Autorizar a emissão das acçües, na fôrma do art. 6. ", guar
dando as determina<;ües da asscmllll'a geral. 

Art. :1.5. Os membros <lo Conselho serão eleitos nnnnalrnente 
pela primeira assembléa geral or1linaria, podendo ser reeleitos. 

Art. :1.6. No impedimento ternp01·ario ou permanente de qual
quer membro do Conselho, poderão os dema1~ r.hamar um IU~cio
nista para preencher "yaga. 

C.\PITULO IV. 

DA ASSE:IIBLÉA GERAL. 

Art 21. A assemhléa geral será presidida por um acC!onista 
possuidor de 50 acçõe;; ou mais, nomeado pela mesma as~ern
blóa em carla reunião. Os trahalhos preliminares f'crão 1lirigirlo~ 
pelo Prcsideute do Conselho Fiseal, até achar-se eonstituitla. a 
a5scmhléa g-era I. 

Art. 22. O Presidente d~ assembléa geral convidará para 5e
crctario3 dons aceionislas, os quaes serão incumbido;; de verificar 
o numero de membros presentes ou representados, contar os votos, 
fazer a apuração dos mesmos, !~r o expediente, escrever c assignar 
as actas com o Presidente. 

Art. 21. Contarn-sn os votos da fórma seguinte: r.ada dezena 
completa de aeç.Ges d;i direito a um voto, 11:10 ten~o nenhum ac
ciomsta, mais de !O votos, seja qual fôr o n urncro de acçücs !JUtl 
possuir. 

Art. 211. A' assernbléa geral dos ncclonistas, como supr<•mo 
poder da Companhia, compete conhecer c julgar todns os acto.~ da 
Administração; c 

§ 2. o Eleger o Direetor Gerente e o r.onsclho Fisc~ I. 
~a. o Julgar as contas da administraç:1o, podendo fazcl-a~ exa

minar por urna cornrniss:lo ad hoc. 
Art. 26. In fine para os fins que displicm 011 arts. !O~ !J. o c H 

~ 6. o 

CAPITULO V. 

DA DIVISÃO DOS LUCROS. 

Art. 28. Dos lncros elfectivamente lir[uidados em cada seme~
tre, deduzir-se-hão as quotas para a com missão 110 Jlircetor Ge
rente, formacão do fundo de reserva c divi1Jcndo aos accionistas, 
na fórma <los'artigos seguintes. 

Art. 29. Será de 15 °/0 a quota para o Dircctor Gerente, como 
se dispõe no art. H. 

Art. 30. O fundo de reserva, que poderá ser convertido em apo
lices da divida puhlit.a interna funrlada ou em acçües da propria 
Companhia, a juizo do Conselho Jliscal, formar-se-lia da quota de 
!5 °/0 dos lucros liquidosdecada semestre. Corntudo, se, depois 
de deduzido para os accionista~ um dividendo de~~ "/o tlo capital 
~ocial realizado, ainda houv11r ~aldo de luc1·o~ li!Juido~ ~emes-



tracs tal saldo tnmbem spr:i lrYado :i conta do fundo de reser
va. c;lli!IWnlo csle estiver inl'crior :t 100:000J'IOOO. 

Parag-rapho unico. O ~llCSIIJO fundo(: exelusivamente destinado 
a amparar o capital soei~ I contra as pcr~las evcntuacs e a depre
eiacão dos hrms e matenal da Companhta . 

. út. 3l.. O dividendo será pa:.:o srmcstralnJci:lc aos accionislas, 
não podendo exceder de !2 %, senão depois de ter o fundo de reser
va attingido á !OO:OOO,~OilO. 

Art. 32. Cessarão as deduccües de qualquer das quotas de que 
tratam os antecedentes artiwís do presente capitulo, rrnquanto o 
capital social, por ventura tll)sfalcado, por r:JTeilo> de perdas ou 
prejuizos, não fôr intogralmcnto restabelecido. 

C,\PITULO Yl. 

. .\rt. 3'1. A approvaç:l.o pela assemhl<':a gi'I":JI das r:ontas aprr
senl:tll:ts p1:la. Ali nJinistrar;ão r!nranl11 sua gesUio :t rxoncra de toda 
c rpvtlrp1er respollsaiJilirladr, anterior :l mesma appl'OYaçno. 

Art. 35. Os membros 1lo ConsellJO Fiscal n:Io poderão ser elei
tos sc111 snrctn possuirlorrs. pelo IIICllns, r]c.!'íOàcçrws. 

Art. 38. Os poderes da actual DircetOJ'ia cessam pela approvaç1\o 
ria presente reforma, e pela t>lciç:lo do Director Gcrrnte c Con
SI'lho Fiscal. 

DECHETO N. ()l\}'1,- DR w DR IIIAIO Dt;; i8í6. 

Concede prh"ilegio, por dez a unos, a João Antonio da Sill'a Peres 
Junior ]Íara usar c I'Cnllcr no Imperio-lrilhos momcntaneos
tle ~ua iuvu1ç1\o. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua .1\Ia
gcstatlc o Imperador o Senhor D. Pellro 11, Attenclendo 
ao que requereu João Antonio Ja Silva Peres Junior, 
Ha por bem Conrciler-lhe privilegio, por dez a nnos, 
11ara usar e Ycnder no lmpcrio- trilhos momcntaneos 
-de sua invenção. 

Thomn José Coelho lle Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagestadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Ncgoeios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
lJJicas, assim o tenha entendido e faça exec:Jtar. Pala
cio do Hio de Janeiro em de~. de Maio de mil oitorenlos 
setenta e seis, quinquagesimo <JUinlo da lndcpendencia 
n do Imperio. 

PHINCEZA BIPEHIAL nEGENTE. 

-.. :"".-'.,r:,·. 



EXECU'I'IYO. 

DECRETO N. 6195- DE to DK MAIO DI' :l87fi. 

Revoga as disposições sob n. 0"1 e 3 do llcncto u. o 3833 de to de 
Abril de 1867. 

Convindo facilitar a matricula na Academia das Bellas 
Artes, Hei por l.•em, em Nome de Sua l\lagest:lde o Impe
rador, B.cvogar as cl isposiçõcs sob numeros l e a do Dl!
crcto n. o 3833 de 10 de Abril de 1867. 

O Dr. José Bem to da Cunha c Figueiredo, tlo Consrlho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador do Inwerio, llli
nistro e Secretario de Estado dos Negocias 1lo lmpt>rio, 
assim o tenha entendido c faca ex.ceutar. Pala cio do lHo 
de Janeiro em dez de l\laio · de mil oitocentos setenta 
e seis, quinqu:1gesimo quinto da Independencia e do 
Imperio. 

PHlNCEZA IMPEBIAL HEGENTE. 

Josri Bento da Cunh:~ ' Figuwedo. 

SE~HORA. -O movimento d.as rnercadori11s quo tran
sitam pela AHandega llesta capital tem titio tão considc
ravel desenvolvimento que, não obstante as importantes 
ohras que alli se têm ultimamente feito, mais amplas 
aecommodações se lhe tornam ainda indispensaveis. · 

A esta necessidade se podera desde já occorrer, con
struindo-se um novo armazem, que se estenda até ao 
angulo que formam a rua do Rozario c a do Vis~:onue de 
ltalJorahy, uma vez que seja esta prolongada, ~~omo tlcve 
ser, na conformidade do plano em exerução do edificio 
da nova Praça do Commercio. Outras provitloueias, po
rém, não menos ponderosas são ainda neL:ess:1rias, eomo 
complemento da indicada obra ; taes são : 

A abertura de uma rua larga, que, circumdanllo a Al
fandega, torne mais facil e menos arriseatlo o mo"i
mento do gran1lc numero de carroças que amuem ás por-
tas dessa Hepartição. ..---- ···----

0 arrasamento de um pequeno quarteirão de protlíos, f1 A n 
que, se não forem para esse, fim desapropriados,, fié~rão' " 11 1rf,11,? 
no meio dos grandes edifieios da Alfancleg:i e da Praça 
do Commercio, ~estes mai~ sujeitos a risco de incendio. 

-PARTE I!. 
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0 alargamento cb rua do Rozario destltl :.1 d~ 1." de 
Março até ao caes, ora interrompido aptmns por aqurlle 
grupo de casas, dando-se .1ssim facil sahida pela rua do 
Rozario ns carroças que vierem lhs portas th Alfantlega 
fronteiras ao trapiche illaxwcll. 

A desapropriação dos pre!lios para poder levar-se a 
effeito este melhoramento é nercssnria c opportuna. Pelo 
accrcscimo de valor que vão tcn:lo dP dia em dia as pro
priedarles urbanas naquellc import:mte bairro comrner
cial, esta desapropri:1ção, de imprcseintlivd necessidade, 
srrá t~nto mais cara quanto maior ftir a demora em re~t
lizal-a. 

Em 18!i8, por ncc~~iãn ela ahertul'<t rla ru~ no Visr:ondc 
1le lf.:\!JIJ!':ihy c nutr::íi obras qu1~ r••ttão se iiz!'l·:!m no 
1~liifiein da Alt'anilega,. desejou o Governo decretar a des
lpropriação dcssps cdificios. Importaria :1 dcspcz:1 então 
1perws em 470:fi2í•6DOO, c l:oje, após ti annos, sohe clla 
já a 929:6326000, resultando da comparação destes al
r;arismos a differenç~ de M)!l:0088000. 

Se naqucllctcmpél nãn pútlr. o Governo realizar este me
lhoramento, po1· se a:: h ar o Thrsouro lutando com as 
rliifieulclatlcs que lhe trazia 111 as clcspez~~ avultatlas, in
(:essantc~, c sempre crescentes, de urna ~ucrra, para as; 
1uacs não havia orçamento possível, não deve agora 
atliar para mais tarrle esta medir la tão altamente recla
mada pelas neccssidatlei3 do sr:rviço publico, c que demais 
não deixará de ser compeusada pelos seus bons resultados. 

A' vista do exposto, trmho a honra Cle sulnncttcr á 
consideração de Vossa Alteza Imperial o Decreto junto, 
1lcclaranilo rle utilirlaclc publica a desapropriação dos pre
dios particulares eomprehcmlirlos na área a qur, me re
firo, a fim de que sejam demolidos, se a Vossa Alteza Im
perial parecerem plausíveis os molivos que levaram o 
Governo a pro pôr esta mediria. 

Sou com o mais profundo respeito e acata monto, Se
nhora- De Vossa Alteza Imperial muito reverente sub
rl i to -Barão dq Cotegipe. 

DECllETO N. fil!)()- DE i7 DE AIA lO DE 1876. 

Declara de utilidade publica a dcsapropriaçao de varios pre~ 
~ios proximos ao edificio da Alfanllcga do Rio de Janeiro. 

Attendendo it conveniencia tle dar plena execução ao 
plan? g,eral das obras da Alfantlega do Rio de Janeiro, 
contmuando a eonstrucção do5 seus armazens até ás 
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ruas UIJ Visconde de llabora h y c J o Roz:ario, e a h rindo 
~m torno da su:1 are:\ uma ru~ l;1rga, que pennitta o 
facil movimento do gr:~mle numero de carroças que 
amuem a esse ponto; Hei por bem, de C'Jn formidadc 
com b disposto no art. i. o § :l.", do Decreto n." 353 
de i'! de Julho de f8'!Ü, Decretar: 

Arl. L" E' declarada de utilidade publica geral, 
para o lirn acima mencionado, a desapropriação dos 
~eguintrs preuios: n."' M, 43, ~;;, 47, ~!), 51, õ3, 
55 e 1J7 da rua do Mercado; n. "' 2, ~. 6, 8, W, t2, 
H, t6, i8, Sl[) c ~H da rua do Rozario; c n.•• L l, 
5, 7 e 9 tlo lwcco tios Atlélos. 

Art. 2." A de:;;tpropriaç;1o r.c fará nos termos <lo 
Dc;;reto n. 0 :m3 de i2 de Julho de i84o; devendo 11s 
recL:mac;õcs e observações, tlu que trata o art. 8. o do 
mesmo Decreto, ser directamentu remettidas ao Mi
nisterio da Fazend:l, para os uevidos elfeitos. 

O B:trão de Cotegipe, do Conselho de Sua l\Iagestade 
o Imperador, SeuaLlor do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado interino dos Negocios da Fazenda, e IJresi
dcntc do Trilmnnl do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pal;1cio do Rio de Janeiro 
em deza,;ete de Maio de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesirno quinto da Indcpendcncia e do Imperio. 

PHINCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

BarãíJ de C otsgip~. 

A.pprov:t, roru modificações, os estatuto~ da Companhi:~.-
· Resgate 1\llllb.r. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Attendendo 
ao que requereu a Companhia- Resgate l'llilita1· -devi
damente representada, e de conformidade com o pa
recer da Secção dos Negocios do Jmperio do Conselho rlc 
Estado, exarado em Consulta de vinte e oito ~e Feve
roirll do corrcntr ;~nno: H:~ por hem Approvar os ~eus 
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estatutos, para que possa funccionar, com asmodilica· 
ções que com este baixam, assignadas por Thomaz José 
Coelho de Almeida, do Conselho de Sua l\lagestade o 
Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado dos Nego cios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e far,a executar. Palacio tio Rio de 
Janeiro em dezasete de Maio de mil oitocentos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto da Indepcndencia e do 
lmperio. 

PRINCEZA IMPElUAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

lKoc.Ufk'a~'>Ões a que se reCere o J>eeret.o 
n. 0 OID,., deMt.a dat.a. 

I. 

O art. 6e." fica assim redigido: 
Poderá dissolver-se, ou pela terminação de seu prazo, 

ou nos termos previstos no Decreto n." 27J I de 19 de De
zembro de l860; em qualquer dos casos a liquidação da 
Companhia se fará de accôrdo com o que a tal respeito 
dispõe o Codigo do Commercio. 

11. 

O art. 7." fica substituído pelo seguinte: 
As entrada-~ realizadas pelos accionistas c o producto 

das inscripções dos segurados serão eonverticlas em 
apolices da divida publica geral ou província I, letras do 
Thesouro e hypotheca~ias, ele estabelecimentos de cre
dito real garantidos pelo Governo; e emquanto isto não 
seeffcctuar, serão recolhidas em conta corrente ao Banco 
de maior credito daCôrte. 

III. 

O art. 8." fica concebido do modo seguinte: 
Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções 

que lhes forem distl'ibuidas. A transfcrencia destas só 
poderá ser feita sob proposta approvacla pela Directoria 
e guardadas as formalidades do Decreto n." 2733 de 23 
1le Janeiro ele 1861. 
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IV. 

O art. u; fica substituillo desta fórma: 
Dos lucros líquidos da Companhia, provenientes de 

operações effectivamente concluídas nos rcspectiYos se
mestres, tirar-se-hão cinco por cento para fundo de re
serva, e do que restar se dará aos accionistas dividendo 
11 unca maior de doze por cento ao anno. 

Se os lucros forem superiores ús porcentagens lixaLla!' 
para fundo 1lc reserva e para rcsrA"va, o excesso será 
tambcm levado ao mesmo fundo. Não se fará Llistrilmi
~ão de dividendos, emquanto o capital social, desfalc~do 
em virtude de penlas, não fór integralmente restabe
lecido. 

v. 

O art. 23 fica conccbid0 nos termos seguintes: 
A'Directoria, alémdas ::tltribuições que lllesão inhc

rentes, compete: 
§ L o A wpcrint.endencia de todos os ncgocios da 

Companhb. 
~ 2. o Ordenar a ~tcquisição dos ti tu los, em que se 

deve converter o fundo de rcscrv:-t, e o disponível de que 
f a lia o art. 7. ", c a venda dos mesmos ti tu los, quando as 
necessidades da Companhia o aconselharem. 

~ 3. 0 Autorizar todas as despezas. 
§ t,. o Fixar o numero c vencimentos dos empregad.::Js 

da Comnanhia, delinir suas attribuições, nomeai-os c 
dcmittil-os, ouvido o :~gente geral. 

VI. 

No art. 36 substituam-se a~ palavras- que repre
sentem um terço do capital ; pelas seguiu tc5 -que re
presentem um quinto do capital cmittido. 

VII. 

No art. 4,6 elimine-se a segunda parte, que trata da 
e?colha de nceionistas para formar a primeira Directo
ria, a qual será eleita pela nsscmbléa geral, de aecórdo 
com o art. HJ. - · 

Palacio do Rio de Janeiro em t7 de Illaio de 187().
Thoma: José C oe/ho de Almeida. 
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Estatutos da Companhia Resgate Militar. 

CAPITULO I. 

DA f.llii.P.I.NIIIA, SUA f•KDE, ~:!lU 1'11l1, DURAÇAU R CAPITAL. 

Art. i .o No llio de Janeiro, capital do rmpcrio do Bralil, oud!! 
Lera sua séde, podendo estender su:n operações a todas as pr,,
víncias, po1· meio d1\ agell«'i:H, fita oq:rauizada uma Compauhía 
de ;:e·g-llros coulra o 1·iseo fio sorteio para o servi(o do Exerr1Lo 
e Armada, eom a ilenomíua«;:lo de -Companhia l\cs~atc l\lililar. 

Arl. 2." s~\11 fim é resgalar do seniço das arlll:ts, w·los IIH!IO~ 
flliC a Lei faculta, Lodos os que uclla se in,crcvcrelll como se;:,u
r:l(los. 

Art. 3.° Funccionará lof!O que estiverem pr"cuc!Jidas as for
malirtades lcgaes; r~ dessa !lata cour.ar;t o lcmpo llc sua duração, 
I]Ue será !11~ lrinta aunos, prorogan:h soiJ re:<oluç:lo da a,;s,~m
bléa geral dos acl'ionist:\s c appro1·aç~t0 d;~ Governo llllp<~rial. 

Art. 4. 0 Poderá 1lissol ver-se, ou pela termiua«;ão do seu prazo, 
ou nos t1~1·mos previstos no Ikcreto 11. 0 2711 de 1\J 1k nezcmllro 
de 1800; •~m •lualrraer· do:; casos, a :;ss•:n!hlé:; )(era! dos ;u~cio
nistas resolvcrú sobre o ntodo de sua lil[uidaç:!.o. 

Art. I). o Terá de e:tpil.al WO:ooosooo, dividido em neçõe:; do 
,·;lfor nominal de !OUSOOO cada uma e cmittillo em duas seril~s, a 
priml'ira na inenr·pnraçno da Corup~u!lia, a sepmd:t depois de 
rcalizarlo o capil~l effeclivo da pri111eira emissüo, sepmdo ali 
necessidades 1la Compaullia t: ajuízo de sua Dirc.elo.ria. 

Art. 6. 0 A realização do capital scrit fl'ita por elll.radas nnnc:t 
meuores de 10 °/0 , nem maiores de 20 °/o, segundo as w~ces
sillades da Companhia e a juizo de sua Hircctoria, a qu:tl fará 
chamadas eorn iutervallos de· 30 dias 110 miuimo e de 60 dias nu 
maximo, precedemlo :muuueios :I!S dias antes, publicados nos 
jornaes de maior circulação. 

Art. 7. 0 As entr~das realizadas pelos aecionisr.as, e o proclucto 
das inscripções dos segurados, serão convertidos em apolices da 
divida p,utJiica geral;- c em!)U<Hllo isso uão se elfcctuar, serão 
recolhido~ em conta corrente ao Banco de maior neclito d.a 
Crirtc. 

CAPITFLO II. 

DAS .I.~ÇÕES I! DOS ACCIONISTAS. 

Art. 8. 0 Serno considerados acciouistas todos que suhscre
verem :IClualmente os presentes estatutos, c para o futuro os 
que em li \TO pro~,rio na Companhia inscreverem seus rwmes 
com a declaração rio numero lle acções que tomarem. 

Art. !J. 0 Os acdonistas têm direito aos Juer·os líquidos da Com
panhia, verificados pelos halanços scmestraes, e ao producto da 
liquidação 1la Companhia, em q•1alquer dos casos previstlls no 
art. ~. 0 destes rstatutns. 
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Art. Hl. i'cr ;;eu lilllecimcnl(' passarão a seus henlciro~t 
todos os seus direitos adquiridos com as ar·ções; cumprindo 
porém que, pr~rantc a Comp:ll!hia seja111 esses direito' rcprcscn
la<lcs por um so <los hcrd<'H·os, para o <ill() acconlarão en
tre si. 

.l'.rt. 11. São ohri:.ia<los a razcr efTet:L'va a entrada corrcs
pontle·•te a qnalqncr c:tam:Hla dentro <lo prazo marcado pela 
Din~etoria, sob pena dP pcr<ler<olll <~m favor da Compallltia uãn 
S<Í as eatradas anteriormente realizadas, como o dircitn in 
aP<;ür•,, que porlcr~to sr•r· n~<>lllirtillas, sal\o o caso d,• l'on:a 
maior, justificado a contento d:l llircctoria, a qual po•lcrá re
r<olver eutão o commisso, e a~mittir pa;.:ameu\.n <la prestnçri.o 
em mür~ <>nm o juro C:\leula1lo na razão de 12% ao anuo. 

Art. 12. São t·cspnnsaveis pelo valor nomi1.1al de suas ar
ções, cnja lransfei'Pnci:\ :'1í po1lerá sc1· feita so:1 proposta appro
valla pda llirl'ctoria, e gu:trdada:; as l'onuali<l:ules do ll<~ereto 
n. 0 2í33 de .Janeiro d<~ 1Hfil. 

Art. 13. As transl'erencias das acções t:carfto ~uspeusa> uilo 
<lias autes lia rcuniiío da assemhléa ::«ral. 

Ai'L. H. A acçfto ó iudiviuual, e a' companhia não rcconllccc 
par:t clla senão um unico proprictarin; c ~ó a cllc, ou :• ~cu 
representante lrgal, devidarneutc habilitado, pagarA o dil·i
llendu. 

CAl'ITtl LO lll. 

DO lliVIDRNDO E JIJNDO ))ll llB3H!lfA. 

Art. 15. Dos lucros li!Jnidns <la Companhia, VP.riflcados pdo;; 
balanços s<•mestracs, 'e dar;i dividendo ao:; acdonistas, n11nra 
maior de 12% :to auuo; todo o mai'; exccli<•nte •·onstituirá o 
fundo de re'"rva que será aceumulatlo até perfazer 10 % do 
capital emitti<lo,. cu~o em qne será consi<lerarlo nmn entratla 
em favor do8 accionistas,..,c como tal será eapitalisar!o. 

CAPITl! LO IV. 

DA AD:U:INISTHAÇÃO DA CO!~P!Nill.\. 

Art. !5. A Companhia será a!lministra<la por uma Directoria, 
eompnsta <le cinco mcmhros, <:kitos rln tres c:n trcs annos 
pela :~sscmhléa g-eral dos accionistas, c1n escrutínio scercto, e 
maioria relativ:Í· <los votos present<·s. 

Art. 17. C:11la llil'l>rtor, para ser eleito, é prrciso <I I! e tr·nha 
pelo menos !íO acções, que Hcaràn caueionatlas <lUt·antc o tem
po de sna allminisl.raçào e prcstaçfto <le contas. 

Art. 18. Logo qnc a nirectoria fôr em;lOssada, sc·us mcmhros 
t'scolhcrào entre si nml'rcsidcnw, nm Viee-Presid<•nte, um L" 
c 2." Secrctarios e um Caixa. 

Art. 1\l. No caso de morte, rlemi.<são, 011 aus•·neia prolon
gada de alg•tm <los 111embi'OS da llirectoria, Hlrú ·~olni<lrdo 
r,ara snhstitoil-o i:~tr-rinamcotc o accionis!a r]HP na ultmta 
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elcir.~ão tivPr obtido votos para esse carg-o, rcgulaudJ para a 
precedeucia a ordem llllliiPrica em que estiver collocado: e isto 
atú i1 primrira reunião da asscmbléa geral, lflle t·esolverá de· 
finitivamentc por meio de eleição. 

Art. 20. O;; mernbroo da Dircctoria finda servirão até que os 
nmos cleil.os se aprcscutcm para ser empo.,sados c poderão 
SL't' reeleitos. 

Art. 21. Haverá mais um ag-ente geral nomeado prla Dirce• 
toria, sob proposta de seu Pr:esidcntc, c escolhido d'cutrc os 
accilJIJistas possuidores de 50 aeçücs, pelo menos. 

Art. 22. !Iavcni mais agente&" locaes, e volantes, uonwado~ 
pela Direcloria, sob proposta do agente geral. 

Art. 23. A' nirectoria, além das aLLrilJnições r1ue lhe são inhe-
rcntes, compele: 

i. 0 A Sllllerintcndeneia de LOilOs os uegocios da Companhia. 
2- 0 Or1knar a compra c a acl]nisir;ão dos fundos publicos. 
3.• Vt'udel-os c alienai-os, quantlo assim o exijam os interesses 

da Companhia. 
ll. • Autorizar todas as tlcspezas. 
5. • Autoriza;· o nmne1·o, attrihuiçõcs c YCllcimcntos tlos em• 

pregados da Comp~uhia, hem assim uomcal=us c dcmittil-os, 
ouvido o ag-ente geral. 

6. 0 Apresentar por iutcrmcdio tlo seu Prc~illentc á assemhléa 
:rcral do' accioublas o relatorio c o balanço auuual 1lo estado 
~a Companhia. 

7. 0 Dcmautlar actil'a c passivamente. 
H. 0 Exercer liVI'e c geral administração, para o IJ!Ie lhe s!ín 

outorgados ]llenos poderes, nos quaes se devPm sem r,,serva 
alguma, considerar compreheudidos mesmo os de procurador 
em !'ausa pr·opria. 

!1. 0 I'I'OlllOVl'l' tu;!o !lll:tlllO mr ~hem da Companhia e fiscalisar 
a cxacla oiJSI~naucia destes estatutos. 

Art. 2i. Ao Pr·esidente da Dirccloria, .11!\m rias obrigações que 
ptJr scn cargo lhe são iulwrentcs, comtwte: 

1.• r.onvocar as sessões da ;;s-;cmbléa geral dos accionistas. 
2.o Ser o orgão da Companhia, e representai-a em su:1s re

lações officiacs, assignautlo todos os documentos c col-respou
dencia. 

Art. 2:>. A Directoria se rcunil·á rlua<; vezes por mcz orrli· 
nariameute, e torlas as vezes mais !file fur preciso, sendo o lugar 
c a Ir ora ria reunião tlesignado3 pelo seu Presidente. 

Art. 26. Carla 11111 Directol' pcrr·pberá a remunPt'açflo de 
ll:ooosooo por anuo e mais t 0/o sobr·e o valor· dos coutmctos, 
podendo esta remuuera~~ãn ser cle,·atfa, SCIIll•l'C que assim o cu
lenda a ass()!llbl(~:r geral dos :Jecionistas. 

Art. 2i. Ao agente incumlre: 
1.• P!'onJovet· po1· si c po1· meio dos a gentes loeaes c ,·o

lautes a m:;.ior· sontrha po,sivcl d() scgUI·tis e a acrJuisição de 
substitutos illoneos para o Exerei to e Armada. 

2. 0 Inspeccionat· os agentes c fi,calisar seus aetos. . 
il. o Elfectuar· as t.ransac<·õcs da Companhia que forem resol

vidas pr:la IJircetoria. 
ll.• Cumprir c fazer cumprir· fielmente tudo quanto se acha 

determinado nos presentes estatuto;, bem cu mo todas as 
ordens que sob re~oluç.ão da Dircct•Jria lhe furem transmit
tidas pelo seu Presidente. 

Art. 2S. O agente geral perceberá a remuneração de 
G:OOOtOOO por· :uwo c mais 1 °/o sob1·e o valor dos contractos. 
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CAPITliJ,O V. 

n., .\ssr;:,m!.E.\ IOF. lU I .• 

Art. 2!1. A asscmhlén r.::eral da Companhia- nes~at~ illilitar
scrá consti•.uilln pela rennião de seus accionistn~. não podendo 
porém votar senão aqnelks cuja~ acçõrs est iYPrt~m re!!istr:ltlas 
na Companhia 60 dias antes de •tnalquer rennião, salvo os 
ca~os de heranç:1. 

Art. 30. Cada 10 aeções dará dirPit.o a nm voto; nenhnru 
accionista porém terá mais de 10 votos, qualquer que seja o 
numero da~ acçõcs que possuir. 

Art. 3!. As reuniões scrno convoca1las P"lo PresidPntc •la 
Directoria, por meio de :muuncios nos .i•Hnars de maior cir
cula~·ão, repetidos tres vezes, pelo menos, ante' !In !lia !lc~i~
uado pam a reunião. 

Art. 32. Sera julga<la constituída lop;o que Sf' aeha1·em pre
sentes acciouistas em numero que represente, pelo llléno,;, o 
valor th tluarta parte das ~t·.çõcs emitlitlas. 

Art. 33. No caso tle tratar-se 1L1 d•·iç:1o rla nire:~toria, 
;wgmcuw de capital, rcfortna rlr~ estat.lltns, proro·~:t(ono rlr~ 
prazo 1 ou liquitlar,ão tia Companhia, a as,cmhl~a ~~~ral srí 
podera ser constituida, rstantlo presentes acciorli'tas quere
presentem a maioria absoluta das acç.õe;; f'mittidas. 

Art. 34. Não se nbLPIHlo numero l<~~al tle ar,donisras na 
primeira re11niüo, ennvocar-iic·ha scgnntla, tJIIC Hr:ará eons
t.itnirla para todos os casos, menos [1ara os· dn art. :13, com 
qualquer numero de accionistas presentes, ou legitimamente 
representados. 

Art. 3/S. No~ caso;; do art. 33, não ~e :ulmitlt~m votos por 
procuração. 

Art. 36. A reunião ordtnaria da ass•~mbléa çcral terá lugar 
uma vez por anuo; r••unir-se-ha porém extraordinariamente 
sempre que a llircctoria julgar preciso, ou a requerimento 
lle accionistas que estejam quites e que representem um terço, 
pelo menos, 110 capital emittido. 

Ar•. 37. A assemhléa geral em sna reunião onlinaria ouvirá 
a leitura do relato rio c balanço aprcsentatlos pela llirectoria; 
elegerá a cornmissão de contas, e em acto seguido clc~erá a 
nova Directoria, tJuando isto dever ter lugar ; depois do que 
será leventada a sessão, fica111lo alliatla.para 10 1lias tlcpnis, em 
Q~Je a ~ommi'>São de contas apresentará seu parecer para ser 
dtscutJdo c approvado. 

_Art. 38. A commissão de conta" será composta de tres accio
ntslas que tenham capacidade e idoneidarle recouhccitlas. 

Art. 39. A assembléa 1reral em suas reuniõee, extranrdinarias 
tratará e rcsnlverá delliÍitivamentc todas as questões que lhe 
fru:em suhmettidas; não podendo porém occup:n-se de outro 
objecto estranho áqucllc para t!'IC tiver sido convocada. 

Art. ~O. As reuniões da ássembléa geral serão presillitlas por 
um accwnista eleito á pluralidade de votos, o qual cl1amara 
como L o e 2. o Sccretarios dons accionistas de sua escolha· 

Art. 41. Us C:Jl't;os da Directoria são incompatíveis eom os da 
assembléa geral. · 
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C.\PJTPLO \I. 

DO.'\ I:'i:it~llli'TIJS. 

Art. 42. Para in:;cré:vcr-sc como segurado cumpre no prctcn
tlentc: 

1. 0 Decl:~rnr sua i<Jarlc, resirlcneia, es!ado, profiss:to, P senun
mero 110 alistamento, caso ja esteja alistado. 

2.o Pagar uo aclo tia iuscripção a prcsra~·rw a que fúr obri
gado, conforme a !abolia em tple estiyer comprehendido, se
gunrlo sua itladc maior· ou menor. 

3. 0 ncreiJct· o couJpcteHt1~ titulo tlc iJbtripç·:to, passado com 
:1s formalidades lcgacs. 

Art. 43. O insniplo fica ohrigado: 
1. o A participar á Compauhia sua mudan~·a ele residcncia e 

de esta elo. 
2. 0 A niio w·gar em armas contra as instituições juradas, soll 

pt~fla dr: penla da sua ins<~ript;~''· 
:1. 0 Os inscriptos uào alistados são ohrir::ulos a cleclar:w por 

rscripto ;'1 Compauhia lo~o rJtW forem alistados e o numero I(IIC 
lhe corresponder no alistamento. 

Art. 41. 0'1 iuscriptos tem direito: 
1. 0 A rece1J1~r se111 despcza especial lodos os rapcis que ria 

Cornp:tnhia livcr'Plll de haver, <Jucr tendentes á sua inscripÇ~lO, 
qut'•r· á sua iseução. 

2. 0 A recl'ber uma pensf10 da ComrJauhia, se por ventura rlu
ranlc o tempo de sua iu,ni p~ão soll'rcrern qnalr)uct· lesão phy
~;ica ou mor·al rpw os impos ;ihilite rio trabalho; isto súmcntc 
p<'lo tempo lJUC lhes faltar para preencher o prazo da in
sr,f'ipção. 

3. o a recehcr a quantia rlc!t:ooo~ooo da Companhia, se, sendo 
sorteado, preferir o Sl'l'viç~o {t Í:<(onçfw. 

TADELLAS. 

1." rlasse. 

TABF:LLA 1'1'. i. T.ADELLA N. 2. 

Ntio alistados. Alistados. 

Illatlc. Prestação. Idade. I'res ta ção. 

----·---- ---·-
De 1!1 a 23 annos •• 2oosooo ne t!l a 29 annos .. 21JOt/OOO 

O paf:ameuto púde ser fdto em fll'eslaçõcs até 31 r! e Dezcmbrn 
rlt• aunu do cnlllraeto, t• ali' :a de Maio do anuo seguinte rom a 
mulla "" il%por tri111cstre Y<'rrrido, 011 por VPI!cer. 



E:O:CU'I'IVO. 

2.• classe. 

TAlll.:LLA !'i. 3. TAl>EI.U N. ~. 

================~~~--~--~~--====--~~ 
Remisúio. Amwidades. 

c!, o o o 
!:0:: '"' ':-:i '"" ;, "-" V> 

v 
U'. ""' "' 

'-" 
<; g o; s "' .:3 "' -~ 

-::> "' ·o "' -::> "' -::: "' "' "' "' '-' "' i: c: "" ... "-" t ~ ~ ..... ""' .:... é: ..... --- --- ---:ru) ~-,-)-
1 a 1í. !lO{JúOU 12 .. l20{JOOO a ,. J:;,~:;o:J i), 

,,.,., :.. .. 
(i. H~WJOU 13 .. 1304~00:1 (i. H,~100 1:1.. 2J~O:HJ 
7. !lUfiOOO 11 .. 140{J!JOIJ 7. \J~o::ol 14, .. 2ii~liUO 
S. Oil{JOOU 1" li:O!j!JOO fl. 10WlO'l 11! •. :;q;onu ~a .. 
\). 100,'1000 1G •• llilljjiJUU \1. 1~w:oal1n .. 4u,'io:m 

10. ttü,'IOO!l 17 .. 170{j!JOO 10. Hnooo n .. ;;(!~000 

11. l LifiUUO ·IS .• iS!J,)GOO H. 11ifl000 1S •• :o~uoo 

O pagamcut•J da labclla 11. 0 3 pódn ser !'dto por prcstal;ües ale 
31 de Dezembro do am10 do eontraeto, e nté 31 de Maio do autw 
seguinte com a multa de 1í % por trimestre vcacitlo, ou pur 
vcucer. 

o pagamento da t;1bella n. 0 4, p!Í[[c 'er feito nas mesmas con
di~õL·s do antecedente. 

CAPirULO \'li. 

IJISI'OSIÇÕE i TlU:-ISITORIAS. 

Art. 43. Ao orgauizad('r,desta Companhia, Coronel Lazaro 
José Gonçalvc,, serfto conferidas 40(1 ae~ües beuelieiarias, tiradas 
tia:; da primeira emissão, eomn premio de scn trabalho c de,;pe
zas feitas: estas acçf•es gozarfio do· todas as vantagens das tle
mais, c poderão ser registradas todas em seu nome, ou uos que 
cllc iiHiicar·. 

Art. 46. Por exr:epção do art. 20 destes cslalntos, o Coronel 
J,azaro José Gonçalves fiea já nomeado agente geral da Compa
nhia, lugar que exercera eHH)llaHto hem s•:nir; e por bcepção 
do art. tiS fica o mesmo Coronel Lazaro autodzado a •:seolher 
tl'eutre os aedouislas lia Comp;lllhia qw: esLPjam 11a·; t:oru!il;ões 
exigidas, a primeira Directoria, tJUe senir:t tiOs lre,; primeiros 
anuos. 

Art. q7. Os subseriptorcs de acções desta Cmupanhia, assig
uatlos na relação amwxa a estes c<latutos, aceitam-os em todas 
as suas parte:<, e obrigam-se ao fiel euruprimeuto de todos os 
seus arti:;-os, e ao Corouel Lavro Jo:;é Gonçalves o•1l::rgam os 
poderes precisos para im(Jetrar do (;ovemo Imperial a appro
vação dos me,;uws estatutos, e autorização [Iara a Companhia 
runccionar. 

Ri.,, 2~ de Jan<~iro tle illíG.-(Se1,ucm-sc ;\o ::l·,•df!Halnras.) 

.' :/'·(' 
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DP.:CRETO N.m!JH-uE 17 nE MAIII nli: tl);u. 

Pro roga por mais dous mezes o prazo da clau3ula 3. • das que 
acompanham o Decreto 11.0 tl9i2 do i.• de Maio de 1875. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestaue o Imperador o Snnhor D. Pedro li, AllendcnJo 
ao qun lhe rcquornn a Companhia da cstr:•da de ft)!To 
do Para11á, Ha por IJem Prorogar por mais dous mezes, 
o prazo mareado na clausula 3." d.1s que acompanham o 
Dccrel o n. o !i912 do L o de 1\la in de 1875, para a apre
seutaçüo dos f~studos pn·liminart•s da llWsJHa estrada tio 
ferro Jc 1\Iorretes a Cor i Lil1a. 

Thomaz José Coelho de Almeida, t.h, Conselho do 
mesmo Augusto Senhor .. Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commcreio c Obras l'u
bli.cas, assim o tenha entendido c faça execular. Pa
lacio uo Bio de Janeiro em dczasctc de .Maio de mil oito
centos setenta e seis, quinqua~·esimu quinto da lndc
pendencia e do lmperiu. 

FniNCEZA BlPEl\IAL BEGENTE. 

Thama:: José Coe! !to de Almeida. 

DECH.ETO N. ü19!)- JJE 11 n.; }L\lu IJE it:',li. 

Decia; ~ d.~ ul.ilidadc publica a <IC:':IJH'o;niação tk (:in•rsos terre
no; h:tixos n panLallOi\1'' no !;;par denomin~do-:'.êal!gue 11:1 
Ci;larl,, Nol'::. 

A Pi·iacnza hnperial Heg·entl'!, em Num r do lmpPrailor, 
Allt'ndendo :i urgente nect'~>'idacle de cxtinguin·m-se os 
pantanos, reconiJecidamcnle prejudieiars á saudn pu
blica, que demoram dt•nlro do pt·t·imetro fnrm:1do pelas 
ruas t!t~ O. Fel iciana, Cont' e d' !<:11, Esta cio de Sá, .l'lladJIIdo 
Coelho e Visconde de llaúna. H:1 por bem, nos termos 
do art. ::L" do Decreto n.o 31tl de ,12 ele Julho de l.S~ã, 
Determinar o aterro dos ditos pantanos c Declarar de 
utilidade publi~a, para cstr 11m, á desapropriação dos 
terrenos J.;aixos e pantanosos, possuídos no referirJo pe
rímetro por particularl's, c limitados! de um larlo, pela 



EXECUTIVO. 

propriedade de João Pereira de Almeida, do outro, pelo 
caminho feilo peia Casa de Correcção, do lado de haixo 
pelo terreno nacional, e do de cima, pelo .narro da Caixa 
d'Agua c fundos dos preLlios das ru3s do Conde <I'Eu e 
Estacio ele Sá, procedendo-se de conformidade com as 
demais disposições do citaLio Decreto. 

José Bento da Cunha e Figueire<lo, do Con~r.lho do 
mesmo Augusto Senhor, Senador <lu lmperio, 1\linislro 
e Secretario de Estado dos Negocio~ elo Imperio, as~imo 
tenlia entendido e faca executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dezasete de ·Maio de mil oitoccnto~ ~~~lt·Hla o 
seis, quitHfUagesimo quinto tia lntlc·pcnllcnda c t!o lm-
perioo · 

PIUNCEZA li\IPEHIAL BEGE:"lTEo 

José Ilento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO No G200- DE 17 DE MAIO ll" 187(). 

Concede ao Bacharel Simeão Esteilita de Paula r Silva e ao 
Major Ezequiel Antonio Lour2iro, autoriz:~çiio p~ra explo
rarem ouro e outros mclaes 1n Província dt• ~liHas Ueraes. 

A Princcza Imperial Hegcnt1\ em No111c tle Sua l\la
gestade o imperador o .,Seultor Do l't•dro Il, Atttmtl<mdo 
ao que requereram o Bacharel Simeão Estdlita de Paula 
e Silva, e o 1\Iajor Ezequiel Antonio Loureiro, lla por 
Lem Conceder-lhes autorização por dous annos, para ex
plorarem minas tle ouro e outros mct:1es nas margens e 
pr;Jias <lo Hio Doce, na Província Jn Minas (Jerat·s, uw
diante as clausulas, que com csln lJaixau1, ;:ssiguadas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua l\1agestade o Imperador, Ministro e Secretario Je 
Estado dos Negocias da Agricultura, Conunerrio c Ollras 
Publicas, que assim o tenha cntnnllillo 1• fa1:a nxnrutar o 
Palacio do Bio de Janeiro em dezasf'tc 1le l\l;JÍo de mil 
oitoeen tos setenta e seis, quinquagesim o quin lo 1b ln
depenclencia e do Imperioo 

PlUNCEZA IMPERIAL HEGENTE. 



ACTOS DO PODER 

Cluusulnloi u quo se ref'ere o Decreto n. o 0~00 
desta clutu. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos ao Bacharel 
Simcão Estellita de Paula c Silva, c ao .l\lajor Eze(plicl 
Antonio Loureiro para explorarem minas de ouro c 
outros metacs nas margens e praias rl o lHo Doce, na 
Província de Minas Gcracs. 

11. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos rccommcnrlados pela scicncia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possui(los por meio de sondagens, 
cavas, voços, galerias suiJterraneas ou a céo aLerto não 
poderão ser executadas sem 'autorização escripta dos 
proprietarios. 

Se esta, porém, lhes fôr negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da Província, mediante liança prestada 
pelos concessionarios que responderão pela indcmni
zação de todos os j)J'(~juizus, [lL'!'das e damuos causados aos 
proprietarios. 

Para a concessão de semelhante supprimento o Presi
dente da Proviucb, vor C(lilaes, intimará os proprietarios 
para dentro do prazo razoavel qw: marcar apresentarem 
os motivos de sua opposição c requererem o que julga
rem necessario a hem de seu direito. 

III. 

O Presidente tla Provineia concederá ou negará o 
supprimento requeriuo á vi~t:1 das razões cxpemlidas 
pelos proprielarios ou ú rnvelia destes, declar:mdo os 
fundamentos de sua deeisão, da qual pod(~rão os inte
ressados recorrer para o .l\linistcrio da Agricultura, 
Commercio e Obras PuLlicas. 

Este recurso, porém, sómente será recelJiLlo no cfieito 
devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento (la licença, 
proceder-se-lw immediptamente á avaliação da liança de 
IJUe trata a clausula 2.' ou tb imlemnização do::. prejuízos 
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allegatlos pelos proprietarios por meio de arhitros qu~ 
serão nomeados, dous pelos concessionarios e dous pelos 
proprietarios. Se houver empate, será 1lecidido por 
um 5.•arhitro, nomeado pelo Presidente !la Provinda. 

Si os terrenos prrtcncerem ao Estado, o 5. o arhitro 
será nomea<lo pelo Juiz de Direito. Proft'rido o laudo, 
os eoneessionarios serão obrigados a c!Iectuar no prazo 
de oito dias o deposito da fiança ou pagamento da impor
tancia, em que fôr arbitrada a indemnização, sem o 
que não lhes serú concedi1lo o supprimento da licença . 

v. 

A illllemnização 1\e que trata a cl:lusula precedente, será 
devida ainda qu:mdo as explorações forem feitas em 
terrenos de propriedade dos concessionarios ou do Es
tallo, uma vez que della possa provir damno ou pre 
juizo aos proprietarios confrontantes. 

VI. 

Serão igualmente obrigados a restabelecer, a sua custa, 
o curso natur:tl d;1s ;1guas que tiver1·m de dnsviar de snu 
leito pela necessidade dos trabalhos da exploração. Si o 
desvio dessa~ aguas prejudicar a terceiro não lhes será 
permittido elfectual·o sem licença jestc, que poderá 
ser supprida, mediante indemnização, na fúrma esta
beleeida na clausula rl."... 

VII. 

Si dos trabalhos da exploração resultar a formação rle 
pantanos ou estagnação de aguas, que possam prejudicar 
a saude dos moradores da circumvizinhança, os conces
sionarios serão obrigados a deseccar os terrenos ala
gados, restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, ~oçps"',o~fl/:'i,j~> 
galenas nos terrenos desta concessão não teradi~Mr: 1 

L o Sob os edilicios e a Hi metros de súa circumfe-
rencia, salvo na ultima hypothese, sómeiüe eom con-

'I• 
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sentimento expresso e por esr:ripto tlo re~pectivo pro
prietario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela (lresidcncia da Província ; 

2." Nos caminhos e estradas publicas e a tO metros 
de cada lado delles; 

:J.• Nas povoações. 

IX. 

Os concessionarios farão levantar plantas geologicas c 
topographicas dos terrenos explorados com perlis, que 
demonstrem, tanto quanto pcrmittirem os trabalhos 
que tiverem feito, a superposição das camadas mincraes 
e remetterão as ditas plantas, por intermedio da Presi
dencia da Província, á meneionarla SecrctJria acom
P<IIIhadas : 

i." De amostras dos mesmos mincraes e das variedades 
das camadas de terras ; 

2. • De urna descri pção minuciosa da possança das 
minas, dos terrenos de domínio publico e particular 
nccessarios á mineração, eom designação dos propric
tarios, das edilicar;õt•s nellcs existentes e do uso ou em
prego a que são destinados. 

Outrosirn imlicarão qual o meio mais apropriado 
para o transporte dos productos da mineração c qual a 
distancia entre cada nma das minas c os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas ns clausulas deste Decreto, ser-lhes-ha con
cedida autorização para Javrar0m as minas por elles 
descobertas nos lugares designados, de accôrdo com as 
Leis e condições que o Governo julgar conveniente esta
belecer no a c to da concessão, no in ter esse da mineração 
e em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em f7, de Maio de :1.816.
Thomaz Jo.~é Cocfho de Almeida. 
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DECUETO N. 0201- DE ·17 DE MAIO DE I876. 

Proroga os prazos marcados no art. 42 dos estatutos ria Com
panhia Zootcchnica. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\la
gestadc o Imperador o Senhor D. Pedro li, Attcnllenclo 
ao que reqtwreu a Companhia Zootcclmica, devi!la
mrnte representada, Ha por bem Prorog:tr, por igual 
tempo, os prazos estabelecidos pela dit.a Companhia no 
art. 42 dos seus est31utos, :Jpprovados pelo Det:reto 
n." ~93~ de 3 de Junho do anno proximo p~ssado, para 
começo de suas operações e aiJastceimcnto 1le ga:l o. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Corsellw t]e Sua 
l\lagestadc o Imperador, Ministro e Secretario 1le Estatlo 
dos Ncgocios da Agricultura, Commrrcio c Ohr<ts Pu
Llicas, assim o tenha entcntlitlo c faça cxecut:: r. Pahcio 
do lHo de Janeiro em dezar;etc de Maio de: mil oitocentos 
setenta c seis, quinrruagcsimo quinto ria lntlepellllcncia 
e do Impcrio. 

PHINCEZA IMPEHIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6202~nE 17 DE MAIO DE 1816. 

Concede permissão por tlous armos, a Gonçalo de Abreu Souza 
Alvares de Barros e outros para explorarem ouro, prata e 
outros metaes, na Província do Paraná. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Sua Ma
gestade o Impeeador o Senhor D. Pedro H, Attcn
dendo ao que requereram Gonçalo de Abreu Souza 
Alvares de Barros, o Bacharel Hermogeneo Pereira de 
Queiroz e Silva, João Teixeira Coelho c Tertuliano de 
Araujo Góes, Ha por bem Conceder-lhes permissão, por 
dons annos, para explorarem minas de ouro, prata c 
outros metaes na comarca de Castro, Província do Pa
raná, com as clausulas que com est.e baixam assignadas 
por Thomaz José Coelho de Almoida; do Con~olho de 

- PARTE 11. 
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Sua ~hg~statk o [mprradur, l\Iinislro c Secretario de 
Estado dos Negocies da Agricultura, Commercio c 
OIJras Pn!Jiir:as, que a,:sim o tenha entendido c faça 
cxcwtar. P;ilar:io do Hio tlc Janeiro em uczascte de 
iUaio de mil oitorcnlo.~ sctl'nt:~ c seis, quinqnage>imo 
qninto da lnd(•pcnil''ll''·ia c do lmpt•rio. 

PBlNCEZA I~IPERIAL HEGE'ITE. 

Tfwmtz Joslf Corl!w de Alml'idlJ. 

Clnusu!ns a •rue .. e r·er.,ro o l!locs•eto n. 0 ~t2H~ 
<l••"'t" dntn. 

I. 

Fica concedido o prno de dous Jrmos a Gonçalo ele 
1\brcn Souza Alvares de B~rros e outros para explo
rarem minas de ouro, pra la c outros metaes na co
marca de Castro, Provinda do Paraná. 

11. 

As cxplot'açõcs potlerão ser feitas por qualquer dos 
modos rceommcndados pela ~cicneia. As truc tiverem 
de Jazer em tenenos possui1los, por meio de sonthgens, 
cavas, poços, galerias suiJtcrrancas ou a céo aberto, uão 
poderão ser executadas sem autorização eseripta dos 
proprictarios. Se esta, porém, lhes fôr nefÇada, podcrú 
ser suppl'ida pela Prcsidencia da Província, mediante 
Iiança prestada pelos conccssionario8, queres pondcrão 
pela indemniz11ção de todos os pl'ejuizos, perdas o 
damnos causados aos proprietarios. Para concessão 
deste supprimento de licença o Presidente da Província 
mandará, por cditaes, intimar O!'; proprietarios para 
dentro do prazo razoavel, que marcar, apresentarem 
os motivos de sua opposição, e requererem o que jul
g<Jrcm necessario a bem de seu direito. 

III. 

O Presidente da Provineia concederá ou negará o sup
prinwnto rcqunri(lo, á vista das razões cxpcndidas prlos 
proprietarios, ou ;'t rcv c lia destes, declarando os funda
mentos dt~ su:1 li·,;i<iu, 1la qual poderão os interessados 
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recorrer para o l\linisterio tia Agric:ullura, Commereio c 
Obras Publicas. Este recurso, porém, súmenlc será re
cebido no efieito «evolutivo. 

IV. 

Dclihcrad~ a concessão do supprimenlo da lireuça, 
oroceder-sc-ha immelliatanwnte á avaliação da lialli;:1 de 
(rue trata a dausula 2." ou da inilemnizaçãn dos Jll't'
juizos allegados pnlns proprieL:1rios fl''l' llll'io iln :Jr
hilro,, que Sl'!'ãl) nonH•ados, dous pelos rOIII't'SSÍIIH:n·ios 
e tlous pelos propri<'tarios. Si houver t•mp:\1.1' st•r:'l o 
negor:io dcd1litlo por um ti. o arbitro nomeado pdo Pre
sidente da Provinda ou pelo .Jniz tle Direito no raso 
dos terrenos pcrtcncernm ao Estado. Prnf1Tiilo o laudo, 
os conressionarios :;crão ohri,,~·:lllos a clfl't'lllar no prazo 
de oito di:1s o rleposito da fiança, ou pagamenl1> d:1 im
portancia em que fôr arbitrad:, a indemniz 1ção, sem o 
que não lhe será coneetlido n snpprimento da li•'l'llÇa. 

v. 

A iwJ,~mnização rle que trat:l a dausub pn•ccdt•Illl~ 
scrit devitla ainda quanrlo as t•xplor:u;õcs fun•m f1•itas em 
t:•rreHos de proprietlade !los con•·t·~siomrios, ou do Es
tado. uma VI'Z que dos rt•spnl'l i vos lr<~liallws possam 
JH'OYir damlln ou prl'juizn ao~ prnpri<'Lirins r"JJf'run
t:Jnte~. 

\'L 

Os conecssiunarios são oliriga,(os a restal1eli'CI~r á su;1 
custa o ~_;urso natural das aguas IJIW tirernm rk desviar 
rle seu leito pr•la neerssidad1• dus Lral1:dltos da explo
ração. Si, porém, este tlesviu pi'ejthl ir: ar a terreiro não 
lhes será permittirlo elfcctual-o snm licença dcslr, a qual 
potlrrá ser supprilla mnclian t:' i 111le m n iz:tçãn na fúrm:1 
estalJclccida na el:msula ft." 

Yl!. 

Si dos t.rahallios da ~~xplor:ll;ãn rnsult.;~r a fm·maç;ín d:• 
panLmns ou es1.'1gn:11;:lo dt• a_guas qnt• possam rn·r·judi,·:tr 
ú saude dos moradores da l'ir,·nm\·iziuhança, o~ •.. !<lll'l'S

siouarios serão nhrip;ado.-; a dest'IT:ll' os li'ITl'llilS :;l:w tdos 
rn~t.ituinilo-11~ 1 s:•u ~nt.igo c'dadn. 
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VIII. 

As pcsquizas de min~s por meio de cavas, poços ou 
g<ilcrias nos terrenos Llesta concessão não terão lugar: 

L o Soh os euilicios e a Hi metros de sua circumferen
cia, sal~o na ultima hypothese, súmcntc com couson
timento'exprcsso e por escripto do respectivo proprie
t:Jrio. Este consentimento não pouera ser supprido 
pela Presidenci ~ da Província ; 

2.• Nos caminhos e eslrauas puiJlicas e a :lO metros 
do cada lado dclles; 

3. o Nas povoações. 

IX. 

Os concession:~rios farão lev:mtar· plantas goologiras 
c topograph iras dos terrenos cxploraJos com per tis 
que demonstrem, tanto quanto permittircm os trabalhos 
que tiverem fdto, a SUJWrposição das camadas m inerae~, 
e por iutermetlio do Prrsid,•nte da Provinria, n•ml'L
terãu á mencionada Scr:rl'laria as retü·i:Jas plantas, acom
panh:làas: 

i. o lk a'í:ostras dcs mineraes e das varicllallcs das 
C:!JHad::s dt trnas; 

2." D:l uma dcs:Tipção 111 inuciosa à a possança das 
minas, dos tcJTPuos de dom in i o pu h! i co c particular, 
neeessarios á mineração, com designação tios S1~us pro
prictarios, d0s f•diHcaçõcs nellcs existentes, c do uso ou 
emprego a que são drstiuados. 

Outrosim, inrlic:1rão rJual o meio mais a]Jropria1lo para 
fJ trausportc dos produetos da mineração, e qual a dis
tanc:i;J ('ntre c:ada uma das min~s c os povoados mois 
proximo~. 

X. 

Satisfeitas as dausulas ileste Decreto, scr-lhcs-ha con
cedida autorização para lavrarem as minas por elles des
cobertas nos lugares designados, de act:ôrào rom as Leis, 
e com as condições que o Governo jul,é~·ar couveuionte 
estabelecer no aeto da concessão, no interesse da mine
ração, e em benelicio üo Estado e dos particularro. 

Palado do Rio de Janeiro em f 7 de 1\laio de 1876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DEGHE'.l'O N. 6203- DE :1.7 DE ~IA lO D~ 187(). 

llcgt!la a execução do Decreto Legislativo n. • 26~!1 de 22 de Se
tem'wo de t:na, t(UC cxting11ill a das;:~ de Oppositores na•; Fa
rullla<lcs tlc i\Icliiciua. 

A Prirw;za Imperial Regente, em Nonw d•~ Sna 1\la
gcstaue o Imperador o Senhor D. p,,._Jro li. U;;andu da 
::llribuição conferida pelo art. 102, § 12 da Constituição 
do Imperio: Ha por bem, para a execução do Drcrcto 
Legisl~ ti v o n." 2li'd) Lle 22 Je Sdemhro til~ um;, Jkcrdar 
o seguinte: 

Art. l."Os actu1es Oppositore:' da::; Faculdades del\lc
dicina, denominados substitutos pelo Decreto Lcgisla
ti•:o n. • 26~9 de i~)} UL' Setembro de 187;), e os que d·ora 
em uiantc forem nomeados com essa ucnomin:u:ão, go
zarão dos mesmos direitos, honras, privilegius e iscu
çõcs de que g·oznam os substitutos de que trata o 
art. (i." dos estatutos approvados pelo Decreto n.• 1387 
tle 28 ueAhrilde 18oi,. 

Arl. 2.• A estes novos substitutos incumbe Jesem
pcnhar as funcçõcs que estavam a cargo dos antigos 
substitutos e as que eram ll:l competencia dos Opposito
rcs, na conformidade dos citados estatutos c uo regn
Jamentocomplementar, approvado pelo Decreto n." 1764 
de H de Maio d0 i8!')G. 

Art. 3. o Em cada secr:ão de sciencias dns F::eulLlatles 
de l\Iedicina haverá sóm.enta tres substitutos, sendo en
tretanto conservados todos os que actt~almcnte t''<i~tern, 
até que, por morte, jubilação, acccsso legal on cx.one
ração, fiquem reLluziüos a esse numero. 

Art. lL o Logo que'vagar alguma cadeira, o Oircctor 
apresentará ao Governo Imperial o nome do substituto 
mais antigo para ser promovido, nos termos da scgunua 
parte do art. L" do Decreto Legislativo n. o 201!} de 22 
de Setembro de :1.875. 

Art. 5." Ficam revogauas as disposições em contrario. 
O Dr. José Bcn lo da Cnnlw e Fignci rcdo, do Conscl110 

de Sua l\f~geslade o Imperado~, Senador uolmperio, Mi
nistro e Secretario :le Estado dos Negodos do Imperio, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo 
de Jllleiro em dezasete de Maio de mil oitocentos se
tenta e seis, quiiHinagesimo quinto da Independencia e 
do Imperio. 

I>lHNCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

José JJento !lu Cttnhu e Fiuul'ircdo. 
d'>d'CF\:f\Jic!'V"d' 
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DECRETO N. (]201- DE 2í li E IL\10 DE 1876. 

Aur:mcntr~ o estado menor do lmtalllüo n:tVal com a praça rle um 
L o Sargento para servir de Ajudante. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imper<l
dor, Attentlendo ás representações que subiram á sua 
presença c ús conveniencias do seniço, Ha por bem que 
o estado menor do batalhão naval seja a:rgmcntado com 
a praça de um 1.0 Sargento, o qual desempenl1ará as 
obrigações de Sargento Ajudante, perc!•bendo a gra ti li
cação mensal de qu:~tro mil réis, igual ú csl:~bolecida 
para idcntica praça do corpo de impcriacs marinheiros 
e nas lllesmas condições que para o serviço dcst:J estão 
prescriptas nos rcgulamen tos em vigor. 

Luiz Antonio P(~rcira Franr:o, do Conselho do mesmo 
Augusto Senhor, :Ministro c Sccrdario de Estado dos 
Negocias da 1\larinha, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte c quatro 
de l\laio de mil oitocento:; setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da lnclcpcndcncia c do Impcrio. 

l.l'i.:: Jutonio Pcrci!'a Franm 

DECHETO :'{. fj::o:;- nrc 3 Pie JL'N!lll fll: 18/{). 

Cr(~a nma comp~ullia de aprcntlizes militares ua l'r;JYÍII•:ia 1'•-· 
1\Iiuas Geraf'S I' :.nlra na d:; Goy:1z. 

A Princeza Imperial Heg1·ntc, rm Nome do lmiH~r:t
tlor, Usando das autorizações conferidas pelo paragraplw 
unico do art. 2. o da Lei n." 2530 de !) de Setembro ele 
1874 c pela ultima parte do art. 7. 0 da Lei n. o 255\i (]c 
26do referido rnez c :1nno, Ha por hem Crear uma com
panhia de élprendizes militares na Província de Minas 
Geraes e outra na de Goyaz, :1s quaes se deverão reger 
pelo regulamento que opportunarncntc será promul
~ado. 



Ei'\ECUTIVO. 
''t),.. 
~ l ,_ I 

O Duque de Caxias, Conselheiro de E~ lado~~ de GtWI"t'a, 
Sen;:rlor tio Impcrio, l'n·sitlcnlt~ do Consdho de Minis
tros, Ministro c Secretario tlc Estatlo dos NP_~·ocios da 
Gucrr;l, assim o tenha cHlcndido c faça exr:cn L:1r. Pal;1-
cio do Rio de Janeiro em Ire~ tle Jnullo dt\ mil oitocen
tos ~ctcnta e seis, quinqua.'<l simo quinto da IndPpi~ll
tlcncia c do Impcrio. 

PHINCEZA 11\IPEHIAL HEGK~TK 

Duquf! de C11:1'ias . 

DECHETON.ü20Ü-Il!' :3 Dlt JU:'IHo nr.-187(1. 

nesi:~a.1::umcric:uncntn a3 Varas Civeis da;cJm:lrr·~; ,J,) Brll<'•ill 

c outras. 

A Prinecza Imperial RPgPnte, em Nome de Su:J l\J:igcs
tade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Atlcmll•wlo a 
que a Lei n." 2:itiU de 2G de SetemiJro rle 187í no DL'crcto 
Legislativo ll.0 2675 de 20 de OutuiJl'O de 187;) eonrc
riram attrihuiçõcs cspcciaes ao Juiz tle l}ircito rla Pri
meira Vara Civcl, que a respectiva jurist!iq;ão em 
algnm:1s comarcas é exercida, sem nurneração 1le Varas, 
por dous Juizes, um privativo dos Feitos 1la Fazenda e 
do ComnHTrio, c outro llc Orphãos c da Provedoria; 
Ila por bem Decretar o seguinte: 

Artigo unieo. Nas éomarcas llC Belém, Fortaleza, 
Nietlwroy, S. Paulo, Ouro Preto, Porto Alegre, Cuyahá, 
e Goyaz, as Varas dos Feitos da Fazenda e do Commr~r
cio terão a designação de Primeira Vara Cível, nas de 
Orphãos c da Provedoria a de Segunda Vara C i vcl. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, elo Conse 1!10 
do mesmo Augusto Senhor, l\Iinistro e St~ud:lrio de 
Estallo dos Ncgocius Lla Justiça, assim o tl'u!ta PJttem!illo 
e Ltça ex:ecutar. Palar:io 1lo Hio de Janeiro r~m Lrr·s de Ju
nho de mil oitocentos setenta o sois, quitlljuag-csimo 
quinto da ln1Jnpcndencü e do Impcrio. 

PHINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Caralcanti de Albuquerque. 



.\CTUS 110 I'• •Ht:H 

DECB ETO N. 0::!07 -· nE a u;, JTJ:\llO DE 18/G. 

M:t!Hla re~_:istr:1:· ::s dcc::,,,·.es clefinilil·:,:; proferida:J pelas Ilr·ln~õc~ 
r!o liii]·.Tio. 

A PrimPza Imprri:tl Ht•g·r•ntP, cn Nome de Sua l\Ia
~r·stallr o llllpi'ratlor o ~icn!wr D. Perlro II, l;sanr!o da 
aLLrilmição ronft'rid:t !lil :!1·1.. 10~, § 1~ da CoJJ~I.ituir;:Io 
do hnperio, lia pnr llt'lll Hr·nctar o seguinte: 

Art. L" As rlceisõcs definitivas rlas Itd:,çõcs rlo Impc
rio serão rc~dstrad:~s: 

~ L" PL'l~s Sccrct:lrios, as proferitl:is nas c~ a usas de 
rcvist:-~, nos IJI'OJ:í•ssos de ha!Jms-corJms c conlliclos de 
jurisd ir~ão; 

~ 2." l'c:los E:wrivãcs do Trilnm:d, :ts f!!'ld'cTi<hs crn 
vroecssos pertencentes a st·ns cartorios. 

Art. 2." O registro scrú lançado em livros cspeciaes 
para o eivcl c crimr, c c.ont<'rá a transcripção llo acór
dão, o numero do feito, sua pror:oclencia, os nomes das 
partrs, os rlrspaellos ou sr;ntenças constantes llos autos, 
e~~ que o acórdão so referir. 

Art. :3." Os livros serão fornecidos p10las Sccretari:Js 
d~s Hclações, e rubrieatlos pelos rc~pcctivcs Presi(lentes. 

Quarulo lindos, snrão recolhidos ao <Jre!tivo c suiJsti
tuidos por outros. 

Art. 4. o Pelas certidões cxtrahitlas dos livros do regis
tro pagarão os que as requerrrcm os cmolumrntos mar
cados no H.cgimcnto anncxo ao Decreto n." 5737 tle 2 
de Setembro de J.874. 

Art. ti." Fie:1m revogadas as tlisposiçõcs em con
trario. 

Diogo Ycll10 Cavalcanti tlc Allmqur;rquc, rio Conselho 
rlo mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de 
Estado dos Ncgocios lla Justiça, assim o tenha entcnditlo 
c faça exceutar. Pala cio do Hio do Janeiro em tres de 
Junho de mil oitocentos sctcnt:} c seis, quinquagesimo 
quinto da Indepcndcheia c do Impcrio. 

PHINCEZA li\IPEUIAL HEGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 



DECRETO N. ()2(18- I) F. 3 DE JU:'ól!O DE i871L 

Appron, cüm morlifi•,'aç<<es, os e-;tatnt•ls rla Companhia-União 
<los Lavradores. 

A Princeza lmperi;ll Regente, em Nome do Impera
dor, Attenrlendo ao que requereu a Companhia- União 
do~ L:1Vradores -, llcvidamen te repi·cscnt:~rl:J, e de r:on
formillade com o p:m~eer d:1 Secção rlo~ Negoeios rio 
Impcrio do Conselho de Estado, exar:1rlo em Consulta 
(\,)vinte e nove de Dezembro do armo passado, Ha por 
lJrm Goncerler-lhc ;mtorização para fnnccionar o appro
var os rcspcetivos est:Jlntos, com as morlificaçõcs que 
eom este baixam, assignarlas por Thomaz José Coelho() de 
Almeida, do Conselho de Sua l\I:J,~est:Hln o Impt~rador, 
l\linistro f' Seeret"rio dr. Estado rios Negoeios da Agri
cultura, Commereio e Obras Puhlieas, rrue assim o tenha 
cntPndido e faça e'\ecutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trr•s de Junho de mil oitceentos setenta e seis, 
quinquagcsirno qninto da lndependencia c do Imperio. 

PHINCI~ZA BIPEinAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Alrneida. 

i.';lausulas a (JUe se ref"ere o D(•cret,o n." (;~~O~ 
desta doto. 

I. 

Art. fL ", ~ 3." Fica substitui(lo pelo seguinte: 
Arliantar aos seus committentcs c accionistas as 

somJpas de que tiverem neeessiclade para melhoramento 
de seus estabeleci meu tos agrícolas ou augmento da 
producção; porlendo a Companhia tomar a si a explo
ração dos mesmos estabelecimentos, no r:aso de que não 
(JUCiram OU não possam OS proprietario3 exr!oral-os. 

li. 

Art. 27. Fica assim redigido: 
O Presidente c Secreta rios da asscmbléa geral serão 

por esta elr,itos na reunião orrlinaria uc que u·ata, o , 
art. 21, dos estatutos. ,, 

Pahei0 r1o H in de J:mriro om :l dr, .Junho do t87fL-··· 
TIIOJJW:: .los/ (.'nt>l/in t/1' llmt•itlll. 

- VARTF. 11. 



;;ao Af.TOS Oll I'O!IEH 

Estatutos da Conqmnhia- União dos 
Lavradores. 

CAPITULO T. 

Art. :1.° Com a denomin~çao de IUnii•o d.os La-..·r·adores 
é fundada nest:t Cô.rte e Cidade d" lHo de Janeiro ur!la Com
panhia coBJposta principalmente de Javr .dores, sem excluir 
com tudo pessoas de outras proli~sõcs. 

Art. 2." O eapital da Companhia será de 3.000:COO~OOO. divi
didos em H>.OOO acçfíes de ~00}!000 cada nma, podendo snr emit
tidas rle uma só vez, on por series, WIIIO t. Adrninistraçfw (1:1 
Companhia parcrer mais euJJI'enirnlc. 

Paragrarho unico. Sr-, cntrrotanto. ~c verificar prlo nnrncro e 
pela importancia das orcraçüps 11ue este capilal ó insullicicntQ. 
poderá elle srr elevado ao duplo por drliberaçfto da a;;se!IJblea 
geral dos aocionistas, e approvar,fio do Governo Imperial. 

Art. 3." O tempo· de durar;iio da Companhia será df) 30 anno,, 
contados da data em que, nos termo,; rlo art. t:l !lo llecreto 
n. o 27H dP :19 de Dezembro de !860, r,;[cs r~latulm: forem rr'gig
trados no Tríliurwl do Comnrercio. 

Art. 1.. 0 A Companhia, tPndo principalrnente em vista pro
mover por lodos os meios lir~itos e Jcgaes o dPsenvolvimento pro
gressivo ria lavoura do paiz, estabelece na Far,a do Hio de Janeiro 
uma casa de conunissücs: · 

§ L o Para receber c vendPr por conta r! e seus com mittcntes, 
aqui 011 nos mercados estrangeiros, os gcncros de prorluc~au na
dona! que lhe forem consignados. 

§ 2. o Para comprar aqui, ou nos ;nereados estrangeiros. e re
mctter aos :>P.us committentcs as machin:ts, apparclhos e instru
mentos agrícolas c outros llltal'SIIUer genrros de sua cncom
meuda. 

§ 3. 0 Para fazer quaesqucr outras opcraçües que se comrrc
hendam dentro dos limites c liw; da Companhia. 

CA l'ITULO I!. 

DAS AI~ÇÕE>' F. !lOS _\f~CIO:·ilS'fASo 

Art. ti. o As -acçiirs da Companhia ser ao nominativas, e as 
transfcrenclas se farão sempre por termo assignado pelas partes 
no escriptorío da Companhia c pago o scllo devido. 

Art. 6. o As acções da Companhia serfto indivisíveis; uma 
acçiio, portanto, uão poderá pertencer a mais de uma pessoa phy
~ica ou moral, :>enão em caso de herança ou successão; mas, ainda 
neste caso, a acç:1o ou aeçücs da herança ou successiio serão re
presentadas por um só dos llerdcirGs ou successores. 

Art. 7. o As acções serão realizadas em prestações de 21>% com 
intf'nallos rlP 60 dias, P annnnrios prr':vios, prlo menos dr W r!i:ts. 



l.iXEC:JI'I I' O, 

Art. 8. 0 As arr.õcs eahidas r,Jn commis'o scrau tlo novo emit
tidas, cntran•lo ô novo aceionisla r:om a sollllJm nas prnsta<;ües 
realizadas, c sujritandn-se a todas as obri~açücs de ac,cionista. 

Art. \l. 0 Qualquer l'esso:1 •1ue estiver na livre adnlinistradío 
de seu> hens, poderá insrrevnr-se r.omo :t('Cionista ela Companliia, 
lançawlo em livro par:1. esse fim 1le:;linarlo o ;;rn nouw. naeiona
litlaclc, prolisstio, do1ni::ilio r, Bumcro dn acçücs li\IC subscreve. 

l'ara~rapho unico. No aclo dr1 suhsercvcJ' paprá por cada 
ac~ão, a titulo dll dcspczas preliminares de incorporação e instal-
lar;{io, a quantia de i2SOOO. . 

Art. 10. Os arcioBblas IJHC no primeiro anno 1lc duração da 
Companhia ou no ca'io previsto 110 para~raphn nnico do art. 2. 0 

se tivcrc111 inscripto eorn 20 ott mai:; ae•;ii('3, gozarão da prefc
rcncia cstallelecida no art. 52. 

Art. H. Os accionistas da Companhia sJo ohri~ados: 
~ L o A fazer, dentro dos prazos aHil\llH~iatlos na confornlidallc 

do art. 7. 0 , a rntrada das prl'~taçl•cs do eanitn I, soh pen.jt de 
perderem o direito ás suas at.·ções c :\s Jll"<'SLtt:f,es anlpriornll'llle 
feita:;, revertendo estas em IJen•!llcio rio fundo de reserva 
(art. iR), e sendo aqnellas novamente rmiltidas (art. 8.") 

~ 2." A communienr (aos IJUC lin\rCJn contas abertas com a 
Companhia) eom a antccedcncia de W dias, pelo mrnos, a reso
lur;:1o IJHC tiverem tornado, de fazer a lransf'crrn•~ia <Ir su3s 
ae~ü•'s, qur se não cllcctnar:i scat estarem liiJUidall:iS c sald:.t<las 
su?s contas com a Companhia. 

,\rt. 12. Os accionistas <[UC f:tllnrl'm á ohri~n~:10 do artigo an
tecPdcntc § 1. 0 por motivo attcntlivPI, a jnizo d:t Atlministração, 
JlOilrn1o purgara müra !lo pagal!lrnlo, l'aw;,do a rnlralla da pres
tação e1n atrazo no prnzo de 60 dias !:onlados do ultillJO em que 
a dPvia.tn te1· feito, c• p:q;-ando por !·ada al"l.::lo uma multa do 
5,?000, qnn S·Jrá arrceadada em Jy;neJieio do fulldo de res·Jrva 
(art. !8, § 2. ") . 

Art. l.3. Os accionio\.a,; da Companhia não f5o rrsponsaveis, 
r,omo t.ars, spn5o alt') ao valor inle~ral de snas ncc:ües. 

Art. H. Os aceionistas da Cmnpanhia IJ)m tlirPitn: 
~ L 0 A s::rem annnalrnrnk illfOI'III:Jdos no llii'Z dP .Janeiro do 

Pstarlo da Con1panhia, cnviando-s<•-JiH:s "rclalorio da AàlllÍHis
traç:ll~, c o h:tlanr;o da rceci h c dcspez:1s da Companhia no anno 
anlnnor. ' 

~ 2." A lliri~irem á Adrninistra1:ãn, á Comllliss:lo Fiscal c iJ ns
>emhléa g-rral dos ac1·i"nistas as reclama(:ões I!UC julgarem a 
llem de SJ:us interes,;es ou dos da Conqmnhia. 

~ 3. 0 A' prcferencia rlr r(nc trata o :u·t. i.i:l. 
Art. W. Os aecinr;islas de 20 on lllais accões trrn o direito rle 

Yohr na ass!!mhléa ~;l'ral dos aceionistns 'para rlci1;:1o de todos 
os cargos da CompaHIJia, e par:l dccis:to de todos os assumplos do 
intercssn da mesn~:L 

Art. !6. Os accionista~ 1lc mais rlr tjO ac!;üc,; l•'m direito de 
elegibilidade para todos o:; cargos sociacs. 

CAPITULO III. 

DAS ltE:'iDAS, DIVIDF::o!DO E FUNDO DE R!ISEI\YA DA CO)IPANHI.\. 

Art. 17. Constituem renda geral da Companhia: 
~ t. 0 As com missões que se perceberem por qua1'1nrr 1las opc

ra~I)Ci mencionadas. no ~ri.~. o 



u:'l'os IHI l'ti!H.B 

§ :!. 0 Os jurosdilferenr,iacs das contas correntes c lias somrna; 
adiantadas na conformidade do art. 4. ", ~ 3. 0 

~ 3. o QuacsrJucr lucros cvenluacs não comprchcndidos nos pa
ragraphos antecedentes. 

Art. JS. Constitur~m rcudrt com applicação especial á formar;ão 
do fundo de reserva: 

§ L• As J)restaçõescahidas em commisso (art. H,§ l. ") 
§ 2. 0 As multas de que tratao art. ií!. 
§ 3. • Quacsqucr rcsto3 indivisíveis lias quanl.ias destinadas 

para dividendos. 
Art. 19. No fim de Dezembro de cada anno far-sc-ha da:; ope

rações, clfectivamente concluídas durante o anuo, um balanceln 
que será com o relataria da ArlHJ inistração, enviado a todos os 
acciunistas, e apresentado á asscrnblóa geral, 110s termos do 
art. 3L Dos lucros veriHcados, depois de pagas todas as dcspezas 
geraes tlc custeio, deduzir-se-lia 20 %, ~endu 5 °/0 para cada um 
dos tres membros da Administrar~üu, e 5 "/o fl:Ira fundo dr1 rcsnrva 
até que este tenha attingido a tÚn doei mo do capital realizado. O 
resto constitue o dividendo a distribuir com os aecionistas, de
pois de examinadas as contas pela CoiHIHis~:lo Fiscal e approvada:; 
pela assembléa geral. 

Art. 20. Osaccionistasquc não tiverem credito al!crto na Com
panhia 110derão receber desde logo os seus di\·idenrlos, snndo os dos 
outros levados ao credito de sua conta com vc:·cimcnlo tle juros 
reciprocas. 

Art. 21. O fundo de reserva é exclusivamente d:~slinado para 
fazer face :.\s perdas do capital da Companhia c para sulislítml-o. 

Art. 22. Não se poderá fazer distrihni~ão de di\·idcnrlos em· 
quanto o capital da Companhia, dtlsfalcado em virtude tle perda~;, 
não fôr intr•gralmente restallcleeitlo, c nem ~c farão <lividrndosde 
mais de !O% de juros do capital em cada anno, cmquautu o fundo 
de reserva não tivr~t· attingido :1 seu lillzitn maximo. 

CAPITULO I\'. 

DA ASSE.\IBL(:A 'iERAL J.)()S ACCIO'iiSTAS. 

Art. 23. A asscmbl6a geral dos accionistas compõe-se tlos accio
nistas de 2U ou mais acçõcs possuidas c imcriplas trcs mczcs ao 
monos, an.tcs do dia tia l'l'lmião. Os ausentes, as corporaçCrcs c as 
firmas soc1acs podem ser rcprrscnladas por seus proeurado!'fls ou 
prepostos, com lauto que csles St'ja!ll Bwmliros da ;JsscuJ liléa c 
não tenham mais de um mandato. O:; mcnort's c os inlr~rdidos 
sêl-o-1~:1o por seus lutares ou curadores, c as mulheres easadas 
por seus maridos, por cllcs dJvidamcnte autorizadas. Os do
cumentos cmuprol!alorius das me11r.ionadas qualidatles drwem 
ser apresentados no escriplol'io da Couqranhi<t tlous dias, pnlo 
menos, anlcs do da reu11iáo. 

Art. 24. As reuniões urdi na rias tia ass.:nliMa gPral st•rão no· 
mez de Janeiro de cada anno, c as exlraoruinarias quando a Atl
ministrar;;1o o entender conycnienlt·, ou qua!Hlo o requererem a 
Commissão Fiscal. ou accionis:as que representem ao menos um 
terço do eapilal realizado. os dias das reuniões sPrão designados 
pelo Presidente tia CompaHIIia, c aHHUHciados com 10 rlias pelo 
menos de antcéctlcncia nos jornacs de maior circulação da Côr
t~. Ficam suspc11sas as tra11sferencias tlc acções nos iO dias ante
riores ao designado para a reunião, e dahi em diante ató que a 
assPm hléa geral St' rcuua f'lf•·rt i vn m~nlr. 



EXECUTIVO. 

Art. ::w. Na.; sr-ssücs or<linari~s trat~.r-sc-~1:1 em primc·iro lugar 
do nssurnpto para rJnr llon\Tr sido convoe~rl.1 a ~:ss,·mille~, e fJlhl 
ser~\ CXpl'l'SS\JJICntc urt:l~!',1dll llQ . .; ,1J111llllCIIJS C SIJ depOIS de flli<
CUtido e rlccidido ou ndbrlo potlcr:í ser admittid:t qn:d:ptPr in
rlicnr,~lo sob materh Pstranl:a, cuja vota'";1o, r~o,Jil.uilo, sr•r;i cru 
novn· rcuui:io. Nas scsscws extr:•onlin~.rias sri ~~~ tr:,_brâ du as
sumpto que tiver motivar1o a couvocaç:Iü c t[UC :;•_·r:í lamlJcw 
rlf'elaratlo 110s annnncios. 

Arl. 2ii. A assctnhll>a geral rqnüar-se-ha CliliStitni!la ;wlw.ll
·lu-s:~ prescnll's :teeionista:; qUI) repn·s,mt<'lll •.c!u nwnm li til ll'r'.:" 
do r·apital snlx;cripto, CXCC'[llll ljUalHIO Sll l1'.1 lar u:t rl'fortitll tl·~S
tcs estatnlo3 ou da ma teria do art. :H,§ :J." em que scr~1 n:·rcss:~
rio que os mclllhros preôentes rnprcsencetll pnlo nJcnos doi<:; tt·r
'~ns do capital rralizado. 
- Para~;rapho unieo. Nho r-o::lp:nrf'.rll!lo o nn1nrro ac.ima llx~Hio 
rlcsignarit o Presidente outro dia para s•'t;tmrl:l n•uni:iu, :11111\lll
ciada do mesmo tnodo, ptHicnrlo-sc r:nlho tlc\ib:lrar r:omo llllltlero 
de accionistas presentes, n~w sendo Incnor rle vintr:. 

Art. 27. As sPssões da assenoiJlüa geral ser~o lll'Cé:iditlas c rli
rigirl~s em todos o:; seus tra;Jalho3 pelo Prrsirknt.c da Colnp::
nhia, ou •Jncrn suas vezes lizcr, o qual as allrirú, suliinrl! lt·wlo :\ 
a ppru\·açfto tia assemhléa gerai rlous do' mc:nhros Jll'''srnte;; para 
Sl?l'Yimm tle S•?t:rel.arios, inr.uuJIJinrln-!hiJ a rrthc~:ãn da< aela.;, 
a leitura elo expudient11, vel'ili~aç:1o tlo n11rnrro dm. :ll'l~iunislaô 
prr~srn te,;, aparaçDo tlus Yotos c 111ais ear~ar;;us rlc:;lc-; IH~:u·t':;. 

Art. 2.'1. As dclihcm~Cl!JS d:1 asseml1k:t ~cral f.~rf!o totnatln 
por maioria de votns do:; wetnllros pn·;;cntrs, cont:ul'lo··sc um 
voto em cada ::lO acçõos, mas nenhum ar~cionista ter :l ma i:; d'J ;; 
votos, t{ualqucr que seja o numero de' suas acçlies. · 

Art. 29. AS deliberações da :tsscm!Jlóa geral tnmnrlas de :!c
c<n·do com as dispo:;içiics tlr·st<:s esta tu tos s;1o o!JI·igatorias para 
todos os accionistas dissielnntes ou ausc•n:rs. 

,\rt. ao. Para a reforma tlns estatutos dcwr:\ p!T:•ctll'r propn,.lll 
da Administraçào c parecer !la Couuniss:lo Fi:;:;~ I. t!Pd:trantlO··Se 
as reformas l[UC s.1 pretendem fazer, ou rcquerimltlllo pelo me
nos tlc •lous terços dos mcmiJros lia :tssrmhléa g''ral com i<!cn
tica dcclarar,.ão. O nwsmo se pr:tlic:\rá Íl'J r~:;s:J rle intcrp:'cl:\t::\o 
anthentica rlos estatutos. 

Art. 3L Compete á a-;sombléa geral : 
~ l.. 0 Julgar as conL.ts annu:ws, •1ne lhe forem apresrm

tadas, depois de haYcr suhro cllas intor[J!)Sto p::rc~er a Cotn
miss~to Fiscai. 

~ 2. 0 Eleger d'cntre osscus membros clcgivcis (art. :16), por 
e~crntinio sr~crc~o c maiori.'t absoluta dtl votos, sr:p:tradamcitlP, o 
Presidente, o Dircctor !:oral c o ~;u!J-llirP<:tor, ,. r,1n listas •lc 
dons e trcs nomes os dous Consultores c o.; tre:; ltl')llt!Jro·; rl:: 
Commissüo Fiscal. s :1. 0 Approvar, com ou s~~m alterar·.üc'>, o r,giul!cnl.o inl<'rrw 
org:mizado pela Administração. : 

~ ,'J.." Hcsolver, nos termos tio art. 2. 0 parn.grapho nnien, 
sobre o au;~mcnto 1lo capital da Companhia, IJI'rn eomo sohr" 
quaesttuer assumptos, qne pPia Arhninistr:ll:':1u 011 pur qu:il•turr 
acciomsta forem sulnnettidos á sua dccis;1o. • 

§ 5. 0 Deliberar sohrc a responsalJilitladc <lo Presidente c mem
bros ela Arlministracão. 

§ 6. 0 Ucformar oú interprdar os estatutos. 
J\rl. :12. Quando se tratar da eleição prescripta. n." ~ ::!. " 1lo 

artigo antccerlcntc, nüo produzindo o primeiro cscrutinio maio
ria absoluta, proccrler-sr-ha a segundo rmtrc os canrlirlatos mais 
Ynlados em numero rln plo rios que tiverem rJ,• ~,,,.''I ri t•l'i. H:m-
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do-sc.rrup:t\r •. rlccHirá a s•1rtr, c n~sl:~ scf(uttrlo rscrutinin preva
lecera a mawn:t relativa, no caso de rüo reunit·cm os c:1ndidatos 
maioria absoluta. 

Art. :l:l. Para rlcir-:lo do Prrsidcntr. c mcrn!Jrus da llirccturia 
não serão aceitos votos por proeura~~l•.1. 

C.\PITULO V. 

Art. :IL A Co:npanhia srrá nilmini>,lrada pnr nrn Prrsi<li~rill'. 
urn Dircctor Genl, urn SnlJ-tlirccl:or c dous Consultores. rlcitos 
pela assembléa geral dos acciouistas. rros trrmos rln art. :ll, § ::!. " 

Art. 3:5. O Presidente ser:i substituído em seus iurpQdimcntos 
pcl? IJirrctor Geral, este p~lo Suh-llircctor, este pelo Consultor 
rnars Yotado, chamando o l're;;idrnte para occurar o lngar de 
Consultor a qualquer accionista ti e 50 ou mais accürs. 

Art. 36. Quanrlo a vaga de qualquer rtos memhi-os da Adminis
tração fôr por dcrniss<lo, abandono rlo lugar, fallccirncnto ou 
outro succrsso terminante, o seu rrspoclivo SCip[llont.~ scrvirü 
sómrnte até a prirnr~ira rcuni:lo da asscrnhJéa geral, que procr
d<'r:t á clei~:lo para prcrnch<'r o lugar vago. Os imp:•rlinwntos 
ternporarios não poderfi.o rx<;<)rlcr d,~· seis Hlrzes, enlcnd<'Hdo-sl' 
t[Ur, 0Xccdewlu desse prazo, tt~rn o·; hJIJCdirlos tacitamente re
nunciado os cnrgos. 

_Art. :17. N<io podor:1o c:;erc('.r roujnnct:nnrntc cargos d:t Arlrni
nrstraç:loos p:1rcntcs port·on,;a<lg-ninid.1rk ou "Hillidatlr, aló o:!." 
grao, contado ,,rgundo o llircito Canunico, os socios rlas mrsruas 
firmas cornmcrciacs. r os impor! idos dr nrgoci1.r sc~(lllllio a Lrogis
laçflo Commcrcial, sendo portanto null,Js m votDs, <[UC rccahircru 
nos inconrpativeis menos votado•;, 

Art. 38. O Prrsidentl', o Dirrdnr Gora 1 c o Suh-Director tlovn
r:lo, antes do cu!.rar rru r:-<creieio d<•stes carg-os, dnposilar cada 
um :;u acções, as tltrars fitar:io imlienavds ató trrs lll<'zrs drpois 
que ~cs~ar o seu cxcrcicio, c nem durante cllc poderão cllcs usar 
do drre1to que lhes outorga o art. 1\., ~ ::_u 

Art. :l!l. O rnandalo do 1." !'rcsidrntc, do 1. 0 nircctor Geral r 
rlo L" Sub-JJiroctor, tlurari; t'if!co annos, depois dos tjuacs irão 
sendo suhstilnidos hem corno os Consultorrs, aos dons, designa
dos pela sorte aunuatmcatc ua srs,:1o or,Jinaria da asseruhléa 
grral. 

,\rt. f;O. QaalrJirrr dos fnnc<:iomrin> da Atlrninistraç:lo, ou 
tcd(~S rllrs, p.1rlcm sr•r· rrsprm<~hilisa:l:ls ou mesmo d<•stituidos 
pcb asscwhl{~a ~:<~r:ll rhs ::r:r:ionlsl.as, nos Lrmuos dos arts. 2li, 
segunda parte, c :JI, ~li.", prov~mdo-s<) <)UC proeeilrraru eow culpa 
ou fraude no exenicio th m:rnrl:r.to. 

Art. íl. Comrctr á Arlruinislr·a<.:fío, alórn d:t livre r geral 
administração de tudo <IHanto rc:;pnitn á Cornp:1llhia (} sr con-
forma com as dispasiçücs drstrs estatutos: . 

~ {.o Apresentar á :asscmhlé:t geral, pelo org-ão t!r. seu Presi
dente, o relalorio e h1lanr,o :uuinat tl:t Cornpanhia. 

§ 2." Fazer pelo mcsrno l'rcside!l te as convo:~acilcs da :Js-
Sf'mhléa geral. o 

~ 3. 0 Arluriltir ou rejeitar ;:s conllllissõcs, :1s propostas de 
arlrantamentos c o-; mandatos r! e que trata o art. 4.. 0 

§ 4. 0 Resolver se as acrüc~ da Companhia devem ser cmit
lirtas por uma só yrz · mi por ~eriPs, c sobre a~ entradas d<) 
prrsla<;ôrs por· ~onla ri:1c ;ll'<.:<i"' "mitti<la-; (arts. 2." r 7.") 
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)i 5. o Propor :\ assemblt!:l geral. a rJeva0ão 1lo capilaÍ tl:l Com
panhia (art. 2.• paragrapho umeo). 

§ 6." Rernettcr ao Ministcrio ria A?,ricnltura, Commcrcio ro 
Ohras Publieas, n:t fo;'llllt da Lei, os rclatori(is c lJal:mços lia 
Co111panhia. 

§ 7. o llespachar todos os nrgoeios oet:nrrcntcs ua •·mtfor
mi<ladc dos cotatntos. 

§ H. o llelegar, quando assim seja indi'p~mavel aos interPsse~ 
da Companhia, em pPssoa de intr•ira eonliaru:a, algumas de 
suas attrilmi1;<1es para Iins cspeciacs. <~xpressos e transitorios. 

~ !l. o Constituir advogados c procuradores, que tratem (j 

defendam os intrrrs,;ps da Companhia a·!tl[) <[IWCSI(UCr autori
dalles, Heparli~õr,:, .Jnbis ou Tril11111a'~"· com ou ,;em li111ita~.:1o 
dl' nndrrt·s. 

~ 'w. Organizar o rl'gimcnto illli'I'IIO (art. 31, § 3."), r.•gu
l:uulo a incurnlll'ncia de cada um de srus memJJI·os, as suas 
sessões, o numero, nome:tção, demissão, vencimentos c deveres 
tios empregados ncccss:trios; a marcha do expediente, a;; ins
trueçõcs, modelos e tahellas p:tra regular as oprra~ül's da Com
panhia, e toda., as mais 1lisposiçücs. t]ur forc111 IH'I·c:;,·arias :1ara 
a conveniente c fi~'l obscrvanci:t destes c;latulos. 

§ li. Fixar a rm·cçntagcm das corll:nissõr~s o m;:r11lato:r, a 
taxa dos juro; a pag:tr ou a rccehrr (art. 4." § 3.") 

~ :12. Deliberar sobre a crraçãn de nge;1"ias. 
~\ !3. Suspender a t•xr<~tll;.:1u de l(l!alqlll'r dr!ihPraf:ITo lomad:t 

quaudo o l're:'i1lcntc t•:d:;ir f(ll" Pila sr'ja suhrnl'lli1!a ao 1'11-
nliecimento e dPcis:lo da assP!niMa geral. 

3 14. Exercitar, Hnallllcnte, todos os aclos administrativos 
wlJre os ncgucios da Companhia, transigir a rest:eito dcliP-s, 
relJUCrcr aos poderr~s do Estado o rJne em bem da Companhia 
entender conveniente c demandar c ser Llemanrlada, para tudo 
o que lhe é conferida plena c i Ilimitada autorizacr1o, inclusive 
vodcrcs em causa pro;:ria. " 

Art. 42. Os C'Jnsultorcs deverão reunir-se, ao menos nma 
vez por mez, em dia lixado pelo fresidentc, a Jim de auxiliar 
a Administração com suas lnws. cxpcricneia c eonseltws c de 
propór qu~eSilUPf 111Ptli1las que consiilcrcrn vantajosas :'1 man~ha 
ou ao; interesses da Companhia. 

Art. 43. As deliberaeües da Arlministrar~ilo snr:1o tomadas 
por maioria de votos." O Presidente, sem c'uja presença w não 
resolverá sobre rua teria importante, votará sempre em ultimo 
I ugar. Os Consultores discutem, mas nilo votam. 

Art. 44. Os membro:; d:t administração não contrnhcm por 
motivos de sua,; funcçõc:; obrigação 011 rcsponsa!Jilidailc al
guma pessoal para co1n terceiros, c só rrsponr!Plll p~la exe
cução de seu mandato. 

Art. 45. O Presidt'nte, o Dircctor G[)ral e o Suh·Dirertor 
perceberão por seu trabalho a porccntaw~m Pstal;el<'r'ida no 
art. i!l. As f1mr:~õf'S dos Consultores ,q~1" ~ratnita~. 

CAPITULO YI. 

Art. i6. Uma r.ommiss:lo Fiscal composta 1le trcs membros elei
tos annualmente, nos termos do art. -31, ~ 2. 0 , é incum!Jida do 
I)Xamc detido e minucioso e da fiscalisacão dos actos da Adrninis
h·ação, para o que rennir-sc-ha no csrriptorio tla Companhia 
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(onde to~! o.'> ns li I' l'o3 n <locllllllmtos 1 hes snr:1o franqueados) ao mr
nos urna \"C!Z em cada. triHJe3tm n impreteriv~lmcnte no mez de 
.Janriro. logo rlepóis rtno rccnhnr n rclatorio e halançn de l]llfl trata 
o art. 4t ~ l.", a llm de os c:x::uuinar c dar sol!re clles o seu parecer 
110 preciso termo de Hi dias. 

Art. .'J,i •• \ corumiss:lo, se julr;ar conveniente aos interesses da 
Cornpan!Jia, requererá ao Presidente a convocação da assembléa 
geral, mas JXlra esta reqnisi~:lo e mister o voto unanime da 
r:mnuliss:lo. 

CAPITULO VII . 

. \rt. '~S. Os rlivirlen<los das acçür:; qnr n;1'l forem rcrlamadus 
nas époc~s compctrntes, ne!ll ainda posteriormente, serüo crr
dibrlos aos respectivos accionistas em conta corrente c rapib\li
:<ados annnalmcntc (vide tnJrlla n. 0 i). 

Art. !1'>l. Todo> os funccionarios e emprega1lrs da Companhia 
.'ao individualmente resronsavcis pelas perdas e rlamnos que 
de seus actos resHitem á Companhia ot: a tnrceiros, licanclo por 
isso sujeitos ao rrspeelivo fli'Of'es-;o c ;is renas da lei. 

Art. tiO. Qualquer accusae<to con Ira o Presidrnte, llirrdor 
Cnral e Suh-llircctor devPrá s'cr feita perante a asscrnhléa geral, 
r só depois de examinada por uma cummiss5o especial rlc cinco 
membros para esse fim rnW.u deita, será discutida em ulle
rior srs:;:io, depois de ouvidos os accusados; e se fôr julgada 
procrclcnte. ficar:lo ipso (acto dr111illido:<. clegrnclo-se rm acto 

et,ntinuo fJUCin os suhstiltw. 
Art. iil. A approvnçJ.o d~s contas da Administração pela as

>em bléa grral im portar:i a p:xorwr:1 cão de qua I quer responsa
JJilidadc da mcsu1a Administra~üo jiclos actos de sna gcshlo, a 
rtue se referirem as ditas contas. 

Art. 52. Os accionist~s fJUC, rlurantc o primeiro anno da dn
rat_:ão da Companhia, se insr:reYc1·em c.om 20 ou mais acçõcs, 
>erão considerados inst::Jiadorc:>; c assim estes, como aqucllcs 
que tomarem o mesmo numero de novas accõcs no caso de ele
vaçüo do capital, terão prefcrencia a quacsriÚ.rr outras pessoas 
em prctrnçües ou negocios com a Companhift. 

Art. ii:l. Para lodos os empre~os da Companhia, verificada 
~ Ig-ualdade de habililar:tícs entre os pretcndr-ntcs, serão prefe
rido:' os que forem accioiiistas. 

Art. M. A dic•solucüo, lHJUidacüo c partilha dos bens d:J Com
panhia terá lugar nos termos dá Legisl:~r•.ão Commereial e elos 
arts. 35 c seguintes do JJcerrto n." 27Ü de 19 de De;r,embro 
tlc 1860. 

CAPITr!LO YIII. 

DISPOSIÇÜES TILINSITOIIIAS. 

~ Art. tip. ~or uma. d.eroga~ão transitaria .dos arts. 3f, ~ 2. • e 
.,2, a primeira Arlrnmislraçao d:t Companllla será r.omposta do 
Dr. Joaquim .José de Campos da Costa de !'tfedeiros e Albuquer
que, como Presidente; de Jos:'! IJemarrlo da Silva Moreira, como 
D!rec!or Geral, e de José Cordeiro da Graça C:tsfellões, como Sub
Dircctor; procedendo-se sómcntc á rleicão dos Consultores e 
rios membro'; rla Cornmissüo Fisr~l. " 
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Art. 56. José DernardtJ da Silva l\Ioreira, funtlaJor e incor
porador da Companhia, llca autorizado a ~olici ta r do Governo Im
perial a approvação dos presentes estatutos e a adherir a quaes
quer modificações que o Governo entender que devem ser feitas, 
para o que lhe são conferidw; todos os porlcrcs de que trata o 
art. U, ~ i,. 

T.\BF.LL.\ N. i 

-N~tllllCro.,.]- Annos-. ----,~-_ -.----~---a-.-l"_l ____ l i(,~;,;j:;~,;~il;tl i 
.. cçocs. "' pt .• . sa tl:1. 

I -- ----------------·· 
i........ ti...... L..... 200~000 1 :079~378 
~-....... :;, . . . . . to.... . 2:000~000 t0:793ij86'L 
a ....... . 
. r,. .•••••.• 
5 ....... . 
6 ..... .. 
7 ...... .. 
8 •....... 
\! ....... . 

lO •....•. 
H ....... . 
t:l ....... . 

to ..... . 
10 ..... . 
15 ..... . 
Hi .... .. 
20 ..... . 
20 ..... . 
25 .... . 
25 ..... . 
3'1 •..... 
3:1 •...•. 

:1...... 2oo~ooo 2:2~1noso 
l.O. . • . • 2: ooowoo 22: 562~018 
L..... 2005000 3:820~0l'L 

to...... 2:000tiOOO 35:78'MI" 
L..... 200NOOO 5:9234'1776 

to...... 2:ooo5ooo G~:6795tts 
1...... 200~ooo s:no~t>72 

i. . . . . . 2005000 i2: 2955200 
to ..... 

1 

2:oounoou Ro:aoo,~26o 

to...... 2:000,~000 H1l:ti66ijOtH 

Urna acção é provavcl que renda em cinco annos 879 1~3í8 o qw~ 
junto ao seu valor nominal de 200,~, rlcvc rm 30 arlllos, rapila
lisando juros e dividendos, protluzir 12:205~200. 

Dez acções devem renrler pela me~m::t fórma r111 cinco annos 
t0:793ti86~ e em :10 annos H1>:566nots, corno hr!Ln demoltSir:• a ta
h~'lla acima. 

DECHKfO N. t3209- ()E :l DE .JU.'illll [)E Hl71i. 

Approva as alteraçües feitas aos estatulo<> da ·So~irtlarl''
Garantia Nacional. 

Attendenrlo ao que Me rcpre,;tntou :1 IJirecl.oria ria So
cicdade-Garan tia Nacional-, c Tendo ou v ido a Secção 
de Fazenda do Con~clho 1le Estado, Hei por hem, do con
formidade com a Minha Imperial Hesolução de Consulta 
de i 7 do mez passado, Approvar as alterações feita.~ pela 
respectiva assembléa geral aos artigos tle srn~ rst.a l.u tos 

- PARTK 11. 68 
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abaixo mencionados, os quaes 11carão redigidos 1lo motlo 
seguinte: 

Art. 3. o O fim da Associação- Garantia Nacional-· é 
facilita r a e reação de ca pi taes por meio de contracto mu
tuo, em contribuições adianta das, feitas por q uaesquer 
pessoas, sem distincrão de classe, a favor 1lc eseravo~, 
aos quaes fiea faculta~a a libenlade, e em bcnelieio de 
ingenuos, mediante prestações unicas, ou parciaes an
nuaes, pot· espaço de 215 annos, á escolha do contri
buinte, fomecidas da propriedade do contribuinte ou 
do bencliciatlo. 

Art. 4. o A gcrencia Lla Associação é exercida por uma 
Directoria, composta de tres membros, e fiscalisada por 
uma commissão de igual numero, eleita ll'cnlrc os as
:;ociados. 

As attribuições da Directoria e da Commissão Fiscal 
serão especificadas nos capítulos 7. o c 8. o 

O numero dos Dircctores, assim como o dos membros 
da Commissão Fiscal, póde ser elevado a cinco, quando 
parecer á asscmbléa geral dos contribuintes. 

Art. 7. o A contrilmição de cada contracto será unira 
ou p:~rcial annua, nunca rç.enor de i2;)000, e paga al(• 
31 de Jlezem!Jro de cada anuo. 

Art. lO. Totlos os contribuintes, que entrarem para 
a Associação no mesmo anuo, formarão uma secção os de 
contribuições unicas, c outra secção os de contribuições 
parciaes annuas, sendo considerados associados entre si 
os contribuint!ls de cada secção, na panilha dos lucros, 
até 31 de Dezembro de eada quinquennio social, guar
dadas as proporções rei~: Li v as ao numero de contractos 
que houver fci to cada um. 

Art. i2. Os contribuintes, que quizercm fazer parte 
dá Associação no mesmo anuo que se inscreverem, de
verão pagar sobre sua contribuição um c meio por cen lo 
ao mcz, desde o principio do anno social, c adquirirão 
assim direito á partilha dos juros da secção a que per
tencerem, desde o prineipio do anuo social, e a partilha 
das acquisiçõcs evcntuaes das multas e commissos, qun 
se verilicarcm da da la da cn tra1la na Associação a L é 
o fim ::los respectivos conlractos. . 

Art. iõ, § L" Só por drclara~ão expressa do con
tnbuintc po.derá o benellciado, na extincção do prazo 
do contracto ou nas liquidações quinqucnnaes, receber 
o capital e lucro. , 

Art. w: Sendo de uma só natureza e para o mesmo 
fim os eontracto5 da Associação, haverá, entretanto, 
duas ela~se' de contribninlr~: uma dos que tizrrrm 



:;:m 

contribuições unicas c outra dus que lizercm contri-
buições annuas. · 

Art. 20. A pena de caducidade de contracto, que só
póde dar-se na classe das contribuições annuas, deter
mina para o contribuinte ou bcneficiauo a perda de 
capital, juros c lucros que teria de auferir. 

Art. 21. O contribuinte da classe de contribuição 
annual, que não satisfizer sua prestação durante o mez 
em que deve fazcl-o, incorrerá em commisso. Conce
de-se-lhe, entretanto, um anno de espera para o paga
mento atrazaLlo, pagando mais de multa sobre a annui
dade de vida 6 o I o sobre cada trimestre, completo 011 

não, a lim de que adqllira o direito de ser equipa
rado na liquidação aos dos contribuintes pontuaes. 

Art. 2:3. Os lucros que têm de auferir os contri
buintes da clas~e de contribuições annuas serão com
postos: 

1.0 Dos juros das apohces tla divida publica, em que 
se converterem os capitacs, 

2. 0 Da capitalisação destes juros cobrados semestral
mente. 

3. o Das multas pagas pelos contribuinte:; que incor
rerem em atrazo, na conformidade do art. 2i, as quaes 
multas serão tambem converli!las em apolices. 

4. 0 Da porcentagem que pagarem os contribuintes 
inscriptos no correr do anuo social já começado, c de 
que quizercm fazer parte, n~ fórma do art. 12. 

ã o Da acquisição de cventuae~, de accôruo com o que 
ficou especificado no art. H. 

6." Da perda de capitaes c interesses proveniente~ 
da caducidade de contractos, de accôrdo com o art. 20 
do presente Regulamento. 

7. o De quaesquer outras rendas não previstas neste 
Reg·ulamen to. 

Os lucros que têm de auferir os contribuintes da 
classe de contribuições unicas serão compostos: 

1." Dos juros das apolices lla divida publica em que 
se converterem os capitaes. 

2. o Da capitalisação desses juros cobrados semestral
mente . 
. 3. o Da porcentagem que pagarem os contribuintes 
mscrip~os no correr do anno social já começado e de 
tiUe q u1zerem fazer parte, na fórma do art. 12. _., .. 

4. o Da a~quisição de eventuaes, de accôrdo'êóiÍi Q qu~ i . ·· 
!icem espec11tcado no art. H. ~" -','\,. \"' "''i ';,li'", ·:,n 

r-1oD l "·'··'· ".) "· c qu:trstptcr outras rene as não,,pró~ISt~s neste 
Regulamento. \,· 

/! 
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Art. 2!:1. A c ou vocaç;1o da assembléa geral onlinaria, 
que deve ter lugar touos os annos no mez ue Julho, 
será feita pela Directoria em annuncios, e publicados, 
em tres dias consecutivos, nas folhas diarias de maior 
circulação. 

Art. 33, ~ 3.0 Eleger um novo Director no fim do 
primeiro triennio da primeira Directoria c posterior
mente outro no fim uc cada anno. 

Se a Directoria fôr ue cinco membros, a primeira 
eleição será no fim do primeiro quinquennio, sendo 
de dous membros, nesse e nos seguintes anilos. 

Art. 39, ~ 8. • Quando houvc1· impedimento de mo
lcstia prolongada ou ausencia de mais de seis mczcs, 
ou caso de renuncia ou morte ue qualquer membro da 
D!l'cctoria, bem como do Conselho Fiscal, chamar-se-lia 
um contribuinte para substituil-o, á escolha da Di
rectoria ou do Conselho Fiscal, conforme fór o im
pedimento ou vaga, que servirá até á primeira rcu
n i ão da asscmbléa gera I. 

Art. 41. A Commissão Fi,cal será composta ele tres 
ou cinco membros, segundo o ;trt. -í. ", eleitos pela 
a:::scmbléa geral tl'eutre os eonlriiJUinles. 

Art. -í2. Seu exercício lt~rá o mesmo prazo da Di
rcctoria, c sua elcir;ão será feita por escrutínio se
creto, em lista do trcs ou ci1H~O nomes ; do mesmo 
mudo se fará a eleição dos suppleHtes; em igualdade de 
v o tos úecid i rú a sorte. 

Exceptua-sc a disposir.;üo provisoria do nt. 47 . 
. U Barão tle Cotegipe, uo Conselho de Sua l\lagcstade 
u Imperador, Senador do Imperio, Ministro c Secre
tario de Est:.~do interino dos Ncgocios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Tlwsouro Nacional, assim 
o tenln enlendiuo e faça executar. Palacio do Rio 
Je Janeiro em trcs de Junho tle aill oiloc<~nlos setenta 
e seis, quinquagcsimo •Juinto da lndepcndcnLia e do 
Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

Bal'lio dt· Colr'gÍfW. 



EXECUT!Hl, ;; 't I 

UECHETO N. 6ti0- DE 3 DE JUNHO DE 1876. 

(~onccde uu torização a Fcliciano Freire da Silva para organizar 
uma Companhia de pesca, salga e secca de peixe nas Provín
cias do Amazonas, Pára e lllaranhào. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
~cstatle o Imperador o Senhor D. Pedr·o 11, Attendentlo 
ào que requereu Felici:mo Freir·c da Silva, IJa por l!eru 
Conceder-lhe autorização para or·ganizar uma Companhia 
eom o capital de quatrocentos contos de réis (ft00:0005), 
destinada á pesca, salga e secca de peixe no !itoraltla:.; 
Provinciasdo Amazonas, Pará e Maranhão. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho Lle Sua 
l\lagcstadc o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio 
tlo lUo de Janeiro em tres de Junho de mil oitocentos 
setenta e seis, quinqu~gcsimo quinto da lndependencia 
c tlo Imperio. 

PlUNCEZA 1:\iPElHAL li.EGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Scnltor;l.- Tendo <JÍJH1a subsistido no corrente exer
(' i(:io linancciro as mesmas rireumstandas, p;tra que fo~
~e conservada na Hepultlir.:a do Paraguay a força brazi
leira ali i cstadonaLla, e lJem assim continuado a compra 
na Europa Lle armamento motlerno para substituir o an
tigo, e não havendo sido consignados no orçamento vi
gente ereditos cspec.iacs para taes despczas que têm sido 
feitas eom os recursos ordinarios dos ercditos abertos 
a est1~ l\Iinisterio pel<J Lei n. o 261o0 de 22 de Setembro 1lo 
a uno passa1lo; acontece que aquellas dcspezas ocl:asio
naram dcficits em diversos paragraphos do orçamento, 
e, por estarem esgotc.dos taes creditos, indispensavel 
se torna abrir um extraordinario ela quantia de 
2.1i36: 1361'$806, ronforme a tallclla annexa. 

A' vista do exposto, tenho a houra de submcttcr it As
siguatura de Vossa Alteza Imperial o fl('(TC'lo junto, au
torizando o mencionado credito. 

Sou, Senhora, e.om o mais profundo respeito (' a rala
mento rlf~ Vn~s;t .\lt,.za llrl]H'l'i:ll suiHlilo rev1•n·nt(• 

Duql(c de Ga.xia~. 



\L 1'0.'> IHI I'. IDE!: 

DECHETO ;~. ü211 -DE lO Di> JUNHO ÜE lH7ü. 

Au!oriu a abertura de um credito extraordlnario ela quaniL't 
de 2.636: 13Gij80G para as despczas do Ministerio da Guerra no 
exercício de 1875-1876. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
lb por bem, na conformhlarlc do art. 4." da Lei n. • 58!) 
de O de Setembro de :1.8tiü, Tendo ouvido o Conselho de 
1\Iinistros, Autorizar a abertura do credito cxtraordi
nario de dous mil seiscentos trinta c seis cQntos cento 
trinta c seis mil oitocentos c seis réis, distribuído 
Jlclas rubricas mencionadas na Tabella junta, visto não 
ter sido suficiente para as despczas do l\Iinistcrio da 
Guerra o que foi concedido pela Lcin.• 261,0 de 22 de 
Setembro do anno passado, devendo em tempo compe
tente ser esta medida levada no conheci monto !la Assem
bléa Geral. 

O Duque de Caxias, Conselheiro de Estado c de Guerra, 
Senador do Impcrio, Presi:Ient1l do Con:>clho de Minis
tros, l\Iinistro c Secretario de Estado dos Nego·:ios da 
Guerra, assim o tcn!w cntenuido e faça executar. Pala
cio do Hiode Janeirocmdcz de Junho de mil oitocentos 
setenta c seis, quiniJUagcsimo quinto da Indepcmlcncia 
n 1!0 Impcrio. 

PHINCEZA Il\lPElUAL HEGENTE. 

Dwzue de Ca:cias. 

TaiJelltL distrilmtiw do erudito c:draordi1tario autorizado 
por Decreto desta data pam o e.racicio de 187li-187ü. 

Art. 6.• d:~ Lei n." 2640 de 22 de Setembro de !87:5. 
~ (j_" lntcndcnda c Arsenacs de Guerra. i.8i0: 2G6#ft5:1. 
§ 7." Corpo de Sauue e Hospitacs. . . . . 42: :1.:1.3~764 
§ 8." Quadro do Exercito............. 276:055~528 
§ Hi. Diversas despczas e Evcntuaes.. 460:619l\'f.33 

Repartições de Fnzcnda. . . . . . . . ~ 7:081$930 

2.61ü:136B8U6 
Palacio do Hio ele Janeiro em W de Junho de 187ü.

Dttqtte de Caxias. 



E'iECUTIYO. 

llECllETO N. ti:H:i!- DE 10 DE JU:;Ho ng 1g7(), 

Proro;:a por sei.> mczcs as disposições do Decreto n. o 6050 de H de 
Dezembro de 1875. 

Attendentlo a que actuam ainda as razões de interesse 
publico que determinaram a medida adoptada pelo De
creto n. o G050 de H de Dezemb1·o de l87i'i, e Tendo ou
vido o Conselho de Ministros, Hei por bem Prorogar 
por seis mezes as disposições do r·oferido Decreto, em 
virtude das quacs fôra suspensa, por igual p1·azo, a co
brança dos/direitos de consumo do gado vaccum c lani
gero importado no lmperio, e de quàesquer taxas a que 
estivessem sujeitos os navios que os trouxessem. 

O Barão de Cotegipc, do Conselho de Sua 1\Iagestade 
o Imperador, Senador do lmperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino dos da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Theso1Íro Nacio
nal, assim tenha entendido c o faça executar. Palacio 
uo Hiouc Janeiro em uez ue Junho de mit oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inucpenuencia 
e do lmperio. 

PHINCEZA IMPEHIAL HEGENTE. 

Barão de Co!cgizH·. 

DECRETá N. 6213- DE 21 DE JUNIIO DE 187G. 

Concede a Antonio Tavares llastos Junior pcrmissao, por dous 
annos, para explorar minas de ouro e outros mincraes na fre
guezia dos Tres Corações do Rio Verde, municipio da Campa
nha, Provincia de Minas Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
AttenJendo ao que requereu Antonio Tavares Bastos Ju
nior, Ha por bem Conce1ler-lhe permissão por dous 
annos para explorar minas de ouro e outros mincraes 
na freguezia dos Tres Corações do Rio Verde, municí
pio da Campanha, Provincia de Minas Geraes, sob as 



clausula-; que com est1! lnixam, ;ts~ig111das (>OI' Thomaz 
.Tos(! Coellio Je Almeida, do Consclllo de Sua 1\lagestade 
o Imperador, Ministro c Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricullura, Commcrcio c Obras Publicas, I[UC 

assim o tcnln entnnditlo c faça executar. Palacio do 
Rio :!c Janeiro em vintn c um de .Junho de mil oito
centos setent:~ e seis, quin>flJ,l'-("f'SiJno 'fninto ria lmlc
JWIHlencia e do I ::qJ')rio. 

PIHNCEZA Dli'EHL\L l\EGE~TE. 

C~J:·u~.ulas n C~1U" '"'e r( ... f'c•t•c ... n l_)p~cr•p(,o n.n c;;/--~J:t 
.. .,,...,,.cinta. 

r. 

Fica concedido o prazo de dons annos a Antonio 
Tav~res D:tstos Junior para explorar ouro e outros llli
neraes na fregtwzi~ 1los Trcs Corações do Hio Yerd1•. 
lllUnicipio da Campanli:L l'l'O\llli'ia dl' l\linas n.-raes. 

11 

As cxplor;tçiícs potlerão ser feitas ]J'11' qnalqur)r dos 
modos rccommenilados pei:J sciencia. As que se tiverelll 
de fazer em lcrrenosJJossuirlos, por meio rle sondagrw:. 
cavas, poços, galerias subtcrrancas ou n ct'•o ahcrto, 
não po1lerão ser executa>l:1s s<~lll autorização cscripl:l tios 
propri el:ll·ios. 

Se c;; ta, poróm, lhe fôr lll':~·ada, porle1 ú ser ~upprid:1 
peb Presidcneia dn Província, mediante fbnça prestada 
pelo concessionario, qu1~ responder:'! pela intll'illniz:11:ão 
de todos os jJI'I'jnizos. p>Tths c tlamnos c:lUS:ldos ao~ 
proprietarios. 

Para conccss;to de scmclhantn supprimcnto, o Pre
sidente da Província In:J!!llarú, por crlitae:;, intimnr os 
proprietarios, pHa, dentro do prazo razoaYe\ qut~ 
marcar, apresentarern os moti\·os de sua opposição 
e requererem o <[nr julg·nrPm ner:cssario a hem th) sPu 
di r<' i to. 

III. 

O Presidente da Província concederá ou neg:~rá o 
snpprimento requerido, ú vista das razões expenrlidas 
pelos proprictarios, ou :'1 revf'lia tiestrs, tlrelarando 



EXt>ClJ'l'IVO. 

üs fundamentos do i'Ua Llccisão, da qual poderá o inte• 
ressauo recorret· para o l\linistet·io da Agricultura, 
Commet·cio c Obras Publicas. Este recurso, porém~ 
sómcnte será recebido no e!Ieilo devo! u ti v o. 

lV. 

Deliber<Jda a conce~são tlo supprimcnto da licença, 
JH'Ot:etler-sc-lta immctliatameHtc Ct avaliação 1\a fiança 
Je que trata a c\austlla 2. a Oll llél indUIIJIJÍZat;ão dos 
prejuízos allegados pelos proprielarios, por 11wio de 
:H'bitros que serão nomeallos, dous pelo concessionario, 
:1 dous pelos proprietarios. Se houver empate, será 
1Iecidido por um ü. o arbitro, nomcaLIO pelo Presidente 
Ja Província. Se os terrenos pertencerem ao Estado, 
o ;). o arbitro será nom1Jado pelo Juiz tle lli rei to. 
Proferido o laudo, o conccssionario será obrigado a 
cJicctuar, no prazo de oito dias, o deposito da tiança 
ou pagamento da im[Jortancia em que fór arbitrada 
a inllemnização, sem o que não lhe será concedido o 
supprimcnto da licença. 

v. 

A inuemnização tle que trata a clausula precedente 
será devitla ainda quantlo as exploral;ões forem feitas 
em terrenos de propricda1le do coucessionario, ou do 
Estado, uma vez que de lias possa provir damno ou pr0-
juizo aos proprictarios confrontantes. 

Yl. 

Serú igualmeutc obrigauo a rcstaiJclccer, á sua custa. 
o curso natural das a!.{uas que tiver de desviar de seu 
In i to, pela necessiuadc dos trabalhos da exploração. 
Se o desvio dessas :1guas prejudicar a terceiro, não lhe 
serú permittiuo effectual-o sem licença deste, que po
derá ser supprida mediante inucmnização, na fórma 
estabelecida na clausula 4,. • 

VII. 

Se dos tl·abalho> da ex.plot.1ção resultar a formação 
de pantanos ou estagnação de agua~ que possam pre
judicai· a saude dos moradores da circumvizinhança, 
o coneessionario será obrigado a descecar O!l terreno!\ 
·alagados, restituindo-o~ a seu antigo estado. 

- I'ARTF: 11. 



\CTUS llO I'OIIIW 

VIU. 

As pesquizas tle minas por meio ue cavas, po:;os ou ga~ 
lerias, notcrritorio desta concessão, não terão lugar: 

L o Sob os euilicios, c a m metros tlc saa circumfc
rem~ia, salvo na ultima !tY(lothe~e, sónwntc com con~ 
sentimento expresso c por cs<.:ripto do respectivo pro~ 
prictario. Este eouscntimento não [HJ:ler:'t ser suppriuo 
lH~Ia Presidcncia Ja Província; 

2. o Nos c a minllos e estradas publicas c a iO metros tle 
cada lado delles; 

J." Nas povoações. 

IX. 

O concession[irio fará levantar plantas gcolog-icas e 
topograpllÍcas dos terrenos cxplot·ados, com perlis que 
demonstrem, t1nto quanto pcrmittircm os trabalhos 
lfUC tiverem feito, a superposição das camadas minc
rac5, e rcmctt1~l'á as ditas plantas por inlcrmedio tio Prc
sidl)nte 1la P1·ovincia ú ltiCllcio:lada S:•ndaria, aeompa
nliada~: l." du amostras dlls mesmos millcraec; c das va
riedades das camadas de turras; 2." du uma Llcscripção 
minuciosa da possaw;a da~ minas, do.> terl'cnos tledomi
Hio publico e particular, necussat·io:; ú mincra<.;ão, com 
designação dos propriebrios, d::s t't!ilicar;Ges nellcs exis
tentes e do nso ou emprego ;t que ~ão destinados. 
Outrosim, imlical'Ú qual o meio mais i!propriado para o 
transpor· te dos produclos d:1 mineração e lJ ual a u is tancia 
entrl' r a da uma das minas c os poroados mais proximos. 

X. 

s~ttisfeilas as clausula; dc.-;le lJe,'l't•Lo, scr-llic-lla con
CL'llida aulorizar;ão para lavr\tl' as minas por cllc dcst:o
bcrli!S nos lugares desi.~nados, de acr.:urdo com as leis e 
t:ouc.lições LJUC o GoYeruo julgar conveniente estabe
lecer no acto da couc.cssão, no interesse da mineração, e 
t'lll beneficio do Estado e dos pH·ticulares. 

Palar·io Llo Hio de Janeiro em 21 de Junho de !870.
'1'/tonu:z José Coelho de Almeida. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. fiillf~- DE 21 DE JUNHO llE 1R7ü. 

Conccllt) ao nacharcl Paulo Ferreira Alves pcrmissfio, por dous 
anno,, para explorar minas !I e t·aJ'\'ão !le ]letlra no município 
ti:~ Ararau!(nit, Pr:n·in<:fa !I· S:tnla Catharina. 

A Prinecza Imperial Urgente, em Nome tlo Impera
dor, Attcndenrlo ao que nqucren o Bad1arf'l Paulo Fer
reira Alves, Ha por hem Conceder-lhe permissão, por 
dons annos, p1ra explorar minas de earvão tln pedra no 
município de Araranguá, Província de Sant1 C 1tharina, 
soh as clausulas qUI~ com este IJaixnm, nssi!.;n:Hias por 
Thomaz José Coelho de Almci1la, do Conselho de Sn1 
Illag·cstaclc o Impcra!lor, 1\Iinistro c Secretario de Es
tado 1los Ncgocios da Agricultura, C•)mmm·cio c Obras 
PulJlicas, que assim o tenha cntenrlido c f;1ça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte c um de Junho de 
mil oitocentos sctcnLI c seis, quinquagcl'imo quinto 
!b lndepcndencia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a (JUe Me ret"ere o Deeret.o n. 0 0~14 
rle,.t-a dat-a. 

I. 

Fica conccditlo o prazo de uous annos ao lhchan'l 
Paulo Ferreira Alves p1ra explorar minas de carvão de 
pedra no município de Araranguá, Província tlc Santr~ 
C ttharina. 

11. 

As explorações poderão ser fcit1s por qu:tlqucr dos 
mo(los rcwm meneia dos pela scicnci:l. 

As qu1~ se tiverem de fdzer em terrenos possuídos por 
meio de son1lagens, cavas, poços, galerias subt.errancas 
ou a céo aherto, não podPrão ser cxecutallas sem autori
zação cs~ript1 dos proprietarios. 

Se esh, porém, lhe fôr nL'p;atla, po'lcrá ser suppri1la 
pela Prcsiclcn(~ia d:t Provimia, me:liante Jiança prcstula 
pelo c:on•·cssionario qu:: rc~ponrlerá p:~h in l1'mniz1çãC\ 



ACTO. DO PODER 

uc tmlos os prejuízos, perdas e damnos causados ~os pro· 
prictnrios. 

Para a concessão do semelhante supprimr'nto o Pre
sidente da Província, por orlitaes, intimará os proprie
tarios para dentro do prazo razoavel que marrar apre
sentarem os motivos do sua opposição c requererem o. 
que julgarem necessario a hem do seu direito. 

IIJ. 

O Presidente da Província conceuorá ou negará o 
~upprimonto requerido á vista das razões cxpcllllilias 
pelos proprietarios ou á revelia destes, doelarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual potlorão os inte
ressados recorrer para o 1\lin ist.erio da Agricultura, Com
mareio c Obras Pulllir:as. Estr, ror:urso, porém, sómento 
será rece!Jido no ciieito clnvolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão rlo supprimento da Jicenç:1, 
procedcr-se-ha immodiatamcnto ú avaliação da liança 
do quo trata a cb.usula 2." on ria inrlemniznção dos 
pmjuizos allcgados pelos proprict:lrins por meio do 
ariJitros que seriio nomeados, dous pl'lo roncessionario 
e dous pelos proprir:larios. Sn houver em patr, será 
!loridido por um rt" arbitro, nnmPado pelo l'rcsirlf'ntr~ 
rla Provinda. Se os Lencnos pr:rteHcerr:m ao Estado, o 
~i. 0 arl•itro serit nomnatlo l>l'lo .Juiz rio Dirrilo. Profe
rido o laudo, o concrssionario sPrú olirig~rlo a r•IT!~clnar, 
no prazo de oito dias, o dnposito da fiança ou pagamento 
da importancia, em que fôr arbitraria a inllemnizaçiio, 
sem o que não lhe será concedido o supprimento rla li
cença. 

Y. 

A indemnização de que tratr~ a ebusnla precedente, 
será devida aind:1 quando as explorações f'nn~m feitas em 
terrenos de propriedaue tio COJH'essionario ou !lo Estado. 
uma vrz quo riP!la possa provir •!amno nu JWI'jnizn ao;:. 
prnpril'tario.' rnHfrnnt:Jnlt'S. 



EXECUTIVO. 

VI. 

Será igualmente obrigado a rest:~belecer á sua custa 
o curso natural das aguas que tiver ele llcsviar lle seu 
leito pela necessidade dos traiJ;~lhos da exploração. 

Se o desvio dessas aguas prejudicar a terceiro não lhe 
será permittido eiTectual-o sem licença deste, que po
derá ser supprida, mediante intlemnização, na fórma es
tnlJelecida na clausula (1,. • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pmtanos ou estagnação lle agu,ls, que possam prejUllicar 
a saude dos moradores 1\a circumvizinhança, o conces
sionario será obrigado a dcscccar os terrenos alagados, 
restituindo-os a f\CU ontigo estatlo. 

Vlll. 

As pesquizas tle minas por meio tlc cavas, poços ou 
galerias nos terrenos desta eoncessão não terão lug-ar: 

:l." Soh os ctlillcios o a W metros tlc sua cirnunfercn
CL1, salvo na ultima hypotheso sómente com consenti
mento expresso c por escripto rlo respectivo proprietarlo. 
Este conscntimt~nto não potlerú ser suppritlo pela Prc
sidt·ncia rla Província; 

2. • Nos caminhog c estradas puhlica:; caiO metros de 
cada lado rlclles; 

3. o N:l.'l povoações. 

IX. 

O eoncessionarin farú lev:nll:n· pl:mL1s f:''.'L•Io;.ticas 1: 
topograplticas rios terrenos exploradus com pm-lis que 
demonstrem, tanto quanto pDnnitlin•Jn ''" lrah:illlo~ qur 
tiver feito, a snperpn~ir;ão rl:l.~ cam:Hlns m i ner:H•s, e re
mctlcrá :~s rlilao; plantas, por intPrmcdio da l'resitlencia 
da Província, ó mencionada Srcret.aria <H'nmp~nharlas: 

i." D1) amostras tios mesmos minrracs c das varlctla
des rias camadas llc terras; 

2. o De uma llcscripção minueios:~ tla possança das mi
nai>, dos terrenos de domínio puhlit:o c p:n'Licnlar ne
cessn_rios á, mineração, com 1lcsignação dos prnprietarios, 
1l:is r~dil1•'at;.iirs lll'llPs t•xislrntrs" 1lo uso nu PII1Jll'f'gO a 
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que são dr-stin:ulos. Outrusim i111lic~rú qn:1l o meio 
mais apropri~do p:ll':l o tr:msporte rios prorluclos rla mi
neração c qual a distancia entre cada uma das mims c os 
povoarlos mais pr·oxi mos. 

X. 

Srttisfcilas as C'husulas rJ,•sLc Dc:~rclo. ser-lhe-lia con
ccdirla autorização p:tra lavr:1r as minas por elle dc3:~o
hcrtas nos lugares tlrsig-n:l'los, rlt' ac:-ôrdo com as leis 
r, conrliçõr~s que o Governo jnl~(:ll' roHYt'llÍI'Hlt' cstlllnln
cer no acto da conr,cssão, no inLer2ssr~ da min1~l':lção c 
em beneficio do Estado c dos parti0ubrcs. 

Pahcio do Hio de Janeiro em 21 rir, Junho <lo i8io.
Thomaz José Caolho de J!l,nl'ida. 

DECHETO N. G2Hí- w: 21 DE .JU:-1110 DE 18/(i. 

Concede a José Clcmentino Fer:wnks de Pl:lla perrnissi!o, por 
dons nnnos, parn explorar ruínas d1~ ouro c outros rnf!tar-; no 
termo de Araxü, J>roYirH~ia !li) ~li nas r;Pral's. 

A Princcza Imprrial Rrgrnte, r~m Nmne do Imperador, 
Attendenclo ao fJUI) rerJucrcu José Clementino Fernandes 
de Paula, H a por hem C mcerler-lhc permissão, por dous 
annos, p·1ra explorar minas de ouro e outros metacs no 
termo de Arax:í, Provinei'l tlc .!\li nas Gentes, gob as clau
sulas que eom este baixam assign:Hlas por Thomaz José 
Coelho tle Almcitb, do Cons2lho tle Sua l\Iagestade o 
Imperarlor, l\linistr·o c Secretario de Estado dos Negocias 
da Agricultura, Commer:~io c Obras Publicas, que assim 
o tenha cntenditlo c faç:1 cxnrutar. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte e um de Junho <lo m i! oitocentos setenta 
e s~is, quinquagcsimo quinto da Iwlcpendcmi:t c do 
lmpé)rio. 

PHINCEZA li\JPEBIAL REGENTE. 

Thoma:: José Coelho de Almeidrt. 



l':XIf:t:UTlYU. 

ClaUI!IIuluo; a•JUC se reCerc nDccrcto n." G21ú 
dcs:ta <lat.a. 

I. 

Fica concedido o prazo tle dous a unos a José Clemcntino 
Fcrnantles ele Paula, para explorar minas de ouro e outros 
met:tes no termo tlc Araxá, Provinda de l\Iinas Geraes. 

li. 

As cxploraçõt~s poderão ser feitas por qualquer tios 
mor\ os n·t.:oHunewlaLlos pela srL~ucia. 

As que se tiverem de fncr em lerrcuus possuídos por 
meio de sondagens, ravas, poços, g:derias suhterraneas 
ou a réo aberto não poderão ser exceut:Hlas sem auto
riz:tc;~lo CSLTipta dos proprielarios. 

St~ t•sta, porém llte fur ne;;·:ula, poderá st~r suppritla 
pt•la Prcsidemia da Pl'f)viucia, medi:mte JLtllÇa lJrcslacla 
p ·lo comcssionario que re;;pondcr:t pela inllcmnização 
de tuc!os os prr;juizos, perdas c damnos causaLlos aos pro
prietarios. 

Para a concessão de semelhante supprimento o Pre
sidente da Provimia, por editacs, intimarú os proprie
tarios par.tLlentro do prazo razoavcl, que marear, aprc .. 
senl:lrcm os motivos de sua opposiçãu c requererem o 
r1ue julgan•m necrss:1rio a 11elll de st•u direito. 

li I. 

O l're:;iu;~ate ll1 Provinda ':onet•LI,H<t ou Jtc'"·ar:'t o sup
primento rcqueriuu [t vista das r:tzões CXJWndid:ls pelos 
propr:etario~ ou ú revelia J,~stes, declarando o:; funda
mentos ue sua ueeisão, da qual poderão os interessados 
rct.:orrer para o 1\Iinistcrio Lia AgriculLUra, Commcrcio c 
Obras Puulicas. Este recun;o, porém, sómentc será re
cebido no cfl'eito devolutivo. 

lV. ., -:-·- · 

• _ • . é '·' , , ~ ! ~ ~ n .. 1 Q , 
Dellb.~rada a concussao tlo suppl'llneuto !.IJ .Lt&,\ça, ' · 

Jwoccucr-se-ha immccliatam~utc ú av~liu~ãu'da fiança, 
de que trata a clausula 2.", ou da indérnilização dos pre· 

,\' 
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juizos allegados pelos proprie ta rios por meio ue arbi tros 
que serão nonwauos, duus pelo concessionario c uous 
pelos proprictarios. 

Si houver empale, será decidiuo por um õ. o arbitro, 
nomeado pelo Presidente da Província. Si os terrenos 
pertencerem ao Estado, o fl." arbitro será nomeado pelo 
Juiz de Direito. Proferido o laudo, o concessionario será 
obrigado a efTectu~u· no prazo de oito dias o d,eposito da 
fian(a ou pagamento da imporlancia, em que fór arbi
trada a indemnização, sem o que não lhe será concedido 
o supprimento da licença. 

v. 

A indemnização, de que trata a clausula precedente, 
Sf'rá devida ainda 11Uaudo a~ explorações forem feitas em 
terrenos de propric1lade do concessionario ou do Estado, 
uma vez que dclla possa provit' damno ou prejuízo aos 
proprietarios confron lan tes. 

YL 

Será igualmente obriga1lo a restabelecer á ~ua custa o 
curso natural das aguas qne tiver de desviar de süu 
Jeito pela necessidade dos tra!Jal h os da exploração. Si o 
desvio dessas aguas prejudicar a terceiro não lhe será 
pcrmittitlo cfTcctual-oscm licençadesl<•, que pmlerá ser 
supprida, mediante indcrnniz:lção, !1[1 fónna eslabclcchla 
na clausula 4: ." 

VIl. 

Si dos lrallalhos da nxploraç:lo n·sullar a formação de 
pantanos ou estagnação d1) aguas, que possam prejudicar 
n saude dos moradores da circumvizinhança, o conces
sionario será obrigado a tlt)seccar os terrenos alagado-;, 
restituindo-os a Reu antigo estado. 

VIII. 

As pe;;quizas de minas por meio de cavas, poços ot1 
Galerias nos termnos dcs la concessão não terão lugar : 

1. 0 Soh os rdilicios e a Hi mPiro~ li<' sna circumfe,, 
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rencia, salvo na ultima hypothese, sómentc com con
sentimento expresso e por cscripto do respectivo pro
prietario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Prcsidencia da Província; 

2. 0 Nos caminhos e estradas publicas c a lO metros 
de cada lado de\les; 

3. o Nas povoações. 

IX. 

O concessionario farã levantar plantas geologicas e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis tJUe 
demonstrem, tanto quanto permiltirem os trabalhos 
que tiver feito, a superposição das camadas mineraes, e 
rcmetterá as ditas plantas, por intermcdio da Prcsi
dencia da Província, á mencionada Secretaria, acompa
nhadas: 

L" De amostras dos mesmos mincracs c das varie
dades das camadas de terras; 

2.0 De uma descripção minuciosa da possança das 
minas, dos terrenos de domínio publico e particular 
necessarios á mineração, com designação dos proprie
taríos, das euificaçoes nelles existentes e do uso ou 
emprego a que são dilstinados. 

Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração c qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste DecrJto, ser-lhe-ha con
cedida autorizlção para lavrar as minas por elle desco
bertas nos lugares designados, de accórdo com as leis e 
condições que o Governo julgar conveniente estabelecer 
no acto da concessão, no interesse da mineração e em 
beneficio doEs lado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1876. 
--7 homaz José Coelho de Almeida. 

- PARTE ll. íO 
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DECIHno -~. tL'I; .... n.: ~~ ,,E Jli\HII 11.· JK71i. 

Concede a Eduardo Pcllcw 'Vilson p 'l'm;ssã~J para lal'r:tl' jazidas 
deímiucraes'<c~nlb_u.stivcis nos Illllllil'ipios tle CaYI'Ú e Tnpcro:i, 
11~ Pro1incla da llahia. 

A Princeza Imp:;rial Reg-ente, l'lll ~olfl8 do IlllJH'I'adur, 
Att1·ndt~ndo ao que requereu E lu:l!'llo Pellcw Wilson, 
lia por hem Coneeder-llte ~~~~rmis~'ío v 1r:t larrat· jnida~ 
de mincr:tcs com!Justireis nos municípios de C:tyrú e 
Tap::ro~. 11:1 comarl'a de Yall'w;a, Provinria da B dlia. 
sob as ,·lan.;;n!as qne rom este baixam assip:nadas por 
Thomc~z . .!us:'~ Codlw <lu Almeida, do Cons:'iho de Sua 
M:té'cstadc o Imp(•rador, Ministro o Sccret~rio de F.stJdo 
dof. Nl'go!'ios d:t AgTi•:ultura, Commrrcio c OIJr:ts PuiJli
ras. que assim o tr•nha entendido e faça executar. Pala
do do P.io de hm•iro nm vint:.• c um de Junho de mil 
oito, ClllO:>. S •tenta r s~is. ([llÍilifll:l'!t'SÍillO f[liÍiliO da lrHIP
Jl:'ll•1f~llri:J <''!o lr11peri:~. 

!'Hll\'Cf•:t:.\ BII'IWIAL flEiiE!'ITE. 

Th:)J)WZ José Coe/!1o de Almeida. 

Clau,.uhu•,. (!lle .. .., r•ef"<>r•e o D••••r•(>tn n." 0~18 
dPMIR tinto. 

I. 

FiL·ttlll coH,:eilidas a Eduardo Pt'lit>w Wilso11 50 datas 
rninerai'S dn 141.750 braças quadradas ((i86.070 metros 
quadrados), nos mu11idpios de Cayrú c Tapcroá, Pro
vinda da B.thia, para lavrar jazidas de minrraes com
lmstiveis, descriptas na planta apresentada com o seu re
querimento tlc 30 dr Março do an no passado, e pelo 
prazo rir, rJO annos. 

11. 

Dentro do prazo de cinco annos, contados desta data, 
o concessionario fará medir c demarcar as referidas 
datas e apresentará a respectiva planta ao Presidente da 
Província, que mandará verificar a exactidão por Enge
nheiro de sua confiança, correndo as despezas de medi
ção, demarcação e as fia verificação por conta rlo con
rrssionario. 
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lll. 

A mo,Jição e dcmarcaç;lo rio terreno concedido, aillltl 
depois de verificada, não dará direito ao concessionario 
para lavrar a mi1n, cmquanto nãn provar prr.111te o Go
verno ter em prc.a;atlo elfcctiva mente o r a pital rnrrrs
pnnrlentc a 30:000~0t)0 por dal:! minPr.!l. 

IY. 

Findo o prazo rle cinco anno~, routados da prcsentt? 
{[al:t, s~~ o cont~essionario não liver tllllprcgado a somma 
rorrcsponrlentc a 30:000~[)0J por daLt mineral, perderá 
rJ di•·eito a tantas datas quantas fon~m as parcellas iguacs 
't rssa qu'lllti1, qnn faltJrcm p:tra [Wl"!':tzcl-a. 

Y. 

N:t forma Llo Dcl'rclo n." :323() de• 21 de Março de 1864, 
serú ronsidcr.11la ciTectivanwnte t•mpregada, o portanto 
inclnid~ na <fllantia prnp •rri,;nal de rpw trata a dausula 
:1.", a import:meia d;1~ dcspcz:1s das s:·g-uinte::; verbas: 

1." Das explorações c trabalhos preliminares para o 
:lrscol,rimtmto ou rot·onhecimento tla mina; 

2." Do custo dos traballtos tla medição n t\Pmarcaç;io 
dos tcrrei11JS, levanl'tmentn da n•spt':'ti\a planl:t "~Ui 
vcrilit:;Jção pl'io Governo; 

:3." Da compra do tf'rrcno em qtw tlemonrem ~~; dat:1s 
111 incracs; 

'L" D1 acquisição, transporto e rollorac;ão dn iustru
lllentos (J machinas rlestinados aos tr,tll:tlhos da mi
ncr~ção ; 

!J." Do transporte de Engcnhein,s, empre,'.\<ldos c tr.l
lJalhatlon s ; 

Fica nntcndi1lo qun ne::.la verba uà11 :111 I'OillJH"I'iH'ndc
rão as LI cspcz:1s pro vcn icn tcs das v iag·cus dia r ias r.'gu la
res c constantes tla mina para qüalquer povn;u;ão, ou 
vice-versa, que estes inelivitluos fizerem, Jugo CJIW cslL'
.iam concluídos os edificios pH·a sua resiti(Jnt'ia no lug-ar 
da mineração. 

U." Das obras feit:1s em vista elos trahalltos 1la minera
ção, tendentes a facilitar o transporte llo~ prntlurto", r 
hem assim as cas~1s ele mora1la, arm.n~'ns, ollirin:1s n ou
tros edilicios indispensaveis á empreza; 

· 7." Da arqúisição ele animaes, barcos, can·oç;~s ,, quacs
qurr outros vehiculos empregados uns trabalhn' da mina. 
P no tr;m~pnrtr rlt' srns prnrludo~ : 
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8." Do custo dos trabalhos executados para a lavra ou 
de qualquer dcspeza fcitêl bona fide para realizar defini
tivamente a mineração; ficando entendido que o custo 
das plantações feitas pelo concessionario não será leva~ 
do á conta do capital. 

VI. 

As provas das hypotheses da clausula anteri0r serão 
admittidJs bona fide, mas o artificio empregado para il
Judir o Governo c seus mandatarios, Jogo que fôr des
coberto, fará caducar a presente concessão, perdendo o 
conccssionario ou quem o representar, qualquer direito 
á indemnização .. 

VII. 

O conccssionario fica obrigado: 
t. 0 A apresentar á approvação do Governo a planta 

tlas obras pJra a lavra, que tiver de fazer; 
Esta planta deverá ser levantada por Engenheiro de 

minas ou por pessoa rcconlledLiamentc l·wbilitada nesLc 
gencro de Lrabalhos. 

Fica cntcmliLio que o cO!H'('Ssionario não porlcrú fazer 
cav::ts, poços ou galerias para ::t lavra do mineral de sua 
concessão sob os ctlificios particulares, c a HS metros de 
circumfercncia dclles, nem soh os caminhos c cstratlas 
puLlicas e a W metros de suas margens. 

2. 0 A colloear e conservar na dirccção <los trabalhos 
da mineração Engenheiro habilitado, ou perito, cuja 
nomeação será confirmada pelo l\finisterio da Agril'ul
tura, Commercio c Obras Publicas; 

3. 0 A pag::tr annualmente ü réis por IJraç:~ quadrada 
(4,8~ metros quadrados) <lo terreno mineral, na fónna 
do que dispõe o n." i,§ 1.0 do art. 23 ela Lei n. 0 Hi07 de 
26 de Setembro de 1867, e a entrar todos os annos para 
o Thesouro Nacioaal com a quantia corrcspopdente a 
2 °/0 do producto liquido da mineração; 

4. 0 A sujeilar-se ás instrueções c regulamentos que 
forem expedidos para a policia das minas; 

5." A indemnizar os prejuízos causados pelos trabalhos 
da mineração, que provierem de culpa ou inoLser
vancia tios prece'itos da sciencia e da pratica ; 

Esta indcmnização consistirá na quantia que fôr ar
Litrada pelos peritos do Governo ou em trabalhos que 
forem indicados para remover ou remediar o mal rau
..;ado, ('na ohriga•:ão de prover a subsistemi.a dos in-



EXECUTIVO. 

divit1uos que ss inutilisarem pat'[l o trabalho ú das fa
mílias dos que fallecerem em qualquer !los casos ucima 
referidos. 

6.0 A dar conveniente direcção ás aguas canulisadas 
para os trabalhos da luvra, ou que brotarem das minas 
e galerias, de modo que não fiquem estagnadas, nem 
prejudiquem a terceiro; . 

Se o desvio destas aguas prejutlicar a terceiro, o con
cessionario pedirá previamente o seu consentimento. 

Se este lhe fôr negado, requererá ao Presidente da 
Província o neccssario supprimento, mediante liança 
prestada pelo concessionario, que responderá pelos pre
juízos, perdas e damnos causados à propriedade alheia. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Prl'si
dente da Província mandará, por ctlitaes, intimar o:; 
proprietarios para dentro do prazo razoavel que marcar, 
apresentarem os motivos de sua opposição e requere
rem o que julgarem necc-sario. 

O Prcsi<lente da Provinda concedere\ ou negará o sup
primento requerido á vista das razões expemlillas pelos 
proprietarios, ou á revelia destes, declarando os funda
mentos de sua decisão, da qual poderão os interessados 
recorrer para o l\Hnislerio da Agricultura, Commcrcio 
c Obras Publicas. Este recurso, porém, sómcntc será re
ccbülo no e fie i to devolutivo. 

DeliLerada a concessão de supprimento lla licença, 
procctler-se-ha immelliatamente á avaliação de que trata 
a clausula 7 ."ou da indcmnização dos prejuízos a !legados 
pelos proprietarios, por meio de arhitros, que serão no
meados, dons pelo coneessionariu c llous pelos propric
tarios. 

Se houver empate, será decidido por um quinto 
arLitro, nomeado pelo Presidente da Província. Se os 
terrenos pertencerem ao Estado, o quinto arbitro serú 
nomeado pelo Juiz de Direito. Proferido o laudo, o 
comessionario será oLrigado a efiectuar no prazo de 
oito. dias o deposito da fiança ou pagamento da impor
tancw bm que fór arbitrada a indcmnização, smn o (JUe 
não lhe será concedido o supprimento ela licença. 

7 ·.0 A remetter semestralmente ao Governo Imprrial, 
por mtermedio do Engenheiro Fiscal c (]O Presidente da 
Província, um relatorio circumstanciauo dos trabalhos 
em execução ou já coneluillos e dos resultados obtillos na 
mineração. 

Além destes relatorios, será ohrigado a prestnr quaes~ 
<Juer esclarecimentos que lhe forem exigidos pelo Go·· 
verno ou por 3eus Delegados. 
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A inoLservanGiil do que Jica C.'\.pr,~l•) nus ~~ l." c 2. 0 

da prcscnto clausulél será punitla com as pcnéls tlc dimi
nuição do prazo ua concessão por um, dons ou tres 
annos, a arbítrio elo Governo, c p:tp;amrnto do doln·o cl:l 
quantia devida, c com a da catluritl:Hle da mc::~n~:~ con
cessão, dada a reincidcncia, o que lambem será :ippli
cavcl á inobservancia do quo se cstatuo nos~~ 3. o c 4." 

Nos outros casos 0 Governo poderá impôr !lltlllé!s •.Ir 
200~000 a 2:000~000. 

A rcmctter ao Governo amostras lle ouro, ou tle qual
quer outro mineral, de e:ula camada quo descobrir c d~s 
divers:ts qualidades quo possam ser rncontt·adas na 
mesma camada o quaesqucr fosscis quo encontrar n~s 
explorC~ções. 

VIII. 

O G1wcrno mandarú, sempre quo julg.1r convcnirnlr, 
examinar os traiJ:dltos d:t mincr:1çã0 de quo se traln, ~~ 
inspcecion:1r o lll•Jdn por que são cuuJpridas as clausul::s 
desta con~:cssão. 

O conccssiona r i o sprá o hrigad o a vresla I' aos com tn i s
strios nomeados par,t nqnelle fim os t~scl:Jrecimentos no 
rlcscmpenlw de sun cnmmissãn e lwm assim n fr:Jmpwar
lhes o ingresso om todas as olfirina:> c Iug:1res dP. lra
ha!IJO. 

IX. 

St'lll rwrm i~Sãd tio Governo não lJOikrá o COII<~t'~SÍIJ
nario dividir ns dabs mint·racs rpw llu: forem concedi
tia~, c por sua morte seus rcpres<~ntnntcs serão olrriga
rlos a executar rigoros:tmenle l'st:l rl:lll:;ula, sob pena rh~ 
prTda da cnnt:essão. 

Tambem uão poderá lavrar qu:tlr1urr outro mineral 
sem nutorização exprcsst do Gov<•rno lmperinl. 

X. 

Caduca esta concessão : 
1. o Deixando de cxcnltnr os traballws preparatorios 

t) de mineração cspccificndos nas presentes clausuLs 
dentro do prazo de einco <tilllOS, eontndos desta data; 

2. o Por abandono da mina; 
3." Deixando de lavrar a minn por mais lic 30 dia:->, 

srm causa de força maior, devidamente provnda; 
Nesta ultima hypothcsc, n suspensão 1los trabalhos 

não exccclrrá o prazo que fór nwrcarl~ pelo Govern,, 
para a l'f'JHOÇii:o rhs ,·auq~ rtn•' ~ !.ivrrem rlrtermin~rifl. 
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!1." No caso de reincidencia de infracção a quo es
teja imposta pena pecuniaria. 

XI. 

A infracção de qualquer destas clausulas, para a 
qual não se tenha cstabclehdo pena especial, será 
punida com a mult1 de 200$0QO a 2:000~000. 

XII. 

O ronrcssiouario puderú tr.ms!'crir esta ruHct·s<i.n a 
U:tl'l C~nnpanhia Ul'J<llliz·ula tit•Jill'J OU fúra do l!ilp:~rio, 
a quallicarú ipso facto subrogada em tutlos os direito~ 
" dcvcrt•s qnu ll!C romprtem. 

Fúl\l dest:1 hypothrs:\ sú por successão legitima, por 
leslallll'lll(J on adjudit·ação para p:1gamento tle tTI~Ilor!'s, 
piitl<Tá St'r transmittida a outro individuo, prerctlcndo, 
}Jllr(~m, pcrmis~ão do Gov,.rno, que a Hegar:t se os 
novos con:;l'ssionJrios Hão 11 ssuircm os meios wccisos 
para a i:IYr:t da mina. 

Xlll. 

Se ;1 Companhia fur or.!:!':tlliZllla fúr.t tio lm])rrio, 
"''r;'t obrigada a constituir no Brazil wsso:1 habilitaria 
para representai-a activ:1 e 1nssivamente e.m Juizo ou 
lt'1ra dcllP, licantlo t'Stabc!Pritlo que t[nant:ts qnt'slões 
sn sust:it:1rern entre dl:l c o Governo serão rt•sol
v idas no Brazil por arllitros, c as que se suscitarem 
entre clla c os p:trticulares serão t.lisculillas c tlclini
tivamcnte resolvitlas nos Tribunaes do Impcrio, de 
('Onformidade com a respectiva legislação. 

XI\". 

A decisão arbitr.1l será dada por um só Juiz, se as 
partes accort.larcm no mesmo individuo; no caso con
trario, porém, cada uma nomeará seu :1rbitro, sendo 
o terceiro, cujo voto será decisivo, nomeado por 
aecórdo de ambas as partes. Não havendo accórdo, o 
Governo apresentará um e o coiicessionario outro nome 
tle pessoas reconhecidamrntc qualificadas, c a sorte de
ridirá entre cllas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2i de Junho 1le 1876.
Thomaz iosé Coelho de Almeida. 

dV'I:f'\:P~ 
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DECRETO N. 6217- DE 21 DE JUNHO DE 18iU. 

Concede privilegio a Bernardino Corrêa de Mattos, para o me
lhoramento que introduziu na machina de sua invenção de
nominada- Brazileira. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Impera• 
dor, Attendendo ao que requereu Bernardino Corrêa 
de Mattos, e de conformhlade com o parecer do Conse
lheiro Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Na
cional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio, por oito 
annos~ para o melhoramento que introduziu m machina 
de sua invcnçâo, denominada « Brazileira » de que trata 
o Decreto n.o 6135 de !J, de l\Iarço do cort'cntc anno, 
destinada a descascar e preparar café. 

Thomaz José Coelho <le AlmciLla, do Conselho de Sua 
l\11gestadc o Imperador, Ministro c Secretario <lc Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas, assim o tenha rntcndido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e um de Junho de mil oito
centos setenta c seis, quinquagesimo quinto da lnde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6218- DE 21 DE JUNHO DE 1.876. 

Approva a alteração feita nos estatutos da Companhia de
Seguros Maritimos Commercial - da Bahia, e modifica alguns 
do~ seus artigos. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Companhia de-Seguros 
Marítimos Commercial-, estabelecida na Província da 
Bahia, e de conformidade com o parecer da Se~ç.ão dos 
Negocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 4, de Novembro vroximo passado, Ha 
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por bem Approvar a alteração feita nos seus estatutos, 
com as modificações que com este baixam assignadas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua Magestadc o lmpcrallor, Ministro e Secretario de 
Est<Jrlo dos Negocios da AgTicultura, Commcreio e Obras 
Publicas, que as~im o tenha cnten<lido c façacxer,utar. 
Palacio Llo Hio de Janci1·o em vinte e um de Junho de 
mil oitocentos setpnta c seis, quinquagesimo quinto da 
Independencia r do lmperio. 

PIHNCEZA IMPEBIAL HEGENTE. 

Thomaz .To~,: Col'lho de ATmeidrt. 

lllntlill•·n~••••A n (JUe se rcfe••e o Decreto 11, 0 G~l~ 
dcstn doto. 

I. 

Art. 22. Acrescente-se no fim- se porém os pre
juízos chegarem a dons terços rio capital oprrar-se-ha a 
dissolução da Companhi:l, <~omo prescreve o art. 3ü, 
11. 0 3 do Decreto n.• 27H de -19 de Dezembro de t8GO, 
srndo a sua liquidação de conrormidadc com os arts. 344 
a 353 do Codigo do Commercio. 

IT. 

Art. 29. Substitua-se pelo seguinte-De seis em seis 
mezcs se dará balanço c do prodncto liquido elas opera
<::õrs findas, inclusive o oue resultar das agencias, serão 
dcdnzirlos W "I. para fundo de reserva e 8 "lo para serem 
divididos igualmente pelos tres Directores, como com
I ensação de seu trabalho, e o restante será applicallo 
para dividendo pelos·accionistag. 

lll. 

Art. 30. Depois da palavra- balanço- acresccnte-~e 
-dos dons semestres.- O t'csto como r'tú. ---- ___ _ 

~ .. --··"''' -·----~ 
Pa lacio do R i o de Janeiro em 21 de,h11í\\Q.: ~Çfl~~f:h.-:-r, 1; · · 

Thomnz José Coelho de Almeida. 
1
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AC1'0S DO I'ODEH 

Alteração proposta ]lelll JJirl'ctoria. 

Art. L o A sociedaLlc installaLla na ciLlade da Bahia, 
lmperio do Drazil, aos 30 dias do mez de Março de 
!869, denomina-se-Companhia Commercial-e tem por 
fim fazer por sua conta toda especié de seguros mar i ti
mos e terrestres, fót'a c dentro do Impcrio, nas con
dições previstas nos rslalntos. 

§ i. o Os seguros terrestres serão contra incendios, 
perdas ou damnos casuacs por {o,r;o ou raio, c segundo 
as estipulações contidas Has respectivas apoliccs. 

§ 2." O risco tomado em um sú prcdio c em arma
zens ou trapiches não alfandeg<<llos, inclusive os mo
''eis c gcucros, nunca C\ccdcd ú flllantia de cem contos 
de réis. 

Em trapiches ou armazens alfaiHlcgados poderá cs
tcn,lcr-sc até cento e r:incoc11t1 contos de réis, tendo 
sempre em vista a qualidade dos objcctos sep;urados 
e tral'cgo das propriedades contíguas. Na Alfandcga 
poLlcrú elevar-se o risco ató trezentos contos de réis. s 3. o ToLlo aquellc que llurantc ~eis annos conservar 
algum seguro na Companhia sem sinistro, tem direito 
no premio do 7. o anuo desse seguro. 

~ 4. o As disposições r ela ti v as ás operações de seguros 
maritimos ficam extensivas ás de seguros tcncstres em 
tudo quanto lhes possa ~rr applicavel. 

DECRETO N. 6219- DE 21 DE JU~IIO DE 1876. 

Proroga até 31. ile 1\faio ile l.877 os prazos marcados na clausula 
20." do Decreto n. 0 t.iiJ66 de H de .:\Iarço de l.87i, c na cüusula ti." 
do de n. 0 tiiJ70 da mesma data. 

A Princcza Imperial Hcgcntc, em Nome de Sua l\la
gestade o Imperador, Attcndcndo ás razões allcgadas pela 
Companhia tlc carris de ferro- Locomotora- para de
monstrar a impossibilidade, em que ora se acha, de sol
ver os compromissos constantes da clausula 20." tlas 
annexas ao Decreto n. 0 tit.JGü de H de l\larço de i874, c 
da clausula ti." das annexas ao Decreto n. 0 5U;O da mesma 
da ta , lia por bem Pro rogar os prazos marcados nas 
ditas clausulas até 31 de Maio de i877. 



EXECUTIVO. 

Thomaz .Tos!~ Cof•l h o lle AI nwida, do Conscl h o do mesmo 
Augusto Senhor, 1\lini,tru c Sccrrlal'io de Estado dos 
NL•got:ios da Agricullur<J, Colllllll~rcioe Obras Pul>lica~, 
assim o tenha cHtcmlido c faça executar. Pala cio du 
Rio de Janeiro em vinte c lllll de .1ullho de mil oito
centos setenta c seis, quinrruagcsimo quinto da In
llepcmleneia c do Impf~rio. 

PHINCEZA IMPEHIAL HEGF.NTE. 

ThoiJlaz José Coelho do Almeida. 

DESllETO N. ()2~0- DF. 21 DF. JU'li!O D" i87(). 

Pro!'og-a alú 31 !lc ~raio tlc i8i7 o p!'azo marratlo na clausula q," 
llo Decreto n." titii7 de 21 lle Jl(aJ'(;o de IHíL 

A Princeza Imperial Hrgcnto, em Nome do Sua 1\Ja
go~tade o ·Imperador, All<·ndcndo ús raziies :lllrgadas 
pela Companhia do rarri:> fl" ferro- Vil h Izaltcl-, 
para <lcmonstrar a impossibili1ladc, em que ol':l se ach1, 
de solver o compromisso constante da clausula 1L", 11. 0 2 
das annexas ao Decreto n." ~;:;77 de 21 de 1\Iar~.o de 187'•, 
lia por Jwm Prorogar o prazo nl:lrcaclo na dita clausula 
até 31 de l\Ia i o r! e 1.877. 

Thomaz José Coelho do Almeidn, do Consrlho rlo 
mewro Augusto Senhor, 1\linistro e Secretario de Esta<ll 
dos Negocias ela Agricultur~, Commcreio c Obras P : .. 
hlicas, assim o tcnl1:t crrtenrli1loc faça eXI'Cutar. Pal:,
cio uo Hio de Janeiro em vinte c Ulll de Junho. tlc mil 
oitocentos setenta e seis; quinquagcsimo quiuto úa In
dependencia e do lmpcrio. 

PlUNCEZA IMPEIHAL llEGENTE. 

Thoma:r Jo.~a Coril•u de Almeida. 



ACTOS JlO PODEn 

DECRETO N. ü22l - nr: 21 DE JU:iHO Dr: 187(). 

Proroga até 31 de Maio de 1877 o prazo marcado na clausula 31.• 
do Decreton.•5B6 dc30rlc Outullro de 1872. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome rle Sua Ma
gesta de o Imperador, A L tendendo ás razões ai legadas 
pela Emprcza de carris de ferro de Santa Thereza, 
para demonstrar a imposgibilidatle, em que ora se :-tcha, 
de sol ver os compromissos cons lan tes da clausula 31." das 
annexas ao Decreto n." 5126de 30 de Outubro de 1872, 
Ha por bem Prorogar o prazo marrado na mesma clausula 
até 3i de Maio de :1.877. 

Thomaz José Coelho de Almeida, <lo Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario tlc Esta
do dos Ncgocios da Agrieultura, Commer·cio c Ohras 
Publicas, assim o tenha entendido e f:-tça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e um ele Junho <lo mil 
oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quin I o (]a 
lndcpenclencia e elo Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. G222- DE 21 DE JUNHO DE 187ü. 

Proroga até 31 de Maio de 1877 o prazo marcado na clausula 21. • 
do Decreto n.• 5537 de~~ de lllarço do :18H. 

A Pt-inceza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador, Attendendo ás razões allegadas 
pela Companhia de carris de ferro-Fluminense- para 
demonstrar· a impossibilidade, em que or·a se acha, de 
so)ver os compromi~sos constantes da clausula 21." tias 
annexas ao Decreto n. o 5537 de 14 de Março de {874, Ha 
por: bem Prorogar o prazo da mesma clausula até 31 de 
MaiO de 1877. 



EXECUTIVO, 

Thomaz José Coelho ue Almeida, uo Cnnselho rio 
mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de ~sta
do dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha cntentlido c faça executar. Pa
lacio tio Rio de Janeiro em vinte e um de Junho de 
mil oitocentos setenta e seis, quinrtuagesimo quinto 
da lllllependcncia c do I m per i o. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6223 - DE 21 DE JUNHO DE 1876. 

Pro roga até 31 de Maio de 1877 o prazo marcado na clausula 21. • 
do Decreto n.• 11569 de H de 1\larço de t874,o 

A Princeza Imperial B.egcnte, em Nome de Sua 1\la
gestade o Imperador, Attendendo ús razões alle.~adas 
pela Companhia de c:trris dr ferro-Carioca c Riacltuelo, 
para (lemonsti"al' a impossibilitlade, em que ora se ~cha, 
de solver os compromissos constantes rJ,, clausula 21." 
doDecrcto llo 0 55li:) rleH de l\lart;o de i8í't, lia pOl' 
bem Prorogato o praz.o marcadu na mesm:1 clau<uia até 
31 dc: I\laio de i877 o 

Tltomaz José Coelho 1le Almeida, do C'lnselho do 
mesmo Augusto St'nhor, Minblro c Srcrntario lle Es
tado dos Ncgocios dt Agricultura, Comm•!rcio e Obras 
Pnhlieas, assim o teniLa entendido c faça exe.:ntaro Pa
lacio tlo ll.io de Janeiro em viutn c um de Jnnho de 
111il oitoeento:; setenta c fCis, quintJu·lgcsirlJO rJUiiito 
da ludcpcndencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPEIHAL HEUENTEo 

Thomctz José Coelho de Almeidrt o 



ACTOS IJU rflDE!\ 

DECRETO N. fi22~- Dlc ~1 DE JUNilO Hl( i8iG. 

Aprrova a planta do prolon;:ramcnlo do r:tmal de carris de ferro 
das L3r.mgeiras, p:ua a cx~cnç:1u do art. 0. 0 c mais disposiçürs 
tla Lei n. 0 353 de l2\!lc Julho de l8ít>. 

A Prinrez:~ Irnperi:d Hr[!clltl', rm Nome <le Sua l\la
gcstade o Imperador o .Senhor D. Pctlro Il, Atlendtmdo 
ao que rt~quert'U a Cottlp:lllllia l3otanical (}mlcn Hail 
1\oad, lia por hnm, p:1ra nü·cu(io tlo ar!. !J. o c 1nais 
llisposi~ões da Lei u.":r;:l tk J;~ du .Julho <ln 18'~:;, Ap
provar a planta tln prolongamt~nto do ramal de carris 
de ferro das Larangciras att~ ú Bica da B.ainlla, na rua 
do Cosmc. Yl'lho. 

Thomaz .Jos6 Coelho tle Almt~ida, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministro o Ser,retario iln Es
tado dos Ncg-ocios da Agricultura, Commercio c Ohras 
l'nhlieas,assim o Lenha l'ntcnditlo c faça executar. Pa
laeio do 1\io tle Janeiro em vinte c um de Junho de 
mil oitocentos setenta c sei,, quinquagcsimo quinto da 
lntlcpendencia c do Imperio. 

PIUNCEZA E\IPEHL\L REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECllETO N. ()221:>- m: 21 DE .1u~no DE !Rili. 

fl,Jdam de u!ilidatlo municipal a rlrsa]Jroprüt~ão do prcrlio n.o 
rlo llccco rlo Gtwrda-mt'Jr. 

A Princeza Im per i a I Regeu te, em Nome do Imperador, 
Attendellllo á necessidade de levar-se a cfl"eito a ohra 
projcctada pela 111m." Camara 1\lunieipalllo alargamento 
da praça da Gloria na pnrte oceup!lda pelo pretlio qne 
faz frente parao bccco do Guanla-mórc tem o !1. 0 1: Ha 
por bem, nos termos do art. 2. 0 do DQcrelo n.o 353 de 1.2 
de .Julho de-18'~~1, Declarar tlc ulilidatlc municipal, para 
aqnellc fim, a desapropriação rio mcnciouado prcJio, c 
Onlenar que se proceda ele conformidade com as llcma is 
disposições do mesmo decrdo. 



EXECUTI\'0. 

n Dr. Josó Bclll!l da C!!n1L1 f' Fi~IICÍl't)dn, llll Consf'lho 
do mt•smo An~nsto S:·nhor, ScnatliJ!' 1lo llllpf'rio, 1\li
nistro c S·•crd;\l'io dt) E-;l:ld•l dos Negocio-; do lmperio, 
as'd111 o [,)n!n t'lll:'ittli:l:> u l':lt'n I)Xet·ntar. Palaeio tio 
llio tle Janeiro t'ill vinte t) um'tll' Junho dD mil oitocen
tos srlenla I' ~eis, f]llÍIIIJI!,lc;t·simo quinto dt lntlepcn
tknda c do lmpcrio. 

PlH~CEZA niPElllAL HEGENTE . 

.José /lento dn Cunha c Figueiredo. 

DECRETO N. ()22G- DE 21 ))E .IUNI!O DE i87B. 

Approva os estatutos da Sociedade ilenc!ic,)nte dos 1\Iarcinciros, 
Carpinteiros c :ntcs corrctalivas lt<> Ui o de Jauciro. 

Allendendo ao que requereu n Dircdoria da Sociedade 
Jleneliccnle llos l\Iarcineiros, Carpinlrit·os c artes eor
rclativas no Rio de Janeiro, c Conformantlo-mn eom o 
p;ll'I'C:)r <la Secção tios Nt•gocios rlo Imperio <lo Conse1hf) 
de Eslatlo, cx.waclo em Consulta do 11 iln Outubro de 
i87'i: Hei por bom, em Nome 1le Sn:1 l\bgcsladc o Im
PI'ratlor, Approvar o,; estatutos tia rcforida Sociedade. 

Quaesqucr a Iterações qnc se fizcrl'm nos esta lutos não 
serão postas rm execuc;ão sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Dr. Josó Bento da Cunha c Figueiredo, do Con
selho de Sua l\1:.\gcslatlc o lmpCI':idOI', Senador do lm
pcrio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias do 
Imperio, ns~im o tenha enten1litlo c faça executar. Pa
lacio do Hio de Janeiro em vinte e um de Junho de mil 
oi tocenlos setenta c seis, quinrruagcsimo quinto da 
Independcncia e do Impcrio. 

PHINCEZA IMPEHIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 



568 ACTOS DO I'ODEU 

Estatutos da Sociedade Beneficente dos Mar
cineiros, Caq1intciros c :ntcs conelativas 
uo Rio de Janeiro. 

TITULO I. 

Il.\ SOCIEDADE. 

Art. L o A Sociedade denominada Bcncficrntc dos 1\Iareinei
ros, Carpinteiros c artes correlativas no Rio 1lc Janeiro, in
!'orporada uest.a Côrle, tem por llm soceorrcr seus associ;Hlos, 
!Juando enfermos ou impossibilitados de trabalhar, e as familias 
1los !JUl' fallccercm ua indi;wncia; occonctulo tamhcm aos fu
neracs daqucllcs que uãn deixarem meios para isso, dc1ctfilo 
sua cxistcncia ser de 25 anuos pelo menos. 

Art. 2. 0 O numero de seus llll)lllbros é illimit:ulo, ~ujeita a ~.11.1 
allmissào ás condições cstabclccillas nos presentes estatutos. 

TlTI'LO ll. 

DOS SI CIOS. 

Art. 3. o Sáo re1[11isitos iutlispcnsavcis pal'a admissão ua StJ
ciedadc: 

L 0 Exercer as artes llc mareiueiro, r.arpiuleiro ot~ as correla-
tivas; · 

2. 0 Ser de condição 1 iiTe c rle comporl:uncu Lo regular ; 
3. 0 Achar-se no ;::ozo rle JH'rfeita saude. 
§ L o Aquelles I(Ue, achaudo-sc !Jas eondiçôr~s dr)Slf~ arlif(n, 

quizerem pcrtcneer á Soeierlalh', srí porlerà:J ser :ulutiUi1los p~;r 
meio tlc pi'OJlt>SLa~, assi!-'nada,; pelt:s propouentes e eoutendo o 
nome, iuat!c, nacioualida!lr, liliaç:lo, estarlo c t'l'&ic!cneia tlo.; 
propostos. 

§ 2." As (li'Opostas instn1illa'' uo; lrrllt•lS 11.1 pr1~seule al'li~o, 
seráu submetticlas ao exauw !1:1 comutis~:to dr~ SVil!lir:allcia ,. "' 
com o pnccer desta sr~rão sujeitas ú rlclihl)r:t\ào.l!a Assot:i:uJlll. 

Arl. 4. 0 Os socios que se achan•m insr:riptus até à approvaç:·,,, 
dos estala los serão cousiliPt·atlos funtlarlores; o:; 1111e se iusere
vcrcm (lostcriormcntc, onlinario,, 

Paragraphu unicu. ::terão con'<itlcr:Hlos bcncmct·itus aqucllc~ 
soeios que: 

t,o l'restat·crn valiosos f.erviços á Socicdatlc; 
2. 0 O> qne coacol'l'ercm em seu hcnc!ic'o eom o doualivo tle 

cem mil réis; 
3. o Os lfUC propuzcrcm vinte c cinco socios nas condições do 

art. 3.o; 
4. 0 Os que não reccbcrcmllurantc cineo annos auxilio al~um 

da Associação. 



EXECUTIVO. 

Art. l'i. 0 0; sucio> não terão outros tlirdtus 011 th:\·ere.> além 
tios dcd,tt'ados nos Jlrcsentcs estatutos. 

§ 1. o Tem tlircito os s;,cios: 
1. o IJc votar c s<'r votados para ~:s en rg:•s admiilistrativos <la 

Sociellatlc, eom as rc•stric~;õe,; do art. 1.2; 
2.o De ter assento nas reuniões da Sociedade e de n~Jti'P,,!'Iltar 

por cst~ripto, em termos convenientes, lOlltra t[Ualt[uer iut'raq~io 
dos estatutos; 

3. o De rettuerer reunião cxtraot•tlinaria da assemlllóa geral, 
em twtif,,ão á Birectoria assignada por quarenta soeios quites; 

~.o De receber os soecorros de qnc carecerem, uma vez pro· 
vada~ :ts condiç.ões cxigitlas. 

§ 2. o Tem tlt~vcr os sol'ios: 
1. o nc rnmprit· as tliSJtOsiç·õe,; tios ~~·;t:ttntos; 
2.o De aecitar c desempenhar qualt{ucr cargo para que !'orem 

cll'itos, salvo motivo ,justo; 
3. o De comparecer a to tias as sessões; 
4. o De rel]neret· seus titulo:; de associatlus dentro tlc qui111.e 

dias de sua atlmissão; 
5. o. De participar em igual [ll'azo ao Secretario a mudança tlc 

rcs idcucia. 

TITULO lll. 

HOS l'liN DO~ I> A SOI:IEI>Al>H. 

Ar!. 6. 0 Os fundo~ da Sociedatle serão formados por duuatívos, 
joias c mensalidades dos socios. 

§ 1 o Os socios fnrularlores pa~~arão a joi:• tlt~ rlez mil rt\is e a 
llH'nsalitlade tle mil réis; o~ Ol'!.linarios a joia tle qui me mil rói:; 
e a mPusalida!lc de mil réis. 

§ 2. 0 Quando a Societladc começat· a prPslat· anxilios 1 11<'11-
niarios a seu~ membt·os; ~crá elevada a \'iule e ciBco tnil 1 i: i:; a 
joia dos socíos onlinarios. 

§ 3. 0 Os socios llll<) r[uiz,~t·,~m ser co•tsirleratlus remitlos pa~a
rão de uma slÍ vez a joia de cem mil rMs. 
-~ !i.• Pela cxtt·at~~~ão tios respectivos rlipluutas pagarão os ~o

t:H\; a joia tle dons mil réis. 
At·t. 7. 0 A~ I(UiLntias n~sullantes ria c; tli·;posit;ií~s anteriores 

collstilnirão funrlos disponíveis ou p·~nuanente,. 
§ 1." A as>eml.Jiéa ge•·~l tixat".tannualruenlc a qnautia que0 

Tltesoureit'o deverá eonservat· em s.~u P"der para oeeorrer ;,, 
lll';;t)llCias rle r1ue trata o~ r.. o !lo art. \J. o 

~ 2. o As quantias exc~dentcs tlaquella sr•ràu cousi!ler:ulas 
c~tmo fllntlo permanente c logo l'.onvcrtitlas em apolices da di· 
'ida pulllica ou recolhidas a IIIH Danco dos utais aeretlitallo> 
etnquauto para isso não cheguem. 

TITULO IV. 

DA AD~llNlt;TR.\ÇÃO SOCIAL. 

Arl. 8.• A asscmhléa geral dos socio-; será a su.nrcroa in
spe~tora dos negocio~ da Socicdatlc, já dirc~éiitc 'rios li6-- ... 
goc~os .IJIIC forem de sua privativa compç..tf!íté~ ilr:6)~ à~'\11'-A , 
gaçao a Dtrcctona, cousclho tlolibcrativv.c "S\\:'plth\iissud' tjlitl• 1;- /~ 
a mesma eleger. . '::> ' ·" 
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~ I." A. :tSil'llt!il,!a F<'l':tl t'•'llllir-,;o-lla ordinariamente no 
prinll'iro f!onlill':o de lo!l!:S o:; tri:n··sln•,; e ll<to funccionará 
collllliCIIOS dt !)!ta ria pane do;; sodos q·lile,, ~al\'(J 'C, trans
fcri:la :1 st's>:"tu por !'alta 1k nunHTn, rep:•tir-·<<.: o mesmo nwti
vo, nodl'!lllo ent:w l'nnef'iouar 1:0111 qualqnc1· unmcro. 

~ 2.o E' da l'.::li!pelcnl'ia cxclusil':t da a;scmbléa geral: 
L" Elc~cr cs membros <h Dircctnlia, conselho c com-

llliss<les; -
:!." Dcci1lir a~ qqei·.;a-; c n~prest•:tla<;iks elos socios,~ com au

diPtll'ia 1ln conselho; 
3.o Mandar passar t1itlloma d~ hcnrTt ·ritos aos socios rpte 

prer:nclH!I'C:n as t!•IHlir:ücs do:; <'SI~t!ltO' ; 
4. 0 llecidir sobrr: o halaa<;o tlo TIHS:IItrdro com parc<·cr da 

eomntissão de contas. 
~ 3. 0 :'la sua primcit'a rr.nnião an!lnaloulit·ú a :tsscm~Jéa o rc~ 

lalnl'io do l'resitlenll', bal:ttH,'II do Thesont·eiro, c passará á; 
eleições geraes, <:omeçando twla <la llll!S:t <la mesma assemhléa, 
qtw ser<• <'OIIIJHl:il:t de l'residr.nl<', Viee-Prtddcntc c dous Sccrc
tarios, scrvillllo tluraule nm s:•mcstre. 

Art. u." A' Dircctoria da Assqdar;ão, anxiliarla pelo conselho 
dclihcralil'o, c cnmposta de nm Presidente, um Yicc-Presi
<lcntc, um SPcrclarin <~ 11111 Thesonrciro, eompetc a gcrencia 
c a administraçfto rla Socic<l:ulc no ([til' não fôr da compctcn
cia exdnsil'a <la a<semhl(·a pera!; sendo a primeira rcsponsa
vcl pel:t obscrvaneia dos cstalll!os. 

§ t.o Ao Pfl~~itlentr. compr·t1~ cspcci:~lnH'ntc : 
1.- 0 l'resi<lir :.is sess(H~s do cnns.)lho tlelihorativo, mantc•rHio 

a ordem CBlrc os sol'io<, snsp<·ndclltlo as sessões tnmnltnosas 
c faze1ulo retit'!ll' os socios rpt<~ iBI<:tTOIBJH'rcnt os trahalhos; 

2.• Assignar a; rcprcsr~nt:u;õ,~s d~ S!!cicdatlc fts antorirl:ull~s 
do paiz; 

3. 0 Hnht·icar, a:•rin!lo ndi1~S o termo competente, todos os 
lil'ros ria Associação, e a:;si;.;n;lr :1s gnias de pag-amento; 

4.o . Convocar a ass.)lllbléa ;~cral extraonlinaria com au
dicncia do conselho; 

5. 0 llPjnc:;e:ttar a S H~i•~rlad<~ como s:•n pi'Íill0it•o mau<latario; 
li. • ~umcar e d:•miltir os ,oo!Jnul:lres c empregados de l]lie 

carecer a Socie<latlc ; 
7.o Cont.ract.nr os merlico> c h'ltieariils qnc forcmncccssario:;, 

com antliencia tio Cllnsclho; 
8, • Prover, de accôrdo com os n1ais membros ria Dirrctoria, 

a 1lecisão dos cnso; oc,·urrentcs rclal.iros ft a!lministr:~ção, 
sem invasão da c;piJera de contpclcucia da asscmhléa geral ou 
con~cllto deliberativo. 

~ 2. • Ao \'icc-Prcsitlcutt' compete: 
1.• Ter assento na llirectoria como um de seus membros; 
2. 0 Substitnit• o ?rcsi1lcnlc em seus impe1lintcntos. 
~ 3. • Ao Scnclario r,ompct,;: 
t.• Ter assento na Din·ctoria; 
2.• Annnnci:u- pelos jol'!laes, <lc ordem do Presidente, o 1lia, 

hora, lugar c ohjel'lo das reuniiíe: rln Sol'ietlarle; 
3.° Conft~ceionar e proce1l:;r ú leitura das actas c expedicn· 

te nas sessões; 
-t.• E\petlir com hrcvitl:~<lc O'i olliciM, :ll'i~os, <liploma<, cir· 

cnl:He-; c mais papeis concernentes á A,;sol'ia!;iio; 
B. • Matriculat· o; socio'i pela ordem de snas entradas; 
6.• Hegistrar e encaminhar os rc:ptel·inH~ntos dos socios !JIIC 

pedirem auxílios d:J Sociedade, o quantnm c o tempo desses 
auxilios quantlo concedirlos, e bem assim os nomes <los socios 
enfermos que presciudirem de t:~es auxílios. 
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~ ~.o Ao Thesonrcir·o competi': 
1.° Cobt·nr, ptn· meio de um cobrador, as joias c mensalidades 

cstabclccic\a;; ; 
2.o At't'CC:l'lar tudo rpnnto per·tr!IICCr á Socierl:ule; 
3. o Fazer e trazer emllna <miem torla 11 r~scripturação relativa 

á Thcc;ouraria, com o respectivo hnlanço; • 
r1.o Con,.rtcr em fundos permanentes as rpta11tias cxecrlcntcs 

dos rlispotl'vcis c t'orucccr o-; auxílios antm·i1.a<los. 
Art. 10. O ronsclllo <lelibcr·ativo, <'lll que tPr:i as~<'ntn :1 Di~ 

rcctoria, é m.~ro consultor llestrr, uao tendo em t'l'l!l':t iuidatira 
11:1 ~ercncia rios ue[(ocios sociaes. 

~ '1. o O conselho S<~rá cOiliJlO'<tO rlc ~i!tlc membros, inclusive 
a Dircctoria, c fnucl'ionaril no primeiro domingo <lc 101los os 
mczes 011 <[nanrlo a Direetoria julgar eonvenientc, com tle7. 
sol'ios pdo metws. 

~ 2. 0 .\o conselho compete: 
1.• Auxiliai' a Directoria 11:1 ohscrvancia dos cst:1tntos, rcspon

rlcnrlo ás consull3s que clla lhe dirigir; 
2. 0 .Julgar c applicar, sob dPnuncia da Dircctoria, informaria 

pela commis<;ão rtc syBrlieancia, as pc11as dos estatutos aos 
socios que ncllas incorrerem; 

3, • Autorizar c approvar a prcstaçfto de auxílios c despczas 
soeiac~. exigirias pela Uircr:toria, tendo por hasc o parecer da 
commissão tlc synrlicancia c informar:ão do ThesourPiro; 

4. o Accusar, sob denuncia tlo Prw;i1lcnte, o Thesourciro ou 
quallfllel' soeio pcmnlc as :wtorirl:Jt!cs rio paiz; 

ü. o l'recncht~r provisoriamente quall[nt~r Yaga na Hircctoria; 
fl.o A<lmittir novos soeios. 
Art. 11. Para o bom anrlamcnto dos ncgoeios da Socirdade, 

haverá as scgnintcs com missões permanentes eleitas 11ela as~ 
sembléa geral, polleudo o PrPsidcnte nomear as que· julgar 
con~cnicutcs: 

~ f,o Commi~são de contas, f'Omposta rlr trPs membros, a rfucm 
eompete examinar o halam;o annual rlo Thcsourl'ir·o, r os livros 
rla Thcsourar·ia 110 principio de cada l!·imestrr', prestando á Di~ 
rcctoria ou conselho as informações rxigidas; 

~ 2. ° Com missão de syu1licanda, compo~ta de cinco membros, 
cujas attrihuiçõcs são: 1. 0 informar sohrc as con11içücs tios 
propostos c pretendentes a auxilio-;; 2. 0 inspcccionar a con
ducta dos associados, denuuciamlo á Dirrctoria qualquer 
omissão por parte dos mesmos c procedendo ás diligencias 
ordcnarl:>s. 

Art. J2, Todos os cargos ria Directori~, conselho c com~ 
missões serão providos por eleições tia asscmbléa geral. 

§ J ,o As eleições serão feitas por escrutínio secreto, cscre~ 
vendo cada socio os nomes rle seus candidatos nas ccdulas dis
tribuirias pelo l. 0 Secretario da asscm!Jh\a c rullricatla' pelo 
!'residente. 

~ 2. o A apuração dos votos será feita pelo l'rcsidcntr', an
xi!iatlo dos Sceretarios, cabcnilo a cada soei o o direito de fazer 
reclamações convenientes. 

~ 3. 0 O J. • Secretario la\Taril um:>. lista rlo n~snltarlo das 
elciçõc~, ofliciamln aos novos dei tos com a especi!ica<;ão rle seus 
respectivos cargos. 

! 4. • Nas e\ci~·ücs s<Í poderão votar O> socios quite~. munidos 
dos competentes recibos, e os que não rccclwrcrn auxilio . .; da 
Associação. Os qu<J nao souberem ICI' c escrever p01lcrão 
votar, mas não ser ~otados. 

S IS.• Não serão admittidos votos por Jll'OCUraç.ão para a 
eleição de membros da administraç:1o social. 
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~ (i,o O Prcsirl<'lllf~ é t'eSJlOII~a\'cl pela hoa onl!-mnas ell'i1;i\c; 
e su'' COIIIJikta lilwrdade, poilelldii J1l>r em IH'iltica o-.; uteios 
Jlt·c,~s.-;~ rios p:tra e ;se lilu. . 

~ í. 0 Na seglllula reunião da as :emuléa geral lera lugat· a 
po'sse dos ll'IVOS eleito;. 

~ !!. 0 A lloirectoria e conselho assim cmpos,:Hios rcf\t'I'Ü!J 
poi· lllll anuo ns 1lestinos du Snl'iedatlc. 

§ \l." o Pn~si!leute da asscmhl(~:t geral será por ella eleito, 
sentiu o Prc,idcnte da Uircdoria int:úmpativcl para cose cargo. 

TiTULO V. 

DlH AUXILI.IS. 

Art. 13. Os auxílios a que Lerão direito os membros 1L1 
Sociedade scr:io pceuníarío-; c tlc medico c botica. 

§ L 0 O socio, cuja cnfet·midall'~ se pt·olon~at· por m:lh 1le 
tt·cs dias, fará dis;u seicntc o Secretario, e este, com par,·ccr 
da commissfto de syndíeancia, leYarà o caso ao eonhcci
lllento 1la llircctoría, a 11Ual lleeitlirá por si ou com autlicncia 
do conselhn, conforme a ur(.!;encia do caso. 

§ 2. • Oi quü por molcstia <precisarem sahir da cirlatle ou se 
quizerem retirar para sua lena natal, o participarão á Uire
ctoria por iutcrmctlio do Secretario, e ouvida a commíssã" 
lk synllie.1ncia, será o eas•1 dcl'itlído pelo cousclho. 

§ 3. 0 As familias dos socios l{lle não tivert•m recut·,os tiara 
s•I!Jsistir, e cujos membros uao puderem Lrallalhai', soliciL:u·ão 
auxilias (leio mesmo proersso. 

§ 4.• As famílias ou ami;:os th socio que não 1leixat· meins 
para o seu fuueral llarão di..;so parte com urÇ(tncia ao Secre
tario, c, com pareeet· tia co:nmissãti de syndicaucia, o Presi
dente autorizará lo;.:o a tlespm.a. 

At'l. 14. · Ellltlllanto o capil,al da Societlade não fúr supr:rior 
a 10:0~0H, serão os snccot'I'O!i disp:~usaclos pelas st•guiutes qowu
tias, as quan-; ser<lo elev:11las ao tliiJJio, lo:~o que (ÚI' tlohr:l'lo o 
canilal soeial t~ o conselho jul;.:-ar f'''ll' euil'ute: 

ll 1. 0 Para os ca,;os 1ln ~i. o !lo arti;.:u antceed.cnte a un;nsali
tladt, 1lc 10$000, e ig-11al para os elo~ 3. 0 • 

~ 2. 0 Pat·a os casos du § 2.o auxílios em qu:tntia nuaca sn
perior a ti0$000; 

§ 3." Para o~ casos do§ 4." o IJue o Pn•sillcute eHtcnd,,:· uc-
cessnrio até 60/jOOO. . 

Art. 1ii. Os soccot'I'OS tle metlil:o e uotíca serão autori7.atlos 
pelo Presidente, com audieueia tia commissão tlc ~;yudil;ancía <.• 
do Thesourcíro. 

TITULO VI. 

DAS PEN.lê. 

Art. 16. Nenhuma pena será applical!a senão nos casos pre
viotn; ur:stes estatutos c pela fôrma seguinte: 

§ L 0 O soei o remisso nn pagatucnto das joias e mensalidade li 
não lerá direito a auxílios por p'lrtc tia Socieda1le, d:l qual será 
eliminatlo se essa faiLa se pruloagar pot· seis mczcs. 
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~ 2.o O ~o cio que por scn compol'l~mculo fôr motivo ti,: csc~u
llalo onde ltiSCOl"tlia na A'soci:H;flll, o qnc ~ttentar contra a exis
lcnl"ia desta ou sua PI'OprietlatlP, será •·cprcht'JHlitlo ]li' LI l're
sitlcnt•~ em consl'lhJ c dcspetlitlo 1la Associa1;ão, couf'orme a 
naturez:t da f':tlla ou $11:1 reinl'idenda. 

TiTULO Yll. 

Art. 1.7. Haverá na Asc.oci:IÇ'::ÍO tantos linns, fornccitlos 
pt~lo Tlu•solll'l'iro, quautos fore!ll nccc.·:sario; par:t os tli1'1'1'SOS 
111 istcn·s da uH'sma. 

Art. 18. O Presi1l:.•nte da llirerl o ria prcsi1lirá a cll'ição dos 
membros 1la mesa tl3 asscmhlé.t g-eral e os empossaril llt>s rc'
pt~l'Livos ca1·gns :t11les t!C SI' Jll'IH'CIIPr :\s ell'iç'fH·~, ;:cracs. 

Arl. 1\1. O Presitlente da nir~eloria indicará e contral'!ar:í, 
qn:mtlo os eol'rcs da Soeicd:Hie o pcrrnitlircm, os mcliicos c bo
I i 1::1 rios, !'njos serviços se to rua rem ne1·cs<::1rios. 

Art. 20. A Sociedade sr\ será dissolvida com anmwncia tle 
Lr"' qnart:~s parll'S de seus associados, c wu p;llrimonio c nlen
silios scrftn rct:olhidos ao estaheleeimenlo de ca ritl~ule on in
stt·nc(·iio IJIIC o consdho desig7tal', 

A rl. 21. Os present••s estatutos não poderão sr1· :~llrratlos 
senfto tlons a unos depois !lc sua approvação pelo GllVt'rno Jmpe
l'tal.- Guilhe!·me Lopes Btanco.- José })ias Guimanie.,.- Jo.,é 
Joaquim da Silva Jnnior.- Francisco José Mm·eira.- Jocio Aires tle 
0/ireú·a. · 

DECRETO N. 6227- DE 21 DE JUNHO DE 1.87G. 

,\pprova os estatutos tla Sociedade- Amigos Reunidos. 

Alten1lcndo ao que representou a Directoria da Socie
dade- Amigos Reunidos, c Conformando-me com opa
recer da Secção dos Negocios elo Imperio do Cons~lho 
de Est~do exarado em Consulta de H de Dezembro de 
1.874., Hei por bem, em Nome de Sua Mageslade o Im
perador, Approvar os estatutos da referida Sociedade. 

O Dr. José Bento da Cunha c Figueiredo, 1lo Conse
lho de Sna l\bgestadc o Imperador, Senador do Impc
rio, Ministro e Secretario de Estado do~ Ncgocios do 
Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e um de Junho de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto lla 
Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 
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Estatutos ua Sociedade- Amigos Reunidos. 

TITULO L 

ll.\ SOCIEIJ.IIl'l E SEUS FI~S. 

Art. 1. 0 A Sor·ied:ule-Ami·~ns n,•u:Jitlos (oull''ora Dezoito tlc 
.Jnlh11) ú nrn conjnndo dt! illimila!lo lllllllero <lt! pessoas !lo sexo 
ma•'l'lllino sem dblinr.~·:lo de naci!lnali!laill', I'Oill o lim de S!~ 
prolegCI'I'IIIIllllllla!IJI'Iilt' C (JSSIIa'i f:Jilli:ia;. i'lll ea () tk IH'I:I'S7;i
datli', 

Art. 2." Por f'amili:l enlend•·r-sl·-ha n:io SIÍIIH'IIlt• a ''-'I'" a <' 
filhos tio associado, como l:tllliJI•m seus pais, avt)s e on:ros pa
rentes, flliC, vi\'cudo soh o mesmo lc:cto e prolecr;fw tio IIII'SIIIO 
associado, se Hjam ao dcsan1paro p1:la sna mortP. 

TITULO 1!. 

IH AD\liNISTfiA~ÃO Dl f:OcH:D.\DE Jl SI: A ELF.JÇ.\0. 

Art. 3. 0 A Socieda1le será rcgi1la 110r nma llireeto~J·ia t·leita 
annualmcute no tni'Z de Dezembro 110 dia c hora llc,;ignados pPio 
Prcsitlenle. ' 

Ella se cornporáde: 
1 Presidente, que será o chefe llc toda a Associação; 
2 Vice-Presidentes (i. o e 2. 0 ); 

1 Fiscal; 
1 Secretario ; 
1 Tlwsonrdro; 
:l Syllllico, e rle 
H ConsclheiJ·os, tl'entre os 1(11::\C'>, c pm· escolha do Prrsitlcnlc 

serão designa!los, um para a1ljuuto do Fi.,<'al, um para adjunto 
tio Sel'retario, lre" para a conJmissüo de pruposlas, ln's para a 
lle finanças e tres para a de soceorros onde beneliceucia. . 

Art. L 0 A clciçfiiJ dos sl'is prilllL~iro-; car::o; será ft~ila por 
maioria absoluta tios voto; dlh memhros presentes, polkntlo as 
demais fazer-se por maioria relativa. 

Art. õ.o A Hi1·ectoria fnncciouarit nma vez por semana ou por 
quinzena, conforme o exigirem os net;ocios da Associaçfw. 

TITULO lli. 

DO !!RESIDENTE E MAIS ME:\!DROS DA DlllECTORIA E suÀs' AT· 
TRIIll'IÇÕES. 

Art. 6. 0 O Presi1lcnte tla Socicdallc é o seu rcprescntantt) pe
rante a~ autnridatlcs civis em todos os easos em IJUC a bem da 
111csma fôr necessario rcquPrer e allcg-al·, podendo, t!llallllo o 
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cntendct• conveniente, !lcle~ar esse direito constiluimlo pro
cur:ulor que o represente. 

Compete-lhe: 
i. o !\I arcar dia c hora para as reuniões f[nér da Dirce to ria, qnér 

tia a~semhléa ~era I; 
2.° Con ,·oca r' estes n1csmos corpos extr:lOrll in~ ria mente ; 
3. 0 Presidir a todas as ses<;õcs 1la Dit'l'Cloria c SIISJICudcr as 

nH''mas sessões quando lalmedilla lhe pareça com ir ao hem tia 
Associação; 

t1. 0 Rubricar todos os livros, e autorizar as drspezaq 1lo cx
pcllil'lllc; 

f>,o Fiscalisar 
rciro; 

a escripluração do Sccr1~tario c !lo Thcson-

6. 0 Nomear commissiics c substitnlos ao; lugares qu:ttlilo itn
JWilidos os proprietarios; 

7 ,o l'roYidcnl'iar em •·aso ~~e nwrl;' ou 1!1~ mokslia 1k qu:llt[ll<'l' 
socio lh~t'!'SSilailo, poil<•tHlo !lll 1. 0 l'~so !lt·;;pl;nder ali': it qua!tíia 
de 200~, c 110 2. 0 :llt\ a llc tiOH, dau1lo lle tudo C.OllltcCilltl'llto it 
llirectot·ia em sua 1.• rcuuliio [Jara ser exar:Hltl ent a c ta; 

s.o l'rovi1lcnciar sobre lodos os rasos ufto prcvist1:s uo; pre
sentes estatutos~~ que exijam prurnpta soluçfw. 

Art. 7. 0 Ao Vicc-Pn·siilcllle, quando Pllt cxcrr,icio da prcsi
llr'tH·ia, competem a'; atlrihuiÇÔI~S 1lo Prcsideute. 

Art- 8. 0 Ao l'iscal compele a gu:ll'tla e o';scnancia dos pre· 
sentes estatutos e de qnfllqucr resoluçftO tomada pela Sociedade. 

Art. \),° Comprte ao Seerctano: 
1. 0 Ter em dia e na tnelhot· ontem lodo o trabalho de cscri

pturaçfw; 
2. 0 Assif(nar todos os annuncios de convoca~·:1o !la Sociedade 

ou lia IJirectoria, assim como com o l'resillcutc toda a corrcs-
powkncia; · 

3. 0 Ter sob s11a guarda o archivo d:t Associa~·tio. 
Art. 10. O Thcsonrcit·o é o guar1la rl'sponsavcl do cofre so

cial. Compele-lhe:· 
1. 0 Apresentar á Uircctoria na 2.• scssflo de cada trimestre um 

halanl'ele do estado da caixa, assim como nm halauço !(cral 
devidamente documentado na sessão que preceder á <la posse 
1la Dit'l:eloria; 

2. 0 Ter em i! ia, scgun1lo as regras de cscripluraçftu ilc conta• 
biliil;ldc, a dos livros a sen 1':-trgo; 

3. 0 Proceder em tl'Htpo de\' ido ao recebimento d<ts joia; c 
mensalidade-; dos soei o'; 

4. 0 Apresentar trintcnsalntcnlc no l'rcsiilcnle uma rcla1:ão 
nominal dos socios que se acharem em atrazo ~~~~ llll'llsalida!li!S; 

15. 0 Hccolher ao Banco qne Jli'la Dircetoria lhe ft)r ill~,igJJado, 
c em nome 1la Socic(~:tlle, to1lo o dinheiro qm~ ú Jlll'sma 
pertença, deVI'IHio, porém, eoH:>crvar 5CtllJH'l) cnt seu poder a 
quantia de 300ijUOO, para acllllit' de JlrOill]Jto a IJttalipter occur
rencia; 

6. 0 Nomear sob sua responsabili!lailc um a~cnte para procc
ller ás. cobr:mça,;, YencctHlo este a pill't:rnlascm IJllC pela Di
rcctorta ftir marcada. 

Art. 11. O Thesoureiro n:To poderá r c lira r 1lo Bauco llcpnsi
tario IJuanlia alguma sem untem da llirel'luria ou do Presi
denlc, assignaila por este ·~ pelo Sceretario; nem d:n;í do;; 
dinheiros em scn poder quantia 1\ll:llt[li''I" sem :tcltoriza~·:w por 
cscripto do mesmo Presidente. 

Art. 12. Ao Syndico compete: 
1. o Pagar as pensões eoncedi!las aos soei os c ús sn:1: fnmi

lias, recebendo do Thi!Sourciro ns quantias I[IIC para tal fim 
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forem prcc:is~~. mc•liant:~ or1lcm assi~natla pelo rrcsidente; 
t1:1lltlo de tutlo conta trimensalmente :í Dircctoria e exhibiudo 
os tlevitl•lS rceibos; 

2. o Acu11ir alls chamado; doo; socios que a1loccerem ou de 
suas famílias; 

3. o Provillcnriar a n•spt!ito dos enterros que a expensas lla 
Societl:ule tenham tlc Sl!l' feitos. 

Art. 13. Compete á commi<são th! finanças: 
1. o Ex1minar as contas do Thesonreiro, dando a respeito das 

mesma' scn parecer; 
2. o llizcr sobre to tios os assnmptos 'llle importarem tlispen

tlio do cofre soda I. 
Art. 14. CnmpetP á t·nmmissiin tle propostas o exame c cs

tn·lo de t(nalqner propnsi1;ão, i:lllkacao, ctt·., que pelo l'rcsi 
tl•·nte t'll pela Directoria fôr suhmettida a seujmzo. • 

Arl. Hl. A' commiss:1o 1le hcudirenr.ia competi! n exame 1le 
Indo qu:tulo ril' r..tativo a pcn,411'S e soceonos. 

A ri.. !U. As commissoes, l]tlét· Jll'rtHanrntes, quér cspcc·ar.s, 
tll'l·er~o apn'HPII\ar sPus pat•ccct·es sobre IH negocio~ qn1~ llws 
lút·t•m t·ommettidos, 1lentro do prazo de 8 a iã dias. 

TITULO IV. 

DA CJ.ASS!FlliAÇÃO DOS SOCIOS. 

Art. 17. De dua~ classes de socios se comporá a Socicda:le, c 
siio: 

t.• llos socios contribuintes, que será a dos que concorrerem 
com a joia de ãoaooo pelo mt!nos c a mensalidade de 1 1~ooo, 
paga sempre por trimestre adiantado; 

2.• De socios isentos, que será composta daquclles qur. a 
Sociedade julgar de sua convcuiencia admiltir com dispensa de 
todo e quallrucr onus pccuniario. 

TITT'LO V. 

DOS DIREITOS E DEVRRES DOS ASSOCIADOS. 

Art. 18. Além do direito qne reto art. i. o a todo o soeio é 
garantido e ás suas familias, terão mais, achando-se quites com 
o cofre social : 

1. o o de cle~er c set' eleito para os cargos da Associação; 
2. 0 ne propór, tliscntir c votar sobre torlos os assum11tos de 

que se occupar a Sociedade. 
Art. 1\1. Todo o sorio é ohrigatlo a servir o eargo para que 

fôr eleito salvo o caso de reeleição, ou motivo que seja attendi
do por tres ttnarlas partes dos votos tios membros presentes á 
reuniao em crue a escusa ~eja pedida. 
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TITULO VI. 

DAS PENAS. 

Art. 20. Perde o direito (!C socio: 
1. n o que por qualquer acto reeonhechlo pela asscmhléa 

i(Crnl ern!Jara~,ar a boa ordem c marcha dos ncgocios da So
dedadc; 

2. o O que por actos immoraes, ou ha!Jitos viciosos se faça 
Botado; 

3." o que pelas justiças do paiz l'ôr condemna•lo por crime 
que 1lq;ra•le; 

4,o o '[uc, sendo contribuinte, deixar de pagar um semestre 
vnncido 1lc suas mensalidades; 

/L" O que voluntariamente se despc1lir. 
Art. 21. o socio dPsli~ado da Associação, por qualquer dos 

casos referido-s no arti~o ant•~ecdentc, não tcra direito a recla
nw';ão alguma ou a indcmnização qualquer. 

TITULO VII. 

DA .lDntiSSAO 1103 'OCIOS. 

Art. 22. Para ser socio exigr-se: 
L o Que tenha pelo menos 2l a unos de idade; 
2." (,luc por emprewl, hc1~s, commcrcio un industria, tenha 

meios de honesta suhsJstencJa; 
3. o Que goze de boa repu b\ção. 
Art. í13. A prc•posta para admissão na Socic(ladc declarará, em 

seguida ao nome 1lo proposto, sua idade, estado, profissão e mo• 
ra(la ; 'erá 3SSi~~nada pelo proponente e entrc~ue ao l'resi!lentc, 
ao qual correrá o dever de mandar pal'tirularmcutc syudicar a 
respeito. 

A.rt. 24. Sendo favorawis as informaç,õcs (as quaes serão lidas 
em sessl!o com omissão dos nomes dos syndicantcs) proceder
sc-ha á 'fotaçno por escrutínio secreto, ficanrlo o proposto a!lmit
tido se não tiver mais de dons Yotos contrarios. 

Art. 211. Em toüo o processo de admissão, o Presidente proce
derá por modo que cada um dos syndicantcs ignore quem 
sejam os outros encarregados da mesma missão. 

TITULO VIII. 

D,lS FINANÇiS, 

Art. 26. O fundo da Socicda•lc será formado pelasjoias e men
salidacles dos associa(los, e pelos dorwtivos lltW por ventura lho 
scj1111l :'•)i los, eonvertido ttulo 1:111 apolices do Estado, as (1nacs 
só pu1lerão ser all!ea~las por d.diheração de dotis ~~rço~ do15 
memhros da Assoctaçao •1nc estiverem no pleno gozo do ~eus di
reitos ; comprovado este faclo com declaração assignada pelo 
l'rcsidente, Vicc-l'rcsidcntc, Fiscal c Secretario. 

- l'.lRTJi: 11. 73 

I; ! • 
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TITULO IX. 

DAS BENEFICENCUS. 

Art. 27. o socio que cahir em pobreza terá direito, logo que 
o exija, a uma mensalidade que regulará entre dez c vinLc mil 
réis, segundo sua antiguidade e serviços. 

Terá tambem direi to, em caso de fallecimento (dada a cir
cumstancia de falta de meios), a ser sepultado com deccncia a 
expensas da sociedade. 

Art. 28. A família do socio fallecido, segundo o que lhe 
garante o art. J.o, terá direito a uma mensalidade que re
gulará entre dez c quinze mil réis conforme os serviços do 
li nado. 

Art. 29. Estas mensalidades, que obrigatoriamente começarão 
a ter effcito logo que a Sociedade possua um fundo de dez apoli
ces, poderão ser elevadas na proporção do augmento do mesmo 
fundo. 

Art. 30. As pensões conferidas serão mantidas: 
Aos socios, cmquanto permanecerem as causas que as fizeram 

votar; 
A's suas viuvas, cml)nanto como tacs se conservarem c hones-

tamente; 
A',; suas filhas emqnanto solteiras c honestas; 
A seus filhos até a idade de 15 annos; 
A seus pais ou outros pareutcs, cmquanto durar a indigcncia 

c forem reputados dignos por sua moralidade. 
Art. 31. O socio que por molcstia ou .outra oecurrenda, neces

sil.ar 1los socconos da Sodedade, por in I crmcdio do Syndico, se 
entenderá com o Prcsi<lcnte, o qual por meio da eommissão de 
bendicencia se assPgurarà do allegado 11clo reclamante. 

Art. 32. Se das informações da commissão resultar que lta 
nrgcncia de auxilio, o Presidente, usando da attrilmição que lhe 
coufe~rc o art. 6. 0

, ordenará o que cu tender acertar! o; no easo 
contrario, porém, levará o 11uc houver occorrido ao conheci
mento da Directoria. 

'l'ITljLo X. 

IH ASSEMBI,ÉA GERAL· 

Art. 33. A assembléa geral é a reunião dos a5sociados con
vocada pelo Presidente da Directo1·ia, c presidida por aquellc 
que I!' entre os mesmos associados, não membros da Direcwria, 
apropria assemhléa eleger por maioria absoluta de votos. 

Suas sessões sao orrlinarias e L;Xtraordinarias. As ordinarias, 
que serão duas em cada anno, terão lugar nos mezes de Março c 
Dezembro, neste para a eleição da administração c naqui!lle 
para a posse da mesma. 

As extraordinarias, porém, verificar-se-hão sempre que a bem 
dos interesses da Sociedade assim o julgar o Presidente ou a Di
rcctoria sob pedido de dez ou mais associados. 
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Art. 34. Quér para as sessões or<liuarias, quér para as ex
traordinarias, a, convocação será feita por tres convites seguidos, 
publicados no jornal que fôr repntallO <le maior circulação, e, 
uma vez preenchida esta formalidad<), a a-;sembléa geral será 
reputada constituída com o numero de socios f(Ue se achar pre
sente, salvo o caso do artigo subsequente e o do art. 26. 

TITULO XI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 35. A Sociedade durará por espaç11 de vinte annos; po
derá todavia dissolver-se antes 1le expirado este praw, se a>sim 
o entenderem llous terços dos socios que estiverem no pleno 
gozo de seus direitos; e, 11nando votada seja sua dissolução, re
solvcr-se-ha em acto contínuo' sobre a applieação que deverá 
dar-se ao fundo existente, não podendo jámais e \la ser em pro
veito dos votantes. 

Art. 36. Approvados 'pelo Governo os presentes estatutos, 
serão clles mantidos c respeitados como lei organica da 
Associação, e não soffrerão rnodilicação alguma antes de passa
dos dous annos a contar lia data do Decreto que os tiver sanc
cionallo. 

Quaesque1· alterações 1\llC então se tizerem não serão postas 
em execução sem prévia approvação do Governo lmperial.-Dr. 
Dominvos de Azeredo Coutinho de Duque-Estrada, Presidente.
Franctsco José Borges, L" Vice-Presidente.-Francisco José de 
Lima Barros, 2. • Vice-Presidente.-José Fen·eira Sampaio, Fiscal. 
-José llodrigues ll!aclwdo, Thesoureil'O.-Thomé Bento do Rego, 
Secretario. 

DECRETO N. 6228- DE 21 DE JUNHO DE 1876. 

Approva os novos estatutos da Associação Portugucza 1k 
Beneficencia -1\lemoria de D. Pedro V. 

Attendendo ao que representou a Directoria da As
sociação Portugucza de Beneficencia - l\lemoria de 
D. Pedro V, e Conformando-me com o parecer d',Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, ê~~ado 
em Consulta de 20 de l\larço do corrente anno, Hei por 
bem, em Nome de Sua l\lagestade o Imperador, Appro
var os novos estatutos da referida Associação. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos ti
carão dependentes de approvação do Governo Imp.erial. 
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O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conse
lho de Sua .Magestade o Imperador, Senador do lmperio, . 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro rm vinte e um de Junho de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
pendencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e .Figueiredo. 

Estatutos da Associação Portugueza de 
Beneficencia-Memoria de D. Pedro V. 

CAPITULO J. 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS. 

Art.1. 0 A Associação denomina-se-Associação Portugueza de 
Beneficencia -lllcmoria de D. Pedro V, c é composta dé homens 
e senhoras de nacionalidade por-tu~ueza que para clla forem 
admittidos como soei os em numero illimitado, bem corno dos in
divíduos de que trata o art. õt. 

Art. 2. • Dividem-se os soei os em clfeclivos, remidos, bene
meritos e honorarios. 

Art. 3. • A Associação tem por unico fim beneficiar os seus asso
ciados no caso de necessidade e emquauto enfermos, bem como 
as suas viuvas, quando por seu fallecimento ficarem na indigen
cia, isto, porém, se o socio nunca recebeu beneficencia. 

CAPITULO 11. 

D.l .lDJUISSiO DOS SOCIOS. 

Art. f. 0 Para ser soei o ou soei a é indispensa vel: 
f,• Que seja de nacionalidade portugueza, de moralidade re

conhecitla e de occupação honesta de que ~ire sua subsistcncia ; 
2.• Que se ache em estado de perfeita saude, e que não seja 

menor de itl annos, apresentando consentimento por escripto de 
aeus pais, tutores ou curadores ou licenç:a do Juizo se não fUr 
maior; 

3. • Que não tenha soffrido condemnação de pena infamante ; 
4. • Para ser soei o desta Associação é mister, além das condi

ções exi~idas nos paragraphos antecedentes, que a sua hnues!i
dade seja abonada por pessoas insuspeitas á commissão de 'YU

. dlcancia, qualquer que seja o seu estado. 
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Art. lS.•A admissão terá lugar por meio de proposta a.~signada 
e datada pelo proponcnt1~ ; esta deve conter o nome, idade, na
turalidade, estado, occupação e resillcncia lia pessoa pro
posta. 

Art.6.o A proposta lle allmissão será lida em sessão de Dírecto
ria c conseHto, que, ouvindo a respeito da idoncida!lc da pessoa 
proposta a respectiva com missão, a porá em díscus&ão, sendo 
em seguida vota!la, decidindo sobre a approvação ou n•provação 
:t maioria absoluta de votos em escrutínio secreto. A pessoa que 
uma vez fôr rPprovada j:imais poderá ser admitlilla, salvo se se 
provar que houve ineJ>actidão nas informações obtidas. 

Paragrapho unieo. Logo que a pessoa proposta Sl'ja appro
vada, o I. • Secretario a avisará por um oflicio da sua admissão. 

t:APITULO III. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS • 

Art. 7. • A pessoa admittida para o gremio social na qualidade 
de socio ou socia elfectivos é ohrígatla a contribuir com uma 
joia 1le cinco mil réis (6~000) e mií róis (JSOOO) de diploma no 
prazo d~~ quinze !~ias da data tia sua approva1;ão, c COI!l a mcn
salul:ule de mtl.rcts (1$000) pagos adiantados c por tnmcstres. 

Art. S. o Aeettar e exercer com cserupuloso 1.clo quall[Uer 
carg-o para que fúr eleito ou nomeado, salvo o caso de reeleição 
ou escusa por motivo justificado. 

Art. 9. o Comparecer ás sc,sões da assembléa geral com a ne
ccssaria d~c•mcia c precisa pontualid:ulc 011(\e rwderá discutir 
com a admmistração no que fôr concernente á boa ordem, rc
gu larídade e credito social. 

Art. 10. Observar rigorosamente os presrntcs estatutos e o 
regulamento intemo, sujdtatulo-se ás suas disposições. 

~t·t. 11. l'arLicipar JlOI' ~~~tripLo, por iutermellio do L 0 Scc~e
tartO, lo~ o 11ue mude de r.~stdencia, nome ou rsta<lo, e bem aS'iJIII 
quatido liver de retirar-se p:Ha ftím da Cõrle ou do lmperio ; 
es1:1 participação não só isenta o soeio do pagamento de lllCI!
salttlades emquanto ausente como ú priva de receber beneb
c~ncta, devet!dv, qu:mdo regressar, dar p:ntc á Associação, men
CIOnando o dta da sua chegada c onde rcsille. 
Reconhecido~ provado que seja que tal ausencia se não .ctfc;

e!u~u, ~era· obrtgado a pagar as mensalidades em atrazo e so ter a 
d!rei-to as b!!nellcencias seis mezcs depois de quit~ com a Asso
Ciaçao. 

CAPITULO IV. 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS, 

Art. 12. To!l!:! o so;:in tem direito 1\e votar e ser votado para 
os cargos admnustrauvos, excerltuando-se os que estivenm •·c
cebcndo bcncficcncias, e os t!Ue estiverem presos ou protlUII
Ciallos. 
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Art. 13. Não poderão votar, mas pnderão ser votados todos os 
socio-; rrue, estando quites, nao tenham podido comparecer ás 
sessões, assim como porlcrão votar mas não ser votados os asso
ciadoH[UC não souberem ler nem escrever. 

Paragrapho unico. Não se admittem votos por procuração. 

CAPITULO V. 

DAS P ENlS EU GEH.A.L. 

Art. H. Pct·dcm o direito de socios : 
§ 1. o Arruclle que 8C atrazar no pagamento de liuas mcnsali· 

datlcs em um semestre vencido. 
§ 2. 0 Aquclle rrue pmeurar por meio reprovado embaraçar o 

bom andamento da Associação. 
§ 3. o Aquelle que pot· meio ou pratica de actos immoraes se 

tornar publicamente conhceillo. 
~ i. o Aquclle que pela justiça fur eondernnado á pena infa

mentP., isto é: á detenção em casa de correcção ou galés. 
§ l'í. 0 Aquelle que extraviar qualquer quantia ou objecto da 

Associação, licando salvo a esta o direiLO de o haver judicial 
mente. 

§ 6. o Aquelle rrue 11or falsas informações tenha sido admit· 
tido para o gremio social. 

§ 7. 0 Aquelle que voluntariamente se despedir !la Asso
ciação. 

Arl. fõ. O associado rleslig-ado da Assoriação pelas cansas 
mencionadas uo arti1w antecedente niío terá direito a. t·ccl.unar 
cousa alguma ou r[uantia com que para clla teulla entrado, a 
nunca mais poderá ser admittido. 

Paragrapho unico. O socio que voluntariamente se despedir 
da Associação poderá ser outra vez admittido pela fórma in· 
di cada noa; arts. õ. o e 6. 0 , pag-audo metade da respectiva 
joia. -

Art. f.6. Fica suspena;o o direito aos beneficios conferidos 
pela Associação em seus estatutos ao associatlo que deixar de 
pagar as mensalidades de um trimestre vencido. 

Art. 17. O socio desligado ria A.ssor.iação, por falta de paga
mento de mensalidades, poderá em qnalrpJCr énoca solver o seu 
debito até ao fim do trimestre que estiver r.orrcndo, c rehaver 
a qualidade c direitos de socto, se mostrar a contento da 
adminisu·ação que foi levado a tal atra:;:o por circumstancias 
independentes de sua vontade e motivadas por for& a maiór; 
mas ainda assim não sera readmittido se não estiver no gozo 
de perfeita saude. 

C.-\PI1'ULO VI. 

DB SESSÕES E ELEIÇÕ~:,.;. 

Art. 18. A Assoeiação Portugueza de Beneliceneia -JUe
moria de f). Pedro V- fará duas sessões annuaes da assembléa 
geral onlinaria, a i.• no 1. o llomiugo posterior a 16 de sc
temhro, para os fins seguintes : 

1. o Leitura do relatõrio tia Direetoria e balanço annual ; 
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2. 0 Leitura de quaesquer propostas da Directoria para inte
resses sociaes ou para socios benernerUos ou honorarios; 

3." Eleições por escrutínio secreto da Directoria, conselho c 
commissão de exame de contas. 

A se~unda sessão será effectuada no domingo subsequente 
para o seguinte: 

1. o Discussão c votação do parecer da commissão de exame 
de cont:ts e relatorio ; 

2. o Discussão e votaç~o das propostas 1111c se tiverem aprc
scntádo na sessão antecedeatc, etc., etc; 

3. o Posse da nirectoria c conselho. ' 
Art. 1.9. A assembléa geral poderá ser convocada cxt.raor

dinariamente sempre que a administração julgar conveniente, 
pr·~ccdcndo annuncios puhlieados pelo menos Ires dias no jornal 
de mais eirculaçf10, e nclla só se tratará tlat(uillo para I(UC tiver 
sido convocada. 

Art. 20. A assembléa geral julgar-se-ha constituída, quando 
se acharem reunidos pelo menos 40 soei os quites, inclusive os 
membros da administração, no dia e hora para isso annun
ciarlos. 

Paragrapho unico. Não se reunindo o numero de soei os mar
cado neste artigo será a assembléa convocada seguuda vez c 
então deliberará com qualquer numero, não sendo menor de 20 
socios, não podendo esta segunda convocação ser espaçada além 
de oito dias da primeira. 

Art. 21. Quarenta socios que estiverem quites podem reque
rer á administração a convocação da asscmbléa geral extraor
dinaria, fundamentando o seu requerimento. A administra
ção é obrigada a fazer a convocação no prazo de oito dias. Esta 
assembléa não estará constituilla sem que se reuna a maioria 
dos sigualarios do requerimento. 

Art 22. Compete á assembléa ~era!: 
~ 1." Resolver sobre as representações ou queixas 1los asso

ciados contra a administração, hem como resolver sobre todos 
os assumptos, que lhe forem submcttidos dentro dos limites 
destes estatutos. 

~ 2. o na r inlCI'J)retação aos artigos da lei social sobre que 
se suscitarrm duvidas. 

§ 3. o Deliberar sobre qualquer omissão que a pratica ou ex
periencia verificarem nos estatutos, não alterando as suas dispo
sições. 

~ 4. o neterminar áeerca da reforma dos presentes estatutos. 
§ o. o Determinar a respeito da venda das apolices ou disso

lução da Associação, quando haja impossibilidade manifesta de 
acção. 

~ 6. 0 Resolver ou sanccionar a eliminação dos soei os incursos 
no art. 1~, §§ 1. 0

, 2. 0
, 3. 0

, 4.•, 5."e6. 0 , quando honvcrappel
lação para a assembléa geral. 

Art. 23. A Associaçáo Portugueza de Beneficcnéia-l\!cmoria de 
D. Pedro V- fará as suas sessões ordiuarias de JJirectoria e con
selho devendo lei' lu~ar pelo menos duas vezes por rnez, a Jim 
de se resolver sobre a adrnissiio 1lc socios, tomar couhecimento, 
discutir c approvar trimensalmcute o bal:mcete do The~ourciro, 
nomear as com missões de syndicancia, heneliceucia c liuanças 
e outras I!UC sejam mister ao hum aud:uncuto tios uegucios 
sociaes e fazer observar em sua lll3ÍOI" amplitude OS Jll'CoCIItCS 
estatutos. 
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CAPITULO VII. 

DA AD!IINISTR!ÇAO. 

Art. 2f. A Associação será :~dministrada por um corpo col
lcctivo de 21 membros, sendo uma Dirc·ctoría composta do 
Presidente, Vice-Presidente, 1. 0 c 2. 0 Secretaríos, 'flwsourciro, 
Procurador, r. um Cous1~lho li!\ 15 membros que serão legal
mente eleitos pela asscmhléa geral. 

Art. 2.~. Cn:..apde ao Presideutc: 
§ 1. o l'i"c;idit· ás sc.;;sões tia Dírcctoria c conselho, tendo voto 

lleliilerativo, não po1lendo porém presidir ás as>emhléas geraes. 
§ 2. • Dirigir os trabalhos nas sessões, dar dc)stirro ao expe

diente, cselarcccr a maneira da votação c suspender as sessões 
quando não puder manter a ordem, tornando-se ellas tumultua-
rias. ' 

§ 3.o Chamar á ordem o orador que se afastar da materia em 
discussão c bem assim os socios que por qualquer fórma pertur-· 
barem a boa ordem dos trabalhos, c no caso de rcineiclen
cia da parte do sol'io advertido, seja qual fi'Jr a sua categoria, o 
poderá mandar rei ira r do recinto da 'cssão. 

~ 4. 0 Não consentir nas lliseu;;sõcs palavras rtuc oll"endam di
rccLa ou iutlircctamcnte qualquer associado, c. neste caso empre
gar os meios prudentes ehaníando o orador á ordem para que 
retire quacsqu1~r· I'Xpressõ:~s olfr~nsivas ou menos convenicnt1~.;;; 
no caso negativo cassar-Ih·~ a palavra nu Hwnllal-o retirar do 
recinto da sessão. 

~ 5. o Nomear as com missões para rcpt'<)sentarem a Associação 
perante rtualqucr corpora~·ão ou entidade. 

§ o. o Na falia de reunião da Dircetoria c conselho dar anda
mento ao expediente de neg-oeios urgentes ou extraordinarios, 
dando de tudo conhccirnculo a seus cnllegas na primeil·a reu
nião. 

§ 7. o Assignar as actas c os di!Jlomas, c rubricar todos os livros 
da Associação, bem como as eontas I!UC devem ser pagas pelo 
Thcsourei r o. 

§ 8. o Velar pela boa ordem c administração, cx:tminar o es
ta!lo dos trabalhos da Sc•crctaria c ThCêJuraria, providencianlfo 
sobre as faltas que encontrar, sempre de accôrdo com o chefe 
respectivo. 

§ 9. 0 Tornar parte, querendo, na'> discussões, convidando a oc
cupar a sua cadeira o Vicc-Prcsitlcnte, ou o L 0 Sccretat·io na 
falta daquclle. 

Art. 26. O Vi~c-Presidcntc goza de todas as prcrogativas e 
attribuições do Presidente, quando o substituir no seu impedi
mento ou falta temporaria. 

Art. 27. Ao 1. o Secret:uio, como chefe da Secretaria, com-
pete: · 

§ f.. • A redaccão c leitura das a c tas das sessões bem como a do 
expediente. 

§ 2. 0 Annunciar pela imprensa ou por meio de officios os dias, 
h!ll'as c lugar das i\cssõcs, por ordem do Presidente ou Vicc-Prc
Sidr·ntc. 

§ 3. 0 Expedir com toda a brcddade c orrlcm os officios, avi
sos, diplomas c mais expediente, 

§ 4. o Conservar em hoa ordem e guarda todos os papeis e do
cumentos da Secretaria, seud.o o responsavcl por ellcs. 
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~ !S. o 1\latricular os snclos pela ordem ehronologica de suas 
admi&sões, notando nas matriculas os J'cspccLivos cargos para 
que forem eleitos ou nomeados. · 

§ O.• Pedir os livros e o mais que fôr mister para a Secretaria, 
e trazer sempre em dia e com limpeza a escripturação a seu 
c a r~ o. 

§ 7. o Inventariar u'um livro de$tinado estJecialmeute pa1·a 
esse fim todos os objeclos c apolices pertencentes á Associação. 

§ 8. o Cumprir as ordens que le~almente lhe forem dadas 11elo 
Pre~idente 011 por quem sua:; vezes fize1·, bem como as resolu
ções das sessões. 

§ 9. • Advertir e chamar ao cumprimento de seus deveres os 
empregados da Secretaria, suspendendo os que lhe faltarem ao 
respeito ou commetterem abusos, dando parte ao l'residcnh• a 
fim de ~rovidenciar como fi\ r de justiça. 

§ 10. Substituir o Presidente 011 Vicc-rrcsidcnlc em seu im
pedimento. 

Art. 28. Compete ao 2. o Secretario: 
§ 1. 0 Substitmr o 1. 0 Secretario unicamente nos actos desse 

cargo, sempre que por qualquer motivo o 1. o Secretario não 
Jlossa deserntlcnhar taes actos, bem como coadjuvai-o em todos 
os trabalhos da Secretaria, quando se torne preciso. · 

§ 2. • Tomar os apontamentos precisos nas sessões para a COII· 
r ecção das a c tas. 

Art. 29. Ao Thesomciro cumpre: 
§ 1. ° Como chefe da Thcsouraria é o depositario dos 11 '· 

nhciros, titulos e o!Jjectos de valor, pertencentes á Associaç.ão, 
pelos quaes é inteiramente responsavcl, devendo arrecadar c 
l'azcr anecadar tudo quanto lhe pertencer. 

§ 2. o Apresentar no fim de cada trimesu·e um balancete do 
estado das finanças a seu cargo, e no Jim de cada anuo um ha· 
lanço geral de todo o movimento operado com os documentos 
proba to rios dos dispendios feitos; ficando tudo sujeito ao exame 
e parecer tle uma com missão de contas. 

§ 3. • Pa~ar as despezas e L1Hlo o mais que a administração au
tor'izar em face das contas rubricadas pelo I' residente. 

§ -i. o Ter conta corrente com cada soei o, promovendo a co· 
hrança de suas joias c mensalidades na fórma indicada no 
art. 7 .o 

§ õ. o Ter um cobrador de sua confiança c sob sua inteira res
pon~abilidade pam fazer a cobrança da Associação, ao qual po
dera pagar uma porcentagem nunca maior de 10% do .valor que 
1:eccner ;_ llcaudo o mesmo obrigado á entrega do expediente •la 
Secrctar1a. 

§ 6. 0 Ter a escripturação da Thesouraria com toda a limpeza 
t:; precisa clarez.a,_ dando todas as explicações que lhe forem exi
glllas pela admtmstração. . 

Art. 30. O Thesoureiro é obrigado a recolher em um Banco 
1le reconhecido credito e que lhe fôr desiunado pela adminis
tração, qualquer quantia excedente de 4008000. 

Art. 3t. Ao Pl'ocurador cumpre : 
§ 1. o Coadjuvar o Thesoureiro e substituil-o em seu imJlcdi· 

mento ou falla temporaria. - ' 
§ 2: o T1·atar. de todas as cansas da Associação, quai_ldo p~ra 

isso uver autorrzação e procuração especial 4a admlmstraçao. 
§ 3. • Comprai' todos os objectos nccessarios, ptecedcndo ordem 

da administração. 
Art. 32. Compete ao conselho : 
§ 1. 0 Reunir-se toda~ _as vezes que fôr convocatlo pelo i. o Se· 

crctario, em nome tlo l'resitlente, p11rtlendo o memb1·o que faltar 
- I'AnTG 11. 7~ 



a quatro reuuiõc-; scgui.:as, '~'''' partil'ip:Htão ou nldilu j11sti. 
fir·a<lo, o Iugat· de l'tlll''elhdro, convi<lall!lc-sc para tomar pos,e 
o snpplcnle mais votado. 

~ 2." Resolver, juulameutc com a Dirccloria, tndr·s os negocio~ 
sol'iaes. 

Art. 33. Todos os membros ria atlministra~âo ~ão ohriç:ulos a 
prestarem-se ao rlescmpPnho das commi.csües de rtue forem e•:
r·arrrgados pelo l'rP,i<lcntP. 

CA I'ITULO VI 11. 

Art. 3i. Os fundrs ria Asc.ociar:ão f:iO !'orrnadr:s da<; joias rle 
a.lmis,;io do<; sucio<, mea,alidath•s dos mr~nHF, c linalnu•nw 
das libcralid:ules, dunati\'os ou bcnclicins que lhe ft'rcm frito,. 

Art. 3•'í. Os fundos da :\ss<:cia('ão ~e1·llo •·o!ncrtirlos t'rn apt:licl'' 
da.ldivitla puhliea, as <tuaes u:1o poderão ,;cr n·ntlidas fCIII a dtli
lwração da assernbléa geral. 

Art. 31). A Associaçiio não podc1 á exercer as t endicrncias 
sem que tenha realizado um fundo c:qdtal rlc lli'Z rontns r!e réi~ 
(IO:f00$000). 

CA PIIT LO I X . 

A1t. 37. O so1·io que cahir rm J:'Jbn·za c que ror mole< tia< u 
avançada idade ficar impcs~illilit.lllo de t~:,halhar·, 11'111 direito, 
logo que o exija, a un1a mr·w:dtdal!r~ !I e f OH, sr ndo <h) rloze mil 
réis 11ara o socio benemcrito; a mcusali!ladc I'CSsarà logo IJU·; 
o soei o se restabeleça. 

Art. 31. O socio que por molcstia tiw~r de retirar-se p3ra n 
seu paiz, apt'e!'entan<lo attc"tarlo de medico c provantlo falta de 
meios, será soccorrido com a •1nantia r!e ciuct•enta mil réis para 
ajuda de sua passagem. 

Art. 3\l. Torto o sncio, rm rslailo rlc pohrcza e em caso 1le 
morte, ll>~n direito á qn:tntia di' qnarcnt:t mil rt\is para ajuda 
do custo de seu funeml, b!'m <'Oino a uma missa de7." ou'3o.o 
dia em sutrragio de sua alrn:1. 

Art. 40. A Assoda~ão, lo:;-o 'itrü tcuha um fundo capitaltle 
srsscnla tontos de réis, fiará de pensão á vim·a c filhos do sorio 
em estado de pobreza a quantia de 10SOüO mensaes, E> ta pemão 
ce!.sará para a viuva caso rleix•) de SPI' reputada honc!'la, pas
saruto a ser só para os !ilhos. 

CAPITl'LI) X. 

Arl. 41, A Assotiação já mais deixará de denominar-se- As!o 
ciação Porlul{ucza !lc Bendkenda 1\lemoria de D. Pedro V-, 
llem ('O mo uão po!lerá r:nc r juu<·ç~o com outra sociedade. 
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Art. 42. Será organizado um regimeulo interno no qual se 
n~speitarüo :li tlisposiçües !los c~taltltos, llcanllo !'lll ,-igor, logo 
que ;,t•ja approv:11h pela a.iscmbléa geral dos su<:ios, para i ;so 
•· x pre;,saHH~IIte COII\"Ocarla. 

Art. 13. Todo o a~sociado, que se qnizcr remir de m~s mcn
>alitlat!Ps, pódt) fazcl-o, pag-a11do além da rcspecl!va joia a 
qua11Lia tlc cineocnta mil réis, tcllllo de 1ü a :m amws, ~~a til.! oi
Lcnla mil réis, tendo de 36 a nO annos. 

Art. 44. O socio que dur:mte dnco atmos tivrr pago sem in
tenupção as suas mensalidaclcs, c se quizer T<!mir tlelh', levar
•e-lhc-ha em conta meia de tias qUI) ti ver pap:o durante esse 
tempo, caso nunca trnha recdJilo heHcfi;·cBcia. 

Art. ~ã. '!'orlo o socio tem tlircilo de intlcmnizar a Associaçf1o 
tlo valor tios soc·conos que tlcll:\ lenha n•ecl!itlo. 

Art. 4H. A viuva c filhos de socio lfllC tiver si1lo soccorritlo 
IHlla Associaçuo, c que em sua vitla a não inckmnizar tio valor 
tios soccorros, não terá direito a reCI)hct~ por int••iro a prusão 
~~,;i.ipnlada 110 art. 40, devendo <le1lnzir-se da mesm~ Jll'll ;fw a 
ljuantia corrc<pou!lcntc a dons po1· cento sol!rc as son1111as pdo 
&ocio re('cbidas c não ind;)nl!tizatla'; c, no caso dos dqug por 
cento cxectlcrcm da pensüo, nada poderá receber por direi lo. 

Arl. 47. A Associação reunida em a'scmbléa r,eral potlcrá 
conferir· soh proposta da administração o titulo de so•·io bcnc
mcrito a todo o a<;sodatlu que tenha prc>latlo rclc\·antc.;; St'!'· 
Yiços á Associaçfw. 

Art. r,s. Será t·onsillNado socio lwnrmrriln o as·;ol'ia11o que 
Jli'OlliiZCr qnarrn ta cantli!lato.; para a Associaç:'to u e pois llc to:lo' 
cliPs terem satisfeito o lli,postcr no art. 7. o 

,Art. 411. O socio que porespaç·• de tre.'> annos servir nos car
gos adrninislrJtil'os e comparecer pelo menos a vinte se:;síics 
annuae<; será lambem considcr~do socio bcnPmcrito. 

Art. 50. O sodo, que lizr.r tlonativos á As,odat;ão no Yalor 
de rluzentos mil réis, será ignalmrntc consiLlcrallo soei o hcne· 
merito. 

Art. oi. Serão romirlcrados snrios honorario'i os mcdicos o·• 
hoticarios de qualip!Cr nal'ionalidadl) que gr·atuitamPntc prcE
tarcm sens serviços ú A'isociaç5o por c~paço de um anuo. 

Art. o). Os socios henemt~ritos gozam de todas as regalias 
1\os ctfeclivos, uão sendo obrigados :10 pag-amcut" 1lc mcnsali
tlatlcs, podendo Iom ar assento uas sessües lla llircctorLI c con
selho e discutir, mas não podcràa votar. 

Art. o3. l':~ra constituir as sessões de qnc trata o art. 23, :JS 
quaes scri10 publicas para os socios, é mister que se rl'llnarn 
pelo menos metade e mais 11111 dos mellliJJ'O; ch atlmiuis 
tra~~ão. 

Art. ot. Lo;:;o que a Assol'iaç.~o dú começ.o ús lll'nclkcncias, 
a joia de entra tia será elevaria ao tluplo 11ara os (':lllilillatns do 
1o a 31> annos, c ao triplo para os dn 36 a 1>0, s:~IHlo as remis
sões lambem elevadas ao tlnplo nesta mesma l'.naf'orrnidallc, 
devendo scrceulo c vinte mil réis c cento c sesSI)IIta mil réis. 

Art. HiS. O socio eliminado, em virlnde das disposições do 
:~rt. H, tem recurso para a assembléa geral dos soei os, a qual 
Julgarú como fôr 1\c justiça. 

Art. nll. As socias tia Associação gozam 1lc todns as r.~v,alias 
dos socios, uüo !l:ldcnclu porém occnpar cargos da a;lmiuis
t rãção. 

Art. o7. 0.< menrbros d:t administração, ante> dc .. ..W1HareH~ 
posse dos resp~~etivos ,·ar~os, r1itrarão p~r:~ .~tHrç~ soçi'Y.l-~• 
com um donattvn lllltl!'a 11\•'nor d~ dez m1l J'('ts,('~O!ll 1. ~~plh t;,\•J' 
f·8rão empnss;ulos. - , Ç\ \ . 

\ \ 

,• 
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Art. !18. A Associação nau poderá ser llissolvitla sc.m que 
a isso aunuam u·cs IJU:Irlas p:1rtes da lotalillallc dos soc1os que 
a compõem, c no gozo plcuo de seus dircilos; c, dado este 
caso, será totlo o seu patrimonio dividido por todos os socios 
necessitados c viuvas pensionistas. 

Arl, õ9. Estes estatutos não serão alterai! os senão rwr de· 
tennin.ação da assembléa geral c com approvação do Govcruo 
lmpcrJal. 

Art. 60. Ficam revogadas as disposições em contrario. A 
commissão, Francisco BaiToso da Silva Guimarties.- Victorino 
José Marl]1tes. -José Machado Jliúeiro. - Francisco de Paiva Lou

. reiro. 

DECRETO N. ü221J- ))I~ 21 DE JUNHO D~ 187ü. 

Concede privilegio, por to annos, ao Engenheiro Jcronymo Luiz 
Ribeiro c José Serapião dos Santos c Silva para fabricarem o 
venderem, no Imperio, pedra ~rtiticial de sua invenção. 

A Princcza Imperial Hcgentc, em Nome do Impc
n<lor, At.tendendo ao que requereram o Engenheiro 
Jcronymo Luiz Hibciro c José Serapião dos Saútos c 
Silva, e ilc conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha 
por bem Conceder-lhes privilegio, por 10 annos, para 
fabricarem c venderem, no Impcrio, uma certa quali
dade de pedra artificial de sua invenção, segundo a 
dcscripção que apresentaram. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\fagcstadc o Imperador, l\Iinisl.ro c Secretario de Es
tado dos Ncgocios da Agricullura, Commcrcio c Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte c um de Junho de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquage~imo quinto da In
dependcncia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DE,Cl\ETO N. 6230- DE 21 DE JUNHO DE 1.876. 

Appron os estaLUtoro da Sociedade- Jockey Clull Rczcntlcnsc. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua l\lages
tade o Imperador, Attendendo ao que requereu a Socie
dade- Jockey Club Rezendcnse -, devidamente repre
sentada, c de conformidade com o parecer da Secçáo dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de vinte c quatro de Maio proximo passado, 
Ha por bem Approvar seus estatutos o autorizai-a á 
fuuccionar. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
1\lagestade o Imperador, Ministro c Secretario de Esta
do dos Negocio3 da Agricultura, Commcrcio c Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do llio de Janeiro em vinte c um de Junho de mil oito
centos setenta c seis, quinquagesimo quinto da Indo
pondencia c do lmperio. 

PIUNCEZA IMPEIUAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

I~statutos do Jockey Club Rczendense. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÍO. 

Art. L o A Sociedade Jockcy C!ub nezendcnso tem a sua só• I e 
na cidade tle Hezende, Provincia do Rio de hneiro, com o Jim 
especial de concorrer, por meio de corridas de cavallos, premia
dos, para o melhoramento e aperfeiçoamento ela raça cavallar 110 
paiz: a sua duracão será de vinteannos, a contar da data da pri
meira corrida. • 

~ t. 0 São socios fundadores os que, na insli tuição da Sociedade, 
concorrerem com cein mil réis, em uma ou em quatro prcsbt;ões 
mensaes de vinte e cinco mil réis cada uma; 

~ 2. 0 São socios efiectivos os que, além de uma jota de dez mil 
réis, concorrerem com a mensalidade eficctiva de cinco mil réis ; 

~ 3. 0 Serão con~idcrados !Jenemeritos os soei os das catc~,:orias 
acima que fizerem o!Tertas importantes ou prestarPm á Srwicdadc 
serviço rc!cvanlr. :1 juizo 1la llir\!doria, com recurso [IHa " 
asscmh!(•a t;Pra!: 
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§ q. 0 Serão soei o> hoaorario3 as pes,;oas estranhas á !àocicd:ulc, 
que lhe fizerem donativo'! impxlantcs, prestar~m-Jhe serviço> 
relcvantea, ou a Bircctoria cntetlller que merecem esse titulo 
por quacsl}uer outros altrihutos. 

Art. 3. o As proposta> podem ser feitas por qualquer so~io, 
com tanto que nella indique, al~m do nome, a profissão c rcsiden
cia do proposto, dependendo a sua admissão do voto unanime da 
llirectoria ou maioria absoluta nos S)cios presentes em assem
hléa ~era!. 

Art. 4. 0 O numero tl'ls socios ser:\ illirnilarlo, cabendo á Di
recloria nfto ir nlém do que ptlllcr comportar o instituto. 

Art. !>."A SJcicdarlc será administrada pela assemhléa geral 
!los socios c por uma Direcloria composta de um Presid1mle, um 
Viee·Prcsidcnte, um primeiro e um ~cgund·} Sccretarios, utn 
ThOitHHciro e r1uatro Directorcs. 

CAPITULO li. 

l>A A8SW\InfA~1\. I;EI\A.l .. 

Arl. G. • A f\sscmbléa genl con.'!i,lei"<H-se-ha reunida quando, 
além dos memhros da llircelOiia nccessarios para que esta func
donc, se ar,harcm presentes mais 1lcz socios, pelo menos, obser
vadas as disposi~ües s1 ~uinlcs : 

~ f. o Nas 11isn1ssücs so ~uardn.r:i to lo r~spclto, po lendo o Prr
sidcnlo fazer retirar da sala :lrJUCile IJlW [H'rlurhar a onlcm; 

§ 2. o Os or;ttlorcs se rli1üir~o sempre ao Presirlcnlc c fallarão 
l>ela ordem uma unica vez sobre ca1la ma teria, o serão observa
da> tnrlas as disposir;i)es IJilr' re!-(rm as nsscmbl{'as. 

Art. 7. 0 As suas sessões SC'r<lo solcmnes, ordinarias e cxtra
orrliuarias. 

§ L 0 Scr:l. solcmnc a s·)s-;:1o annual d·) possr. ;i nova Dlrectoria 
110 dia annivcrsario da insl.itllil,'àO da Soeicrlarlr, ronsidcrarlu 
como tal o r\ r) H de Agosto de u;;:;; 

~ 2." Serão ordina1·ia<: 
N. f. A sessão do mcz de Janeiro de <'a1la anuo para a apre

senlaçiio do program1na fl[!s corridas a rcalizu· nollo, c autoriza
cão da respectiva despcza. 
• N. 2. A que se fizer quinze dias, pelo menos, antes do anui
versaria da Sociedade, para prestação de contas da Dircctoria que 
linda o eleição da que a deve suhsliluir. 

§ 3. o Serão cxlraordinarias todas ns outras srssõcs, quér sejam 
c~onvocndas por solicilaç<lo da llirecl,)ri1, quér c1uando forem rc· 
queridas por seis soei os fundadores ou hrncll.eritos. 

Art. 8. 0 A clla compele exclusivamente: 
~ L 0 Approvar, com as modificações qne julgar nccessari[IS, os 

p~·ogrammas apresentados pela Dirccloria; 
~ 2. 0 Eleição da nova Directoria; 
~ 3. 0 Nomeaçrw da commissão especial de tres membros, em 

ar. lo succcssivo á eleição, para dar parecc1· sobre os actos c contas 
da Dirertoria que finda; 

~ 4.. 0 J>vsse á nova Diroctoria, eleita ou reeleita ; 
~ õ. 0 Hcsolvcr todas as questões incidentes, que possam emha

nçar a marcha da Sociedade; 
~ 6. 0 Dissoluçiio rla Soric1l~dc e rli';lrihuirito dos fundo;; que lhe 

p~rtrnr.crcm 11n 1 iq 11 irln ç:-tn. • 



IDIECUTI\'0. mll 

CAI'I'rllL.O Til. 

I>A lJIIlléOTORIA . 

. \rt. 9. 0 A Dirl'ctoria ~ a repre~entante da Soeiedad~, na au
f?:tcia da assembléa grral, e considerar-se-ha reunida desde tJI!e 
estejam presentes u:etade e mais um de Eeus mrmbro~, nào po
di!tH.Io funccionar se faltarem á mesma ~r ss:1o o Presitl•'ll te e o 
\' iec-Presidente. 
-A ella compele : 
~ t. 0 Acqmsição c adtuis~ão de soei os e promo<;<"w deste~, no 

]a"Í!Heiro caso por unanimidade, e nu segundo por lllnk,ria ahsu
lu ta de votos dos membros presentes; 

~ 2." Nomeação do ('eswal necc8sario, quér para construcção e 
rq.1aros do prado, quér pDra os trabalhos de expediente do mesmo; 

~ 3. 0 Apresentação do programma das corridas no principio de 
":1da anno, publicando-o itnmediatamente ror trrs yezes depois 
de aprrovado pela asscmblb ::;era!, com intPrvallo~ til.' US dia~, 
1 elo mpnos; 

§ ~- 0 r:esignação dos dias tle cada corrida; 
§ 5. 0 Apresentaç<"io do relatorio e balanço de fundos na sessão 

ordinaria eleitoral, fazendo-os puiJlicar <.'ilo dias antes, sendo 
possiyel, pelo jomal do lugar ; 

§ 6.0 Ordenar os pagau1cntos de tlespczus ax.traordinnria~. c 
marcar salario aos empregados da sua nomeaçáo ; 

§ 7. 0 Promover, tinalmentP, por todos os meios legaes ao seu 
alcanca o engrandecimento da 8ociedade, nno prrrlenrlo nunc:. de 
l'ista o fim principal 11:1 ,•na instituiç!l0. 

Art. to. S:lo deveres cspeoiacs do Presidente : 
~ 1. 0 Presidir :i a~serniJl(•a geral e m:lllf~1· a ordrJtt nas llis-

•. USSÕPS ; 
~ 2. 0 Presidir as sessões da Dircctoria; 
§ :J.o Hullricar todos os livros e papeis da Sociedade; 
§ \. 0 Dar attestados de exercido aos Clllprcgados para organi

zaç:\o da folha de pagamento ; 
§ 5. 0 Hcsolver as questões urgentes da attribuição da Ilirrdo

ria, 'luando esta deixar de reunir-se Pm numero legal. 
Ar . 11. Compete ao Vice-Presidente: 
§ L 0 t:omparrcer a todas as srssiírs da Dirrctoria 1"1>111 assento e 

voto; 
§ 2. 0 Substituir o Pies;dernte, 1juando rstc r.ão cornr•are~a, 

quér nas sessões d:-t assembléa gera, qnér nas d:-t Oirectoria. 
Art. 12. Compele ao primeiro Secretario: 
~ t. o Entreter a corresponl!rneia da Sociedade e tia r ront~s rio 

~xprrlientc :i. Dilectoria; 
~ 2. o Minutar as actas de tot1:1s :1s: e~s[H'S; 
§ 3. 0 l'onfrceionar o rl'lalorio annual, c sujPit~t-<J :i ap('I"O 

v ação da Oirrctoria; . 
§ !1. 0 Annundar as Huniõl's da assembléa t;eral, ·~ Cl.nvulrr

oflicialrr.en!c para o rosFc o~ n:en:brns da DirNIOI ia • :r;ila; 
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§ IS. 0 Organizar o quadro geral dcli Ruoio;;, cxcluidos th•llc ~~~ 
tJUC estiverem incursos nas penas do art. i8, ~§ L "r 2.•; 

~ 6. 0 Assignar com o Presidente as actas tle todas as RcRsflcs, 
assim como as communicações officiaes que de lias resultarem; 

§ 7. o Assignar com o Presidente e Thesoureiro todos os di
plomas que se expedirem aos socios, fazendo a inscripção des!es 
em livro especial. 

Art. 1.3. Compete ao segundo Secretario: 
§ I. o Escripturar todas as actas conforme as minutas; 
~ 2. o Registrar Lodos os oflicios que se expedirem ; 
~ 3. o Substituir o primeiro Secretario em seus impedimentos 

temporarios. 
Art. U. Compete ao Thesoureiro: 
§ I.. o Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores 

da Sociedade ; 
§ 2." Arrecadar o que a ella fôr devido, podendo ter um ou 

mais cobradores de sua escolha c confiança; 
§ 3. o Etrcctuar os pagamentos que lhe forem ordenados; 
§ 4. 0 Apresentar na primeira sessão de cada mez :i Directoria 

um balancete da receita e des{Je?.a do mcz lindo; 
§ 5. 0 1\prescntar igualmen e à Directoria, oito dias antes da 

assr.mblea geral, um balanço geral do movimento da caixa du· 
rante o anno; 

§ 6. o Prestar contas da sua administra~ão, no acto da possc, ;í 
nova Directoria. • 

Art. 1.5. Compelo aos Directores tomar parte nas deliberações 
tia Directoria c auxili?.l-a, conforme as nC'cessidarles do momento, 
Prn todos os detalhes da administração. 

CAPITULO V. 

Art. 16. Todo3 os socios activos te1n direito: 
§ L 0 A' discussão e voto activo e passivo em torlas as sessões 

da assembléa geral ; 
§ 2.0 A dons lugares na archibancada em cada dia de cor

lida; 
§ 3. o A' parte que lhe tocar pro 1·ata na dissolução c liquirlação 

tla Sociedade. 
Art. i7. Aos socios honorarios só coml\ete o direito estabele

cido no § 2. o do artigo antecedente, devendo elles requisita
rem-no com trcs dias de antcccdcncia pelo menos em cada cor
rida. 

Art. 1.8. Ficam privados dos direitos estabelecidos pelos§§ I. o 
P 2." do art. 16: 

~ I. o Os socios fundadores que nfio entra rem com a joia com
pleta, estatuída no~ L o do art. 2. o; 

§ 2. o Os socios etrectivos que deixarem de pagar suas mensa
lidades até á vespera de cada corrida, ou até oi lo dias antes da 
assembléa geral. 

Art. !9. Serão eliminados do quadro geral dos socios o5 
~fTer,tivos qur, rlnrantf\ sris mezes, não pagarem suas mensali
dades. 
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liA ELEIÇÃO. 

,\rt. 20. A rlcit:<1o ria Directoria scr<l feita annualmentr, por 
o'SITHtinio ser.rrto c maioria rrla!iva de voloR, no rlonlingo mais 
r r.oximo aos HS o lias anlt·s da sessno annivcrsao ia, rrunida para 
isso a :Jssemhh·a~eral, nno sendo adrnittido' votos por proru
oaçfro, JlrHr podendo sro· reeleitos osDircl'torrs r supplrntcs sulJsti
tnido-; dcnJro do primeiro armo, contado do dia d:1 sHhslituii;<10. 

Ar f. 21. No inrpl'dirllcnlo len•r•m:Jrio 011 prrJIJallC!ltr tlr lfllaes
lfllt'J' dos lllf'lll hro:; !1:1 llirt"rtnria, será a sua ,·a~a prrt·Jwhicla pelo 
imnoroliato rm Yoto.<, não Sé cntl"!}df'JH!o como tacs as faltas de 
11111 ou outro ;\s rc11niflf's da uocsnut Jrircctoria. 

Art. 22. A ronvot·ac:1o ela assr1ubléa g1:ral s••r:l fcit:l, com a 
antr1~edonria de W dias, prlu I!Jeno~, pela i111prrw;:1 do lugar, to
llo:tndu a llircr:toria tantos rxPmplarrs rla fL,llia IJil:llltos sejam 
pr~eisos para enviai-os aos sodosde fúra do Jlllllticipio. 

Ar f. 23. (ln:ondo 11o dia aprazado não H' r••lfna 11\llncro lpgal 
para fnllcciouar, ~crá a srssüu adiada para o domiugu srguintn, 
uxpl'dindo-sc para isso circulares imrres>as ao,; socios que ti
vcrciiJ fa I lado; a sc,s:1o, assi111 cnnvocarla, funceionará (somente 
para o acto da elci~.ão) com o numero de ~ocios rprccomparecercm, 
n:io podcn1lo 1'111 tal raso SI'!' 1'1'1'/l'itn lfl'llhllm dus lll~"lllhrus da 
ll i rrrtoria. 

~~APITPLO rtt. 

1>0 Fl':\'00 ROr.IA!,. 

Art. 2-l,. Constlluem o fundo social: 
§ :1.. o As joias·.c mensalidades dos soei os ; 
~ 2. 0 O prodnclo de cada corrida, drrlnzitlas ns respedlvas 

1lrspczas; 
§ :1." Os donativos feitos áAssoeia~ão. 
Art. 2:;. o f111orln social srr:í appli1~ado <i ronslrncrãn I' r.onsrr

va~:1o rio prado especialmente, e em prrnrius aos rriadorc> elo paiz 
11110 apresentarem nas corridas melhores arlimaPs. Estes premio~ 
~(> podem ser confPridos peJa asscmlJiéa grraL por proposta rlo
rn rncntacla da IJirectoria. 

Art. 26. Os premias aos vcnccrlorrs do l'a<la r·onitla scrüo ti· 
rados 1la receita annnal da Sol'.icdade, c Jaz""' pnrlc das dPspc7.a-; 
I!P que trata o~ 2. 0 do art. 2L 

Art. 27. Os saldos verificados rm conta cnrrcn!P no nm tlc rada 
anno sof'ial ser:1o convrrlidos rm npolkPs da divida publica, ou 
drpositados cmHIIr Banco, a juizo da as~rmhlóa gorai: r•.om ellcs 
srrão rrparadas as prrrlas cxtrannlinarias I[IIC soJirrr o prado, r 
no easo de dissolução da Sor•iellndc l'f'\'I'I'IPr:io aos snl'iqs qur 
JHJSsa occasião Pxislirem. 

- 1'.\HTF. il. 7!l 



Af:TOS DO POllF.I\ 

CAPITULO \III. 

D A S C o H ll l ll .\ S . 

Art. 28. Haverá por auno tant~s r:orritbs r1uant:ls comporta r 
it receita da Socicdarlc, podendo a Direcloria em carb rlia de cor. 
rida determinar algumas de amadnrr·H. 

Art. 2J. A assemblóa geral, dcpoi-; de appro\·adns os estatutos, 
elegerá uma rommiss:lo pan organizar o rcgulamrnto especial 
das corridas, saiYo se acd!ar Sl'lll n.10rl ilieaç:lo n regula lllf'Uio 
actual do .luclley·CiulJ tio 1l1o rlc Janr1rn. 

C.\PITULO IX. 

I)(•~ PI\EJHIOS. 

Arl. 30. l'ara e~da corrida ll:t\'t:l'.i nm prrmio rm jnias unem 
dinheiro, a .iu izo ria llirceloi'i:l. 

Art. 31. Terminada a rorrida, o Presidente rla SociPrlarlc, cn 
quem suas \C7.CS lizrr, enln'g:ll':l o premio do dia ao yrnl'rrlnl'. 

CAPITULO X. 

Art. 32. Passados dous aunos da funrlaç:Io da Sociedade, as 
pessoas que qui1.erem pertencer á classe rios sociM fnnrladores 
entrarão com a joia ele 200NOOO. 

Paragrapho unico. Não fit:am comprchendidos na disposir.ão 
acima o~ soeios clfcctivos 11 honorarios f[llC, em idenlicas cirr:tt"iu
slancias, pag-nr:1o súmcnte, emuwa unica prestaç~,o, a joia esta· 
helecida no § 1. 0 do art. 2. o 

Art. 33. As IIJCllS1litlrrdos dos soei os elrcclivos serão cohrarlas 
mensalmente. 

Art. 3L A Dircctoria dará litulns as,ig-nados pelo Presidente, 
1. 0 S<>cretario o Thrsourcir<'l a totlns as ressoas que entrarem 
para a Soricd::ulc, satisfeita' as jnias de IJIIC tratam os presentes 
estatutos, depois de approvatlos polu (;ovcrno: estes litulos de
signarão a classe do wr:io, e SCI';1o sei lados com o "incte social, 
conforme o desenho adontaclo pela asselllb:éa geral. 

Art. 35. A llirectoria obterá uma mia, tanto para as suas 
reuniões c as da assc111bléa geral, como para guarda do ar
cbi v o e o mais que lhe po1 tent·er, podenclo funccionar nella os 
respectivos empregados, e reunirem-se ahi os socios diariamente 
nas horas em que estiver aberta. 

Cidade de Rezende, 25 de Setembro do t875. 
(Seguem-se as assignatur~,s.) 



EX EC!JTIVO. 

nECHETO N. 1>:nt- Di: ~'I nc: JuNno IJE t871i. 

Co11r0,](' privilegio a t:nilhrnll" ,],• llfil···ira c Si li·' ]':tra fahril'ar 
O Y<'ltlf<'l' fniii:JS d<' Sll:i ÍllY<'ll:·j,. 

A Princcza lmp,~l'ial Hcg,·ntiJ, em Nome do ltnper~ulrH·, 
Attnnili'IHlo ao que requen•tt Gnilh1'1'111D de Olircira 
e Si ira,~~ dt• r:onformid 1<11' com '' pare1:1'1' do Consl'lhciro 
Pror:nra:lor 1l:i Corth, :-)ol•c~rallia I' Faz1m·l:J N·)('ional, Ha 
por linm Concl'der-llw priril,•gio por ri11t:o allllO., p:ll':t 
l'aiJricar c Vl'llll<T tclh:ls de sna in ,·o:Jç:1o. 

Tltoinaz José Coelho de Almeida, do Cow:clho ele Sua 
1\l:Jg,•statle o lmpüi"Cidor, Mini:;tro I' Serrd~ll'Ío d1~ E,;t,;ldo 
dos Nl•gociosda Ag1·ieu!tnra, Cn'llllli'l'l'io I' Obras l'tt
hlica·\ assim o tenlta cnt.rnilido c faça t'\eenta!·. Palacio 
do Hio du Janei!'o em vinte e um d~ Junho de mil oito
centos setenta e snis, qninqnagesimo IJllintoda lndepen
drncia c do lmpcrio. 

l'lUNCEZA IMPEHIAL llEI:E'~TE. 

Thomaz Jos1: Coelho ele A lJJU'Ít/lt. 

DECRETO N. fi232- DE 21 DI' JU~JIO DE IR7ü. 

Cnncrdr autorização a Antoniu .José de \)!10,Íl'OZ para CXJIInr;ll' 

mincrars na Pro\·iwia tio Mina:; t:0rnc~. 

A Princeza Imperial Hegente, em Nome clu Su·IJ\Ia!l;es
tade o lmtwrador, Attcndt•n•lo ao qnu l'<'l(lll'l'l~tl Anlunio 
José de Queiroz, Ha por bem Cnnceilcr-lhe autorização, 
por dous annos, para cxp'orar mincraes n:1s suas fazen
das- Passatempo, Jacar·é, Patnwinio e Nossa SL'nilora 
M:ii dos Homem, munidpio tle S. s:~baslião d:IS Cor
rentes, Província de 1\linas Geraos, J)J.tl'li:a:rrt!fa-,. cla·u-, _ 
sulas que com este Inixaram, assi;ptãdá!l1'11D:~i,'~J\o:m~~.- ., 
José Coelho de Almeida, do Con~etho~'Sua nlagest:ido 1"> ·, 
o Imperador, Ministro e Secretai·io1lc Estado do:; NrgoJ · 1 ll 



ciM da AgTit:nllur:l, Commrrf'io c Ohr:1~ Publica~, que 
:1>;.-;im otl'nlla entendido c L:<~a ~~xcnJl:ll'. Palaeio do Hio 
di' Janeiro rm vinil~ r nm dt~ .lnnlio cb mil oilocf'Hlos 
~C[Cill.:l e SI'Ís., f!11Íill!ii:10:PSÍ!l10 f[llirtlO rla Jn,lr•penflrncia 
,, dn lmpl'l'in. 

PHI~CEZA IMPEIU.\L HEGE;'{TE. 

Thonutz .To.çr! Corlfw dt• A lmeid11. 

Clnnanln~ n 'IUf'l 10e t•f'll"et•e n Dl't•t•Pln n." O~:t•.! 
tle!i<la clnln. 

l. 

Fica ''ollef'dido o pr:1Y.O dn dons annos ]la1·:1 o rulle,•s
sionario Antonio .los!~ dr ljueiroz, explorar minr•r:1PS 
nas suas fazcwlas- P:1s~ate11lpn, .laran\ Patr·ot·inio ~~ 
No~sa Senhora J\lãi tios Homens, no mu11icipio rlr, ~
SPbastiiio das Cnrn•nl"s, Provinda de Minas Grraes. 

11. 

As explorações poderão ser· feitas por qualf!uer dos 
modos recommendadns pela sdenc ia. As IJIIC se ti verem 
de fazer em terrenos possn idos por meio d c so11dagen s, ca
vas, poços, galel'ias snblerrancas ou a ct'•o ahet·to, não po
!lerão ser cxecuta!las sem antorizaçiio escripla dos pro
prielarios. Si esta porém lhe fôr negada, poder:'t ser 
supprida pela Presidcncia tia Província, mediante liança 
prestada pelo concessiomrio, que respomlcrá pr:la in
demnização de to!los os 11rejuizo~, perdas c damnos causa
!los aos proprietarios. Para concessão llc semelhante 
supprimento, o Presidente da Província mantbrá, por 
editaes, intimar os proprirtarios para, dentro do prazo 
razoavel que marcar, apresentarem os motivos de sua 
opposição c requererem o qne julgarem necrs;::ario a hem 
de seu direito. 

111. 

O Presidente da Pr·ovincia conce(lerá ou negat·á o sup
primento reqnerirlo :í vista d:1s r~zõe.~ nxpPndi!las pelos 



EXECUTI\'0. r;u; 

propridarius, on ú revelia tlnstc,;, declarando os fttuda
meulos UC ~Ua tlnt:i~ão, tl:t IJUal pod:~rào OS ÍlllCrcssatlos 
recorret· para o Ministerio da A~t·icultura, Commercio e 
Ohras Pu h I it:as. E~ te recurso, poréill, sóm1.~11te será re
eebillo 110 ciTei lo devolutivo. 

l y. 

Dl'liiH'ra:la :1 coil~t··~'<io ilo suppl'inwnlo da lil'ellt.:a, 
proceder-se-lia i m media latllt~n te á :1 v a I iaçJu da 1ia11ça 
dt~ que trata a clau:;nla :!. a UH tia itldCilllliZal:ão rJo~ 
prt'jnizos alle~atlos pelos proprietario' por lllPio de at·
IJilros que serão nontC<Hlos: dous pelo concc~sionario 
e ilut11; pelos proprictarios. Se hourcr t~mpate, será 
dct:itliilo por undi. o arbitro nonw:ulo pt~lo l'resitlcnte 
da Provillt:ia. Se os terrenos pertencerem ao K;latlo, 
o~). o arbitro serú nomeatl<J lH'Io Juiz tln IJirnilo. Pro
ferillo o laudo, o conee,;sionario ~rú obrigado a elfee-
1uar no prazo de oito dias o clcpo.~ito U<t fiança ou 
pagamento da irnporlaneia em que fór arbitrada a 
intlemnizaç;io, sc111 o t!UC Hão lllc scrú eonecdido o sup
primuuto da licCJIÇa. 

Y. 

A indcmuiza,:ão de que I rala a clau~ula p1·ccedeute 
será devida, ainda quando as explor<II.:ÕL'S for-3m feitas 
t'liJ lt'JTtmo,; de proprir:dadc tlo conce~siona1·io ou doEs
tado, uma vez que de lia possa provir da mno uu prej uiw 
aos proprietarios eonfrnnlanlrs. 

\I. 

Ser:1 igualmen L1) uiJl·igado a rt·staheleeer ú :<tta custa 
n curso natural das aguas qun tiver de desviar de seu 
leito pela nrccssidadc rio.> tralHIIJOs da millt'ração. s,) 
o desvio destas aguas prejudicar a lerCt'iro, não poderá 
faz,•r sem licença deste, que poderá ser supprida me
diante indemnização, na fúrma eslalwlf•eida Ha clau
sula 4. a 

Yll. 

Se dos tt·aballtoq tia CXJlloração resultar a formaç:1o 
de pantann' ou e;>tagnação de aguas qun po~sam prt'judi
car a saude tio:> moradores da circumdzinhança, o 
concessionario set'á oiH·i~atlo a rlessceal' os lel'l'cnoo; 
ahgaLlos, rc~lituin,1o-os a ~ea aulign estaLlll. 



ALTOS 1111 I'ODER 

VIII. 

As pesquizas de minas por llleio d1) cavas, poços on 
galet·ias no terri tol'io desta comessiio, niio terão lup-a r: 
i. o sob os edilicios c a 115 mr·tros de circumfcrrmia, 
saho, na ultima llypothcse, súmente com consentimento 
expresso c por c~ni11lü !lo respectivo proprietario. Estn 
consentimento niio pollcr:'t Sl'l' ~IIJ'(II'ido pPia Presid,•nria 
da Província ; 

2." Nos caminhos c estradas publicas c a 10 metros 
de cada lado dclles ; 

:1. • Nas povoaçõrs. 

lX. 

O concessionario fará levantar plantas geologiras e 
topographicas dos terrenos cxplot·aclos, com pi'rlis que 
demonstrem, tanto quanto permiltircm os trabalhos 
que tiver frito, a superposição das r:amadas mincraes, e 
remcttcrá as ditas plantas por intermedio Llo Presidente 
da Província, á mencionada Secretaria, acompanhadas: 
:l. o de <~mostras dos mel' mos m iller<~es c das variedades 
das camadas 1lc terras; 2." de uma dcscripção minuciosa 
da possança das minas !los terrenos de domínio publico e 
particular, nccessarios á mineração, com designação dos 
proprietarios, elas edificações nelles existentes e do uso 
ou emprego a qnc são destinados. Outrosim indicará 
qual o meio mais apropriado para o transporte dos pro
duetos da mineração, c qual a distancia entre cada uma 
das minas e os povoados mais proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas fleste Decreto, ser-lhc-ha con
cedida autorização para lavrar as minas por cllc desco
bertas nos lugares designados ele accônlo com as leis e 
condições que o Governo julgnr conveniente estabelecer 
no acto !la concessão, no intcrcs:w da mineração, c em 
beneficio do Estado c do;; parliclllarcs. 

Palacio do Rio ele Janeiro em 21 de Junho de :l87fi.
Thomaz José Coelho de Almeida. 



EXECUTIVO. 

llECltETO N. 623:1 - HE 21 llE .IU!'óliU DE 1876. 

Concede privile~io a .Joaquim AI v ar•> tL) Armaria c João Anto
nio de Ãrãujo para fahricarcm c vem\ rrem t·.llapéos dc pai na 
de sr,tla tle sna invcnçrw. 

A Priuecza Imperial Ht•gente, L'lll Nome do Impera
dor, Attcmlendo ao qtw I'l'lfUerrram Joaquim Alv;Jro 
de Armada e João Antonio 1le Araujo, c de conformidade 
rom o p·1rrcer do Conselheiro Procurauor ela Coróa, So
hcr:mia c Fazenda N:teional, lia por bem Conceder-lhes 
privilegio por oito :nmos p:it'a fahricarnm c venderem 
ehapéos do paina de SOIIa de sua invr•nção. 

Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\lageslatle o Imperado r, l\1 in islro e Sccrc ta rio de Es
tar lo dos Ncgoeios da Agricultura, Commcrcio c Obras 
Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio Llo Hio de Janeiro em vinte c um de Junho de mil 
oitocentos setenta o seis, quinquagesimo quinto da 
Intlcpcndcncia c do Impcrio. " 

PRINCEZA IMPEHIAL REGENTE. 

Thomo:r José Coelho de Almeida. 

llECI:tETO N. 6231 nE 21 nE J UNI! O lJE i87(). 

Approva, com modificações, os estatutos da Comp'lnlJia -Santa 
Vietoria do Palmar. 

A Princeza Imperial Hcgente, em Nome do Imperador, 
Attcntlentlo ao que requereu a Companhia- Santa Vi
rtoria do Palmar- !lcvitlamcntc reprrscnla1la, c de con
Jormitlarlc com o parccrr !ht St~q:ão dos Ncgodos do Im
pcrio do Conselho de Estado, exar:Hio rm Consulta de 
2:3 de 1\Iaio ultimo, lia por hem Approvar s1•us esta
tutos c autorizai-a a funccionr~r, com as moilifiraçõcs, 
que com este baixam, assignatlas pDr Thomaz Josú C:.>e
lho de Almeida, do Conselho de Sua Magcstade o l1upc
rador, l\linistt·o c Secretario de Estado dos Negoeios da 
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas, que assim o 



mo \CTO~ f)t) I'OIJE H 

tl'uha eulmulido t' f:tc.t t'Xt)CUl:tr. Palariu do lUo du 
Janeiro em vinte e 'um de .Junho de mil oitocentos 
setenta e snis, quiwtuage~illlo <tuinlo da Indcvendench 
e do Imperio. 

PHlNCI~ZA IMPERIAL HEGENTE. 

Thomaz Jost! Col'llto de Almeida. 

1\lodiflcu~:õe .. u t) ue KC rct'et•e o Dect•cto 
u. o o~::S4o destu dn.tn. 

1. 

Art. lL o Acrescente-se-U commisso estabelecido 
neste artigo, não I ibera o accionista de responsabilitlade 
para com terceiros pelo valor das acções que lhe forem 
distribuídas. 

Il. 

Art. 20. Adclite-se uo lim as sPguinles palavras
não póclc rccahir nos membros <la Dirertoria, nos Fiscaes 
ou no Gerente a nomeação de Presidente ou Secretarias 
da assem h i() a g-rra l. 

li I. 

Art. 20 ~ !1." .\tldieioue SI) o seguiutn- guardadas as 
disposições du art. 2í do ]);'rrcltJ n. o 2lll dn 111 tlt• De
zembro de 18ti0. 

Palaeio tll) Hio de J:ttwiro em 21 de Junho de 187H. 
-Tlw11wz Jose· Coellto de Almeida. 

Estatutos da fom1H111hia de rwvrgatào a 'lllllll' 
-Santa 'Victoria do l'almar. 

TITULO I. 

DA CO~IJ>ANHL\. 

Art. !. 0 O fim da Comp:tnltia 6 csta!Jrlecer a navegação a 
vapor entre a cidade do Rio Grande c a villa de Santa Victoria, 
ou entre ella e outro tfnalrfuer porto que se mostre do mais va•l
tagens. 

Para este lim terá a Companhia um ou mais !Jarcos a vapor d ,. 
lon~laillm e força precisa. 
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A sódn da Comp<tnhia sentem S·111ta Vidoria c ,,. dcno11till:tiá 
Santa Victoria do Palmar. 

Art. 2. 0 O fun1!0 ria Colllpanhia srr<i de oitenta ronlos de r<'·is 
di vi !lido em trescnlas c vi nln ac,~ücs de d uzrnlos c dncol'l!la 111 i I 
réi~. Este fundo potler<'t ser aur(n1entarlo sohrc proposta da Dire,~
tona, approva~ão da as-cmbli•a geral rios acetolllslas r auton
zaç:lo do Governo Imperial. 

A Co1npanhi~. se julrrará constituitla logoqut~ tlous lerçosou 
111ais do seu capital, sr" ache suhsl'riptn. 

Art. :1. o As entradas scr;lo rcaliz'ldas em Ires prcslar,ücs pela 
srgninlc fúrm1 : 

A pri1neira rlr !lO o;, no prazo de trinta dias: 
.\segunda de 2:;% no prazq ele sessenta; 
A terr,cira e ulfi111a elo 2:; ~~no prazo de novl'nta dias cnnlados 

depois de approvação dos presentes estatutos. 
A,rt. 4. 0 Os accionistas que rlenlro dos prazos marc~dos. 1~0 

artigo antecedente não e!Tectuarem a' suas entradas serao ehnn
nados da Companhia com perda, a benefieio do fundo de reserva. 
das entradas que houverem feito e dos interesses que lhes possam 
pertencer. 

Art. 5. 0 As penas impostas iw artigo antecedente 11carão ~em 
efieito, provando·se perante a Direetoria ter havido força mawr. 

Art. 6. 0 As acções cabidas em commisso serão novamente 
emittidas pela'Directoria, dando prefer1~ncia aos accionistas exis
tentes c na falta de pretenrlrntes .1 Companhia as r,hamará a si 
fazendo as respectivas entradas com os fundos da receita do 
anno. 

Art. 7. 0 No caso de emissão dr. accües para o angmento de 
capital de que trata a ultima parte do art. 2.•, ser:lo preferidos 
os. accionistas existentes na proporç:lo das ac1;õcs !JUe j<i. pos· 
su Irem. 

A entrarl:t de prestar.ües destas nn\·a.s :t1·r.ües ser:ln det,~rluin:t
das 1 ela Dirrr.loria, cnúsulta.dos os interessês da Companhia .. 

A Companhia atl!JUirirá por compra ao Barão de Bntuhy, ocas
ro, apparelho e mais utensilios do vapor Arroio de Pelo! os, accrp
~;:ío da. machina_e caldeira, pela quantia. de trinta tóntos de .n'* 
pagave1s em acçoes da mesma Companhia, pelo seu valor pnmt· 
{IVO, 

TITULO 11. 

DUIIAijÀO g MQUillA\iÃO. 

Art. 9. 0 A Companhia- Santa Victoria do Palmar- ilurar:l prlo 
tempo de dez annos, contados da data da approvaç~ln dos prr
sentcs estatutos pela assemhléa geral 1los accionistas; estr prazo 
porém poderá ser prolongado se assim o dctenn i na r a m Psma 
assembléa por deliberação tomada seis mezes anlrs de 1lndo 
nquell~ prazo dependendo sempre da apprnv~liJlO do l>ovcrno 
1m penal. 

Art. tO. A Companhia sú pndrr;í liquidar Jlll~ se~uiales casos: 
§ L 0 Por resolucão tomada em asscmbléa gcJ·al dos accionistas 

expressamente para isso convocada quinze Mas antes da reunião. 
~ 2. 0 Por prejuizo que ahsorva seu fundo de reserva r 20% <lo 

capital etTrctivo, se assim o entender a asscmbléa dos n•~cionistas, 
nomeando-se para a liiJUidação uma eommissão espedal de Ires 
membros que junta á D1rectoria liquide a Companllh1. 

- PARTE 11. 7ti 



602 ACTOS !lO I'OIJIW 

TITL'Lil 111. 

Art. i!. Fie.1 m ~on:<itlcratlo< aeeionislas lodos a11 ncllf's lfll r, ap· 
prov:ucmrao·sknarrm os prrsenlr's c,(;tlul<>s c mni,;_docnntrntns 
exi:,:idos (1111' !ri para a aHloriz:H:ftO kgal da Cotnpaullla. . 

O scr:lo t:ttnhrnl ttHlos o:< pos.;uidorc:; ri<' acr:ües como ccssJU
narius uma vrzqtu~ os tilulo:;r:<I.Pj:ttll CPtnp.~lrnlrtttrnlc aY<'l hados 
nos livros da COHlpaullia. 

Arl. 1.2. As acrü<'s podcr:1o :;r·r p:>ss:lidas por compra, !roca, 
eessf10 graluila, dolí: legado 011 pnr onlra l[ll:tliJUer lorwa reco
nheeitla em direito, prcondlidas as ohriga~üeo;. 

Art. 13. 0:; aedonistas, com lfn:mto só respondam p8lo valor 
t111 suas acr:ürs, n:\o ptHlClll cotnlullo cl>'spedir-so da Companhia 
durante o '!JJ·azo de sua durar;ão, nws pudt~rão fazer-se sul.Jsti
luir transfPrindo suas ac~.ões a outrem, que tome a si as suas 
responsal.Jilidartrs c ohrigaçüPs por lrrmo que assignarão com o 
mesmo Gerente. 

TITiiLO IV. 

H.\ Mi:<E~,!IlÚ:.\ IJOS ,\t:t:IONISTA~. 

Art. H. A a:;sPm!J!(,a gnral GOIII(H-,e-s•~ de todos os rtcdoai<tns 
ou seus legítimos rcprrsontanlcs e sl'r:i convocaria onlinal'i;>
mcute no wcz rio JanPiro de c:ula annu c cxtraortlinariatuetll" 
rJuarulo a Directoria a juizo seu o julgar prcdso. 

Tambrrn sr reunirá qrwntlo o exigir a cornmissão do exame ilt' 
contas ou fôr rcqucrirla por aecinnislas uu seus procurar! ores rJUC 
rc(Jrrsenlcm um lrrr,o do r,apit:>l rJfcdiYo r!a Companhia. 

Os requerimentos ilcvcru srr tlirigiilns á JJirrctoria c UBHt YCZ 
lcgaes e lia conYocarú a asscnrllléa geral no pra;:o rlc qu\nw tli:1:.; 
a contar tia data em que n retJnrrimrnto tiver sido rulrcguc ao 
Presidente ou seu substituto. 

Art. W. As convocacõcs da asscml>l<'a g('ral serão feitas por 
annuncios nas folhas !Õcacs c por outras de maior circulação 
r-om anticipar5.o de quinze rlias. Nns annunrio~ >C rlct'larar:i o 
f! ia, hora c 1itÍt da reunião. 

Art. 16. Enlcnrler-sr,-!Ja Ct>nsli tu ida a asscmhléa geral desde 
que, dada a hora, estiverem reunidos os accionistas ou seus pro· 
curadores que representem um terço do capital elfcctivo. 

Art. l. 7. Se na primeira reunião n:io compa reecrp,m accionistas 
r[UC representem o terço do rapital, far-sc-ha nova convocação c 
nesta se rleliherará com o numero de accionistas que tiver 
eomparcci•lo. 

Art. iH. Quando a assemhléa dos aecionistas ft>r ronyocatla 
pela Jlireduria para resolver srlhrc a reforma dos jJrcscnt'!s 
esta tu tos, proro~ação de prazo ria Socicdatle, augmento (e capilal 
ou liqnida~.~o da Companhia srrà preciso IJUe se achem represen
tados dons terços do capital etTechvo. 

Art. 1.9. Nas reuniões cxtraordinar ias n!io se poderá tratar 
de assumptos estranhos ao aununciado; podem com tudo nesta 



EXECUTIVO. 

r>"·nmao of!'creccr-sc imlicar;ücs on Jll'UlHJstas para srrr·r11 :tttrn
ditlas rm sessão ordiil'll'ia_ 

Art. 2U. A asscmlMa geral srr:l presirlida por um Prcsidcntt' 
wl hot:, acclamatlo d'rntrc o~ aceionislas prrscntcs c este decli
nar:\ os nomes tlc rlou!; acciouis!ns para ocr·uparcm o lugar rlc 
Sccrrbrios. 

Arl. 21. As tlclibcnçõcs da asscmbléa geral serão tomadas 
pela maioria de Yotos dos acr:ioni~las qnr pnssuircm :~eçõrs 
nYcr!Jadns no liuo das lraw;fcrcneias lrinla tlias nHieri<uTs a 
qu:tlq;trr rcnni:1o. 

A Jirma eollcetiv:t qur pn!;suiracr,c,cs <la Cm11panlii:r, :;ú uru dos 
socins pudrrú vot:tr, postll rJliC lirruc a todos o dirriío de propôr c 
discutir. 

Art. 22. Os accionistas ausentes da sórlc da Companhia on rcsi
drntrs fóra de !la poderão fazer-se representar por pructll':ulor nas 
nmniõrs rlc assemhléa geral. 

Art. 2:1. Os procuradores rios ~ccionistas po<lcrão tom~r p~ r te 
rm todas as discussões, não podendo porém votar nas rlciçõcs ri<~ 
!Hrrctores. 

Art. 2L A volação para eleição de trcs Dirertorcs, trcs sup
ptentes c trcs mcHlbros lla eorumissüo de contas será frita em 
ccliulas srparadas por cscrulinio scaelo c a ccdula conterá es
criplo por fóra o numero de votos que representa_ 

Art. 25 Cada acção rcpresrntará urn voto, porém o arcionis!a 
possuidor de mais llc drz ncçõPs só terá rlcz votos. 

Art. 26. A' asscJJJbt(~a ~era! con1prtc: 
~ L" F:IPi(Cr, Jl:t fr'll"lna drtcrmiu:ula nos arts. 21. c 2:; dos esta

lutos, na sessão onlinaria tle Janeiro de <·arla auno trrs accio
nistas para Oircdores da Companhia, trcs para snpplcntcs e tres 
para conunissão de contas. 

~ 2." Deliberar sobre tudo rruc fôr de interesse ria Companhia 
l' continuaç:1o da mesma. 

~ 3.o Heforrnar on alterar os presentes estatutos dependente da 
a pprova<;ão rio Governo Imperial_ 

§ 4- o Approvar a nomcaç:10 Jcita··prla Dircr!oria do Gerente da 
Companhia_ 

§ 5. o Hcsolver so!Jre as contas do Gerente á vista do parecer da 
eommissão de contas, approvando-as ou rcprovando·as. 

~ 6. 0 Autorizar o angmento do capital lia Companhia. 
§ 7. o Autorizar os dividendos dos lucros liquidns_ 
~ s.o Autorizar sobre proposta da Dircctona a edificação de 

trapiches c arrnazcns, a comprar ou arrendar terrenos que á 
Companhia forem necessarias. 

§ g_ o Marcar o modo de liquidar a Companhia em todos os 
casos de sua dissolução. 

TITULO V. 

nA nrm:r.(i.o. 

Art. 27. Será· composta de Ires accionistas c i ritos por c~cru
tinio secreto na primeira reun ifw orr! in a ria no mcz de .J~il·o 
de c~do anno. ~ 

O Director mais votadó será o Presidente c p!l'(c~Q} lfl~~fiM, 
pate occupará aquellc lugar o que fôr possuidor\~ uhltior nu-
mero de acçOcs_ :)\. · 
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GOí ACTOS DIJ l'IJIJEl\ 

Nn itntH'diJHCitlotll' t[U:tlqucr d"' IJircdorPs s:~l':'t chantatll) n 
supplenl~ lllais votatlo. 

11 s~rviço rlo todos ~erá [(rallli tn. 
Art. 2·~- Süo o!Jrignçõrs da Dirl'dnria : 
~L'' Aprr~cntar na rcuni:lo onlinaria r]<' .Janeiro dt• r;atla a1111<1 

o halanr;.o geral das oprrar;ües acnJtLpnnliatln de um relalorin e 
nn;alllcnto da rccr•ita c des[tPZa para nanno futuro. 

~ 2. 0 l'ropftL' na mcsuta rcnnifto o r a leio de porr·.cnlagt'lll ti<~> 
lucros verilicados Iir[uidos dnranl<'. o auno ·~ realizar o pag-:t· 
H H' li tn. 

~ il. 0 Nolllear para !;t'l'l'lll<' 1la Cülll[l<liiiLia prssua tlP S11:t illtllll'· 
lliata con1ian~a. eslaltclrcentln as ha~r:; tla liança que liyer de ser 
prestaria c arhilrando a snn1111:t IJII'' julgar prcr;isa. 

~ ~- 0 ;'llarer,r o ordenado allllllal dtJ t;erenle 1ltl harmonia ao 
seu trnhalhn P respollf'altilidatlcs. 

~ 5. 0 Euviar á ~~ommiss:1o d~ cllnl:l>. o hala.nço grral annual 
para srr apresrntado co1u o rc;;pPt·tiYO parecer na primeira 
rcunifto ordinal'i:t tlr JanPiro !lP cada :Jil!lo. 

~ 6. ° Farn ll.11· :i referida t'Oillllli.'is:-lO o •!xame de toda a cs~l'ip
tnr:u;:lo, r:onlas r oulrosrl<H:Illltt•nlos pcrlrncentt•s :i Compauhl:l. 

~ 7." Totuat· contas an Grrellll' qua11fln lhe p:u·Pça snspendcl-o 
rlc suas fu11e~.ucs pnr tnoth·os juslifirados, hclll como no caso dn 
morte ou impossiiJilitlailc tlr grrencia nomear suiJsliluto, dando 
de Indo eonta na primeira reuni:lo onlinaria da <LsscnLhléa. 

~ s.• Convocar ~ssemhléa geral ordinaria, 11a época mareatla no 
art. i~ e cxlraorclinariamcnlc quando o julgar prceiso ou lhe for 
n•qurrida. 

~ 9. 0 Expedir aoGcrculc as instruct;õrs para a !toa aLiniinis
lra(;ãn r: liscalisar.:ão dos nrgocios da Companhia c [JL"OYPr 'ohrr 
os in tercssrs da lllL'sm~. 

§ l.O. Autorizac o liercnle a fazer tkspczas repHtad~;: cxlraor
tlinaJ'ias, a realizar. contraclos, alienar;ücs c acrtuisiçõcs appro· 
va•las pela asscmhlea geral. 

§ l.l. Autorizar a ehamarl:t para as prestações tlo capital suiJ
scri 11to. 

~ n. Resolver sobre todas as con•ultas do Gerente. 
~ l.3. Tomar a seu cargo a cscripturação do tino de aelas tia 

reunião da Dircctoria e corrcspondencia. 
§ H. Representar :t Companhia. pPrantc os Trihunacs do paiz 

ou fóra delle, para o qne fi<:a autorizada, podendo delegar seu~ 
poderes. 

Tl'IT LO \"I . 

Arl. 2(1. Haver;~ n1n Unrcnlc nomcadn prla !Jirecluria e ap· 
provado pela assemhléa grral. 

Art. 30. São obrigações do G<~rcnlr,: 
§ L• Prestar fianç1 da fónua I[UC lhe fOr man:ada pela Dircc

toria. 
§ 2. 0 Ajustar, comprar c pag-ar torlos os ohjrctos necc.•sarios ao 

scrvi~o dos. vapores. ad_rninistrar as operaçi-t~·s c promover por 
todos os mctos lcgaPs os mtcrcsscs da Companhia. 

§ a.• Nomear e demittir os Commandantesdosvaporrse mai~ 
Plllpregatlos de accônl<) r:om a DirPctoria. m:w:ando-llws o res
pectivo vencimento. 



§Lo TPr~ a seu cargo e dirig!rà a escript.nra~ilo 1la Cotnpanhi:t, 
que devera estar SPtuprc em ti Ia . 

. ~ 5. o Até o dia i5 de cada nwz cxpcd'rà aos Dircctorcs a conta 
ria receita I) dcspeza de ca1la vapor c um halanectr das rJpcra~ürs 
1h Companhia no mcz transact•>, e até a mesn1a data do IIJCZ dt' 
Janeiro de ratla anno o balauro geral. 

~ ü." Jll'l'n!Jrr n Ir r rm !toa· gua rtla o~ fundos da. Co11t p:1nlti:t 
prlns qu:ws st•rü rcsponsa \'C]. 

~ 7." Cntnpt·ir fit'lmcnte to1las as onlrns <JlW lltP forPttt lran~mil
tidas prl:tllirPclul'ia. 

TITI!LO VII. 

A l't. 3!. A com missão de contas será composta de ti'('S momh1·o~ 
aceioni~tas tia Companhia r eleita por escrutínio srerPio na l'<~ll
ni:1o ordinaria tlc assclllhléfl geral nos Hlrzes dP Jaul'iro dt• 
•·:l.ila auno. 

At·l. :l:!. ContpP!c à Crmtmiss;lo: 
~ L" Ex:nuinar est:rupulosatlll)nlt~ as cutilas e ltal.uli:l'lt'~ 

Iuen>aei', balanc;.o geral, orçamrnto e rolatorio aunual, adas, 
escripturação c corresponúcncia da Companhi:l, interpondo 
acerca do tudo o seu parecer c propondo as rcfomJaSrJue julgat' 
prel'isas. 

§ 2. o Na priu1eim rcuni;1o ordinaria do mez rlc Janeiro de cada 
alllw, aprPscntará á asscmhléa rzeral o seu parcc·cr solirr o 
cxantc dt~ todas ;1s contas rJtW tiycr pedido ou lhe furom mi· 
nislradas pela !Jirrdoria. 

~ 3. 0 Para o hom desempenho dos deveres da commiss;1o, a 
nireetoria lhe franqueará o archivo da compauhia o lhe faci· 
litarà lodos os csclareeimcnfoq r inft,rmaçücs que fore111 solki
latlas. 

TITULO \'lU. 

DOS DIVIDENDOS E FU~DOS nE llESEllYA. 

Art. 33. O fundo de reserva será composto: 
~ 1. 0 ne 50 °/0 annualmrnte deduzidos dos lucros wrlflcados 

liquidos. 
~ :!J. 0 Da perda de entradas que os accionislas tenham ft'ilo ele 

harmonia ás disposicões do art. 4." 
§ 3. 0 De lfU:tlquer outra verba de lucro estranho á roeeita 

ordinaria ou cxtmordinaria dos vapores. 
§ '·o Quando o fundo de reserva attinja à metade do capital 

c!Iecl.ivo deixarão de ser deduzidos os 50 °/0 de que trata o ~ :!.• 
do presente artigo c todos os mais interessPs rC'vPrter:1o em favn1· 
da conta de lucros c perdas. 

Art. 3L Os dividendos serão feitos annualmente de to< In o 
lucro verificado liquido deduzidas as despezas e a porcentagem 
para o fundo de reserva, porém fica expressamente prohibida 
a distribuição de dividendos cmquanto o capital social, dcs
faleado em virhHk de perdas, n:lo fôr integralmenl<' rcslabe
l<'<'ido. 



ACTOS llO f>ODEH 

Art. a·;. O s:lldo ria c.onla de lúnrl11 dP re,ei·va ser;\ rxr~lusiva 
mente destinado para rrnovação rle material, para as pPrdas do 
capital ou para snhslituil-o. 

Art. 36. Na iiquidar;:io da Collipauhia o fundo de reserva lJUC 
houver será accumulado ao eapilal r rli\"iditlo pelos aeeionisla~ 
cxistrnh·s em propo1·•;:1o d' nnllt<'ro rl·~ suas aqürs. 

Artigo unil'o. Os abaixo as.,i:.:n:ulo-; ol!rigam-S<' pelo ll1111H'l''' 
de acçõcsrrnc snhsrrcvPram snj~'ii:tndo->'C a totlas :1s disposiçües 
dos prcsrnt.rs rstatulos <]tW approJ\":ll!l, t·onet•den<lo aos !'r,; . .!oão 
Fernandes Braga <; Antonio .Joaquim Pinto da Hoc lia, plrnos po
deres para rcrJucrcrcm do (iiJYrrno InipC'rhl a approvnr::ln dos 
mcsrnos estatutos c para arcit:lrr'Jll as alt<·racüc.s ou modili<':lf·Clrs 
que o mesmo tiovcrno llic lizl'r. • ' 

A Companhia principi~rá a lnner'iomr riTrctivamcnlo dep0is 
de approvarlos os prrsrnles rst1t11los prl•J l1on~rno IH!prrial r~ 
os mesmos rslatntns srr;1o Janr:arlos no registro puhlico d.o 
commcreio c impressos para seri'llltlistriiJnidos pelos accionistas. 

Santa Victoria do Palmar. 21. de .hmriro de 1.876.- (Scgm·m-se 
as assignaturas.) · 

DECRETO N. li23!"i -m; ~~l DE .1!1:\110 DE IHiü. 

Approya as alteraçõrs feitas nos rslatntos da Companlda 
- Garantia dos l'roprirtarius. 

A Princeza Imperial Regente, em Nonw do l'nprrador, 
Altcndcndo ao que requereu a Companhia- Garantia 
dos Proprictarios-devidamrnle representada, e de con
formidade com o par<'crr da Secção clog Nrgocios do Irn
perio tlo Conselho de Estado, exarado em Con5Hlta llc 2:l 
de Abril ullimo, lia pJr hclll Approvar a ,e,upprcss;to do 
lugar de Gerente, crearlo no§ 3. o do art. 26 dos r•sta
tutos vigentes, passando suas attrihnições p:tra a Di
roctoria. 

Thomaz José Coelho de Almrida, tio Conselho de 
Sua Magestade o Imperailor, l\Iini~tro e Secretario 
de Estado elos Negocias· da Agrit;ultura, Commercio c 
Obras Publicas, assim o tenha cnlcndillo e faça executar. 
Palacio do Rio ele Janeiro em vinte e um de Junho de 
mil oitocentos setenta c st·i~, quinrjlwgcsimo qninto da 
lnclcpendenda c do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

1 homaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. ll23G- DE 21 DE .TUl<IIO DE !87!;. 

Promulga a convenção sobre attrihnições consulares, celehra
lla em 2tl 1lr. Fevereiro llc 1RIIi rnlrc o Brazil c Pill'lur,nl. 

Ten<lo-~c concluído r. a~signndo nesta C<ll'tc aos vinte 
c cinco dias do mcz de Fevr,rciro do corrente auno en
tre o llrazil c o Reino de Portugal e 1los Algai'Vf'S uma 
ConYCIIÇão sobre attribniçõcs cousul:1rcs; e II'IIIlo sido 
essa Convenção mutuamente ratilicada, trocando-se 
as ra tilicaçõcs 11:1 Cidade de Lisboa aos v in te c sele 1lias 
do mez de .Maio, Hei por hem qur, seja ohscrvntla ~~ cum
prida tão intciramrnte ro111o nella se cont<''m. 

O Darão 1le C0tcgipP, Llo Conselho de Sna 1\I:!g:'slade 
o Imperador, Sr,nador do lmperio, .Ministro c Secretario 
uc Estado Llos Ncgocios E'tran.a:eiros c interino dos da 
Fncnda, assim o tenha entendido c faça executar, cx
JlCdiudo os d,•spac.hos nccn>sarios. Palacio Llo lHo de 
Janeiro em vinte um de Junho de mil oitoeentos roe
tcnta c seis, quinqnagcsimo qninfo da lndependeneia c 
do Imperio. 

PRINCEZA 11\IPELHAL REGENTE. 

/JanTo dP Cotegipe. 

Nós, Dom Pedro Segundo, Impcra<lor Constitucional 
c Defensor Perpetuo do Braz i!, etc. Fazemos saber a toJos 
os que a prc>culc Cal'la de Confirmação, approvação 
c ratificação virem, que aos vinte e cinco dias do mez 
ue Fevereiro proximo !lndo se concluiu c assignou nesta 
Côrtc do Hio Lle Janeiro, entre Nós c Sua l\lag<\;Lade El 
Rei de Portugal e dos Al~arves, pelos re:<pectivos Ple
nipolenciarios, que se achavam munidos dos eompeten
trs plenos poderes, uma Convenção Consular, cujo teor 
é o seguinte: 

Sua 1\hgestaLle o Imperador elo llrazil c Sua Mnges
tade El-Hei de Portu~al c dos Algarves, reconhecendo 
a necessidade Lle se determinarem e fixarem Je uma ma
neira clara e precisa as attribuições, prerog:1tivas c im
munidades de que dcvt>rão gozar os agentes eonsularcs, 
em cada um dos dous paizes, no exercício de suas func-



AClO~ no POilEI\ 

~õPs, rr,wl\'t•ram cclehrar unw convc1H:ão, I' para rsll' 
lim IIOtnl'aram seus plcnipotPnriarios, a sahrr: 

Sn:1 iii;Jge~l1tk o lmpcratlor do Brazil ao Sr. João Mau
ricio Wanderley, Barão tln Colt'.!dpc, Senador e Grandt~ 
do I lll per i o, do CoHscl h o tl•J UICS mo A uguslo Scnl10 r, 
Dignil1rio d:1 Imperial Ortkm do Cruzpiro, CommeH
dador da Ortlum da Hosn, Gran-Cruz <l:is Ordt•ns tle 
Nossa S<:!llhora tia Conceição dt• Yilla Vi'=osa de Portugal, 
de lz~bcl a Calholica de IIPspanha r. de Leopoldo da Bel
gica, e Ministro c Secretario de Esta rio dos Nc•gocios Es
tl·angeiros, etc., etc., etc. 

E Sua 1\l~gesta:le EI-Rci de Porlupal c tlos Algancs ao 
Sr. Mathias de Carvalho e Vast·ourellos, do Seu Conse
lho, Commen1lador da Ordem de Christo c da artiga, 
nobilíssima c esclarecida Ordem de S. Thiago do me rito 
P.cientilico, littçrario c ~ntístico, Gr;m·Cruz lia Ordem 
da Rosa tio Brazil n da de Lcopohlo da Bclgica, Ministro 
e Secretario ele Estado honorario, seu Eu v i~• do Extraor
dinario c Ministro Pleuipotcnciario junto de Sua ~la
gc~tauo o hnpcra~lor tio llrazil, etc. Plc. ele. 

0.:; quacs, dcpo1s 1le trocarem seus plenos potlt;rc;;, c 
os teJ·cm reconhecitlo em hna c' dnida l't'll·ma, c·oHvie
n•m no.;; all.igos Sl'gllill tl's: 

Arl. 1.° Cada uma tias All:1~ Partes Coulraelanlcs 
terá a faculcladn de cstabelPct•r c manter r.:onsulcs ge
raes, consules, vicc-consules c agentes consulares nos 
portos, cidades ou lugares do territorio da outra, oJHic 
forem precisos, para o desenvolvimento do commercio 
c protecção dos direitos e interesses de seus respectivos 
subrli tos : reservando-se exceptua r qualquer loca l!llacle 
OJHie não seja conveniente o estabelecimento de taes 
:1gen tes. 

Art. 2.0 Os consules gen1es, consu\es, vice-consulcs e 
agentes consulares nomeados pelo Brazil c por Portugal 
não poderão entrar no desempenho de suas attrilmições, 
sem que submettam as respectivas nomeações ao Exe
quatur, segundo a fúrma adaptada em cada um tios dous 
paizes. 

As autoridades administrativas c judiciarias dos dis
tJ·ictos para onde forem nomeados taes agentes, á vista 
do Exequatur, que lhes será expedido gralis, os reco
nhecerão immecliatamente no exereic;o tios Reus cargos 
e gozo das prerogativas e immuniclades que lhes concede 
a pr·esen te Convenção. 

Gozarão das mesm:1s regalias aquclles agentes que, no 
caRo de ÍIDJH~(limcnto, anspnria on morte dos consules, 
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Yicc- consulcs ou ag1~ntes consulares, funccionarr.m atl 
intt?rim, eom permissão d:is autoridades competentes. 

Cada uma das Altas Partes Contractantes reserva· se o 
di1·cito de retirar o Exequatur á nomeação de qualquer 
rios ditos fun::cionarios, quando as~:im o julgai' eonvr
nientc, manifestando os motivos que a isso a determi-
naram. • 

Art. 3. 0 Os consule~, devillamente autorizatlo~ pelos 
seus governos , poderão estabelecer Yice-consulcs ou 
agentes consulares nos diffr.rentes portos, cidatlcs ou 
lugares do seu districto, onde o bem do serviço, que lhes 
está confiado, o exigir, salvo a approvação e o Exe
quatur elo governo territo1·ial. Estes agentes podcrã<• 
ser indistinctamente cscolhit.los d'entrc os cit.larlãos dos 
<lous paizcs, como d'entrc os estrangeiros, e serão mu
nidos de uma patente passada pelo consul que os tiver 
nomeado e debaixo de cujas ordens elles deverão ficar. 

Art. 4. o Os consulcs geraes, consules e os seus chan
celleres, vice-consules c agentes consulares gozarão 
das prerogativas e immunida<les geralmente reconhe
cidas pelo direito das (_("entes, tacs como: a isenção dn 
alojamento militar c tle todas as contribuições <lil'l~elas, 
tanto pessoaes como de bens moveis c sumptuarias, im
postas pelo "Estado ou pelas autorid~rles provinciacs n 
municipaes, salvo se possuírem bens immoveis, ou exer
cerem commercio ou qualquer outra industl'ia; porque 
nesses casos ficarão sujeitos aos mesmos encargos e 
taxas que os nacionaes. . 

Gozarão além disso da immunidaue pessoal, excepto 
pelos delictos qualificados como inafiançaveis ou graves 
na legislação penal do respectivo paiz. Sendo nego
ciantes, lhes poderá ser applicada a pena de prisão. por 
factos de commercio. 

Não poderão ser obrigados a comparecer como teste
munhas per:mtc os tribunacs. Necessitando a autori
dade local obter de taes funccionarios alguma rlccla
ração ou informação, deverá requisit:ll-a por escripto, · 
ou dirigir-se ao~wu domicilio para recchcl-a pessoal
mente. 

Quan1lo uma tlas All.as Partes f:ontractantcs nomear 
para seu agente consular no territorio da outra um sub
dito desta esse agente continuará a ser considerado 
como subdito da nação a que pertence, c ficará sujeito 
:'ts leis c regulamrn tos que regem os nacionaes no lugar 
de sua resi(lencia, sem que entrrtanto.~emelhariteobri
~~ação poss:1, por fórm:~ ~lgnmn, <:oarcl.:1r o exerci rio de 
~nn ~ fu ncçõe:;. 

- PAllTE 11. 
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Não se entende esta ultima disposição GOlll as prero
gativas pessoaes de que trata o !â 3. o 

Art. !'i. o Se fallerer algum fun1:cionario consular snm 
substituto designado, a àutorirbde local procederú im
metliatarnente á apposição dos s:·llos nos archivos, de
vendo assistir a esse acto um agente consular de outra 
mção, reconhecidamente amiga, residente norlistrieto, 
se fôr possivcl, c duas })Cssoas suhllitas do paiz cujos in
teresses o fallecillo representava; c, na falta drstas, 
duas das mais notaveis do lugar. Deste acto lavrar-:-;e-ha 
termo, em duplicata, remnttentlo-se um !los exl'lll
plares ao consul a quem estiver silbonlinada a agencia 
coJlsular vaga. 

Quando o novo funcciomrin hOU\'er de tomar posse 
1los arehivos, o levantamento tios sdlos veriticar-s1~-ha 
em presença da autoridade local n das pesso:ts que 
tiverem assistido á sua apposi~,;ão, c se acharem 110 

lugar. , 
. Art. 6. 0 Os archivos consulares serão lnviolavcis, c 
as autoridades locaes não pollerão, em nenhum caso, 
devassai-os nem embargai-os ; devendo, p3ra esse fim, 
estar sempre separados dos livros c papeis relativos 
ao commercio ou indus Iria que possam exercer o,; 
respectivos consules, vice-consules c agentes consu
lares. 

Art. 7. • Os consules geraes, consules, vlcc-con
sules e agentes consulares poderão collocar na parte 
exterior da casa do consulado o escudo Lias armas 
de sua nação, com a scguin te i nscri pção : -Consulado 
geral, consulado vice-consulado, ou Agencia Consu
lar do .•.• -, e arvorar a respectiva b:mLieira nos 
dias festivos, segundo os usos de cada paiz. Pod1:rão 
igualmente arvorar a bandeira nos escalnres em que 
embarcarem para exercer fnncções consulares a bordo 
dos navios ancorados no porto. Esses signaes exte
riores só servirão para indicar a habitação ou a pre
sença do funccionario cousular, não podPndo consti
tuir, em caso algum, direito de asylo. 

Art. S. o Os consulcs gcraes, consulcs, vice-consulcs 
e agentes consulare~, ou arJuellcs que suas v1•zcs lize
rem, porlerão dirigir-se as autoridar]cs do S()U distrieto; 
e, em caso de necessidade, na falta de agente diplo
matico de sua nação, recorrer ao governo do paiz em 
que exercerem suas funcçõe~, para reclamar contra 
qualquer infr:~cção 1lo~ tratauos óu convenções exis
tentes rntre os dons paize~, Pll ronfra os ~builos ele que 
~e queixem srus n:~ci un:w~. 
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Ad. U. 0 Os mc~mos agentes terão o direito de rcce~ 
em was chnncellarias, no domicilio das partes c a 
bordo dos navios do seu paiz, as declarações e mais 
aclos que os capitães e homens da equipagem, passa
c;eiros, negociantes ou subditos de Bua nação quizcrem 
alli fazer, inclusivamcnte testamentos ou t.lisposiçõcs 
de ultima vontade, partilhas ami!:(aveis, quando os hcr~ 
deiros forem todos maiores c presentes, compromissos, 
deliberações c decisões arbitracs, e quacsqncr outros 
actos proprios ua jurisdicção voluntaria. 

Quando esses actos se referirem a bens lmmovcls 
situados no paiz, um nota rio ou escrivão publico com
petente uo lugar será chamado para assistir :\sua cele
bração e assignal-os com 03 ditos agentes, sob pena de 
nullidadc. 

Art. 10. o .. , rcfcriuos funccionarlos terão, além disto, 
o 11ireito de lavrar em suas chancellarlas quacsrpwr 
aclos convencionaes entre seus conciuatlãoa, c entre 
estes e outras pcsso:is do paiz em que residirem, assim 
como quaasqucr outros de idcntica natut·eza que In te
rcsscm unicamente a subditos düstc ultimo paiz, com 
tanto que se refiram a bens situados ou a negocias que 
tenham do ser tratados no territorlo da nação a que 
pertencer o agente consub r, pcran te o qual fôrem ellcs 
passados. 

Os traslados dos ditos a c to~, deviuamcnte lega llsados 
pelos consnles geraes, consulcs, v icc-consules e agentes 
consulares c t;cllados com o respectivo scllo official, 
farão fé perante qualquer tribunal, juiz c autoridat.le 
tlo Brazil ou de Portugal, como se fossem os originaes, c 
terão respcctivamen te a mesma força e validade como 
passados perante notarias c outros officiaes publicas 
competrmtcs, uma vez que ~cjam lavrados conforme as 
leis rlo Estado a qun o consul pcr!.cnccr, e tenham 
sitio submcttidos prcviamenL0 ao sello, registro, insi
nuação c a quacsqucr outras formalidades que rejam a 
matcria no paiz em quo tiverem de ser cumprltlos. 

Art. U. S!'rA da comnctench c~clusin rios consules 
gtT~tC', consulcs, vice-cônsules c agcntPs consula rcs a 
orrl1:m interior a bordo rios navios de sua nação; c a 
clll's pcrtcncL' to111ar conhecimento da~ desavenças que 
sohrcvicn·m entre o capitão, officiacs, marinheiros c 
outro,; iw1ividuns matril'ulados, sob quali{UCr titulo, no 
rul (\a c qui p:1gem, com prnhenil ido tu1lo o que fôr reta
ti Vil :1.~ so!r!:tt.las e execução dos contractos muttiamcntc 
Cl'll'lJrado·;. ·'r I 

\:; :lU IPriila:Ji•.; lnra1'~ si'• po1lr•rãq Ílltcrvir nn raso de 
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serem as desordens, que dahi resullarcm, de natureza 
tal que perturbem 11 tranquillidade e ordem publica em 
terra ou no porto, c de se achar implicada alguma 
pessoa do paiz ou extranha á equipagem. 

Em todos os demais casos, as ditas autoridades se limi
tarão a dar auxilio efficaz aos agentes consulares, quan
do fór por elles requisitado, para mandarem prender e 
conduzir á cadêa os indivíduos da equipagem contra os 
quaes, por qualquer mo ti v o, julgarem convenien to 
assim proceder. 

Art. i2. Para eiiectuar-so a pl'isão ou remessa para 
bordo, ou para seu paiz, dos marinheiros e de todas as 
outras pessoas da equipagem, que tiverem desertado 
dos navios mercantes, deverão os consules ger:tes, con
sules, vice-consules e agentes consulares dirigir-se por 
escripto ás autoridades locaes competentes, e provat· 
pela exhibição do registro tlo navio ou do rol da equi
pagem, ou pela cópia authcn tica de taes documcn tos, 
que as pessoas reclamadas faziam realmente parte da 
equipagem. · 

Se a deserção fôr de bordo de um navio de guerra, 
deverá ser provada por declaração formal do comman
dantc do dito navio, ou do consul respectivo na sua 
ausencia. · 

Nas localidades em que não houver agentes consula
res essas diligencias serão requisitadas pelos comman
dantcs dos navios e, na falta destes, pelo agente con
sular do districto mais·proximo, observadas as mesmas 
formalidades. 

Em vista da requisição, assim justificada, não poderá 
ser recusada 11 entrega de taes indivíduos; c a autori
dade local prestará todo o auxilio e assistencia para 
a busca, c~ptura e prisão dos ditos desertores, os 
quaes serão mantidos nas cadeias do paiz, a pedido c á 
custa dos refe~idos agentes, até que achem estes occasião 
de fazcl-os partir. 

Esta detenção não poderá durar mais tle tres mezes, 
decorridos os quaes, mediante prévio aviso de tres dias 
ao agente consular, será o encarcerado posto em liber
dade e não poderá ser pre3o pelo mesmo motivo. 

Se o desertor tiver· commettido qualquer delicto em 
terra, a sua entrega será adiada até que o tribunal com
petente tenha proferido sentença e esta tenha tido ple
na execução. 

Os marinheiros e outros indivíduos da equipagem, 
sendo subdi tos do paiz onde occorrer a deserção, são 
exceptuados das estipulações do presente artigo. 
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Art. t:.L Todas as vezc~ que não houver estipubções 
contrarias entro os llt'madores, caí'regmlores c segura
dores dos mvios de um dos dous paizes, que se dirigi
rem aos portos do outro, voluntariamentl' ou por fot·ça 
maior, as avarias serão reguladas pelos respectivos con
sules geraes, consulc5, vice-consules ou agentes consu
lares; sal v o se nellas forem interessados indivíduos, 
subditos do paiz em que residirem os ditos funcciona
rios ou de uma terceira potcncia, porquanto, neste 
caso, a não haver compromisso ou accôrtlo entre todos 
os interessados, deverão ser regulallas pela auloridado 
competente. . 

Art. 14. Quando encalhar ou naufragar um navio 
pertencente ao governo ou a subditos de uma das Altas 
Partes Contratanctes nas aguas tenitoriaes da outra, as 
autoridades locaes deverão immediatamente prevenir 
do occorrido ao funccionario consular mais proximo do 
lugar do sinistro, e todas as opet·ações relativas ao sal-' 
vamcnto desse navio, de sua carga c mais objectos nello 
existentes serão dirigidas pelos consules geraes, con
sules, vice-consules ou agentes consulares. 

A intervenção das autoridades locaes só terá por fim 
facilitar aos agentes consulares Oi' soccorros necessarios, 
manter. a ordem, garantir os interesses dos salvadores 
estranhos á equipagem, e assegurar n execução das 
disposições que se devem observar para a entrada c sa
hiua das mercadorias salvauas e a fisca lisação dos impos
tos respectivos. 

Na ausencia c nté à chegada do agente consular, de
verão as autoridades locaes tomar todas as medidas no
cessarias para a protecção dos indivíduos e conserva
ção dos ohjectos salvados. 

No caso de duvida sobre a nacionalidade dos navios. 
as attribuições mencionadas no presente artigo serão 
da exclusiva compctencia das autoridades locaes. 

As mercadorias e effeitos salvados não serão sujeitos 
a nenhum direito de all'andega. salvo se forem admit
tidos a consumo interno. 

Se o navio encalhado ou naufragado e os generos c 
mercadorias salvadas, assim como os papeis encontra
tios a bordo forem reclamados pelos respectivos tlonos 
ou seus representantes. serão a estes entregues, perten
cendo-lhes as operações relativas ao salvamento, se não 
preferirem louvar-se no agente consular. 

Quando os interessados na carga do referido navio fo
rem subditos do paiz em que tiver lugar o sinistro, os 
generos ou mercadot·ias que lhes pertencerem, ou o seu 
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produ'; LD. !J UJ udll Ycnd id().í;. 1»o iCr:lo ucmoratlils uo 
poder do9 funcionado~ consulares, e sim tlqJOsitatlos 
para serem entregues a ryucm dedircito. 

Art. HL Nocasode morte de subditodc nma tl>s 
Altns Partes Contrnctnntes no tenilorio da outra, a au
toridade local competente deverá, sem demora, com
munical-a ao consul geral, consul, vice-consul ou agente 
consular respectivo, -e estes por sua parte a com muni
carão igualmente úquella nutorirladc, se antes tiverem 
conhccimen to. 

Art. H3. Pertence aos funccionarios consulares do 
paiz do fallecido exercer lodos os actos necessarios para 
a arrecadação, guarda, conservação, administração e li
quidação da herança, assim como para a F:Ua entrega aos 
henlci ros ou seu.s manda ta rios devldamen te autorizado~, 
em fJUnlquer dos casos seguintes : 

f. • Qu:mdo os herdeiros são desconhecidos. 
2.• Quando Rão menores, nusentes ou incapazes lia 

nacionalidade do fallecido. 
3. o Quando o executor· nomeado em testamento está 

ausente ou não aceita o encargo. 
Art. i7. O inventario, administração o Uquhbção 

da herança corre pelo juizo territorio1l : 
L o Quando ha executor nomeado em testamento que 

cslcj;~ presente c aceite o encargo. 
2. o Quamlo ha conjuge soiJrevivento a quem pertença 

wntinuar na posse da herança como cabeça de casal. 
3. o Quando ha lJCnleiro maior e presente que na con

fonnidade das leis doJ dons EstaLlos deva sor inventa
riante. 

lJ,." Quando com herdeiros da nacion:llldade do finado 
concorrem herdeiros menores, ausentes ou incapazes 
de <liver.'la nacionalidade. 

Paragrapho unico. Se, porém, em qualquer destas hy
pothcses, coneorrer herdeiro menor, ausente ou incapaz 
da naeionalidade do finado, o eonsul geral, consul, vice
consu~ ou agente consular requererá á autoridade local 
competente nomeação para exercer ns funcções de 
tutor ou curador, a qual lhe será concetlirla. Feita a 
partilha, o funceionario consular arrecadará a quota 
ltereditaria que couber aos sctl:' reprcsent:ulos, e r:on
tinu~ir;\ na administração doR ltC'ns, nssim como das 
pesso:Jil dos ffil!nores c incapaz(•s. 

Fica entendido que, finda a partillt11 c entregues os 
bens ao .funcciona rio consular ou a seu proeurador. cessa 
a intervenção da auloridadn local, salvo para 03 rlfeito5 
di' ifll" traia a ~'l'~ciiO,Ja p:ll'll' do n." 2." do ar!. ~:L 
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O pai, 011 tutor Jtülllr<\do em lcsl.ameHl01 excrcer;'t <ls 
funeções da tutela do:'l respect:vos henl1~iros Jnenorrs, 
sendo neste caso o consul geral, ccnsul, vice-consul ou 
agente collsular, investido nas altribnir:õ,•.s de curador 
do~ dito~ menore~. Se o pai, ou o lul.or declarado, f:il
lrecr ou f(ir removido, obscnar-80-ha 'ti f!!ltl t!i,põe a 
primeira u!lrlo deste paragraplw. 

Art. 18. Ao~ menores filhos 1lo suhdito porruguf'z 
naH;idos 110 Brazll sod applicado o estado civil de sorr 
pai alô :1 sua maioridarle, nos termos da Lei de W de 
Setembro de HlüO o para os ciTei los do quo ó cstipulatlo 
na presen to convenção. Reei proc:unon tu os fullcciona
rios consulares brazileiro~ ~m Portugal arrecadarão r• 
~r! ministrarão as l!eranç:rs de seus compatriotas, fJUando 
se Yerificar a hypot!Jese do n." 2." do art. Hl on rr.prl'
sent.arão os menores iillws do IJrazileiro falleciuo na 
fórma do paragrapho unir-o do art. 17. 

Art. W. Os Jogatarios univcrsaos são cqulp:~rados 
aos lJOrdeiros. 

Art. 20. Quando todos os herdeiros forem maiores 
poderão, por mutuo accórdo, proceder a invent~rio, 
administração o liquidação da respectiv;~ herança l'e
ranto o juiz territori;~J ou funccionario consul~r·. 

Art. 2L O funccionario consular, nos casos r!m que, 
pelo art. 1.6, lho compete exclu~ivamcnte :1 arrecada
ção, inventario, guarda, administrDção c liquiLiar.;Jo da 
herança, deverá observar as seguintes disposiçõ()s: 

1." Se o arrolamento de todos os bens fôr possivr~l em 
um dia, praticar:\ esta cliligencia logo depois do falle
cimento, tomando os ditos bens wb sua guarda o adllli
nistração. 

2.• Quando o arrolamento não puder ser feito dentro 
desse prazo, porú incon tinenr c o~ sol! os nos ciTei tos mo
veis e papeis do fallecido, fazendo depois o rol de todos 
os bens, aos quaes dará o destino declarado. 

3." Os actos referidos nos dous numer·os antecedeu los 
serão praticados na presença da autoridade local, se f'Stn, 
depois de prevenida pelo funccionario consul~r, enten
der que eleve i\Ssistir, e ele duas testemunhas idoncas. 

<i." Se depois do fallecimcnto, observndo o dispo~to 
no art. HS, a autoridade local, comparecendo na resi
dencia do finado, ahi n.'io encontrar o funccionario con
sular limitar-se-lJa a :1ppôr os seu~ sollos. 

Chegando o funccionario consular, se esriver· presen tfl 
a autoridade local, serão levantado~ os sollos e o dito 
funccionario proceder~, na presença da mesma :lUtori
dat!e, ao arrolamr•nto dos hrns, tJUt'rerHlo ella assistir. 
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Se não estiver prcscntg a mcnciouatla :mloritlatlo, 
funccionario consular a clla se dirigirá por cscriplo, 
convidandr.-a a comparecer n'um prazo nunca menor 
de tres dias, nem maior de oito, para que tenha lugar 
o levantamento dos sellos c demais actos enumerados. 
Dado o não comparecimento da autoridatle local, o func
cionario consular procedera por si 8ó. 

5." Se durante as supracitadas operações apparccer 
um testamento entre os papeis do defunto, ou se existir 
testamento em qualquer outra parte, a sua abertura 
será feita, segundo as formalidades legaes, pelo juiz 
territorial, o qual remetterá delle cópia authentica, 
dentro do prazo de quatro dias, 110 funccionario con
sular. 

6. • Dentro do prazo de quatro dias o funccionarlfJ 
consular rcmetterá á autoridaLic local cópia authcntica 
dos termos, tanto da apposição c levantamento dos 
scllos, como do arrolamento dos IJens. 

7. • O funccionario consular annunc i ará ofallccimen to 
do autor da herança, dentro de quinze dias, da data em 
que tiver recebido a noticia. 

Art. 22. As questões de validade do testamento serão 
submeltidas aos juizes territoriaes. 

Art. 23. O funccionario consular, depois de praticar 
:1s operações que ficam mencionadas no art. 21. obser
vará, na administração c liquidação da herança, estes 
preceitos: 

Lo Pagará antes de tudo as despezas do funeral, que 
11erão feitas conforme a posição c fortuna do fallecido. 

2.0 Ventlcrá immediatamente, em publico leilão na 
fórma das lcig e usos estabelecidos, os bens que se 
possam deteriorar, ou que sejam de difficil ou dispen
diosa gaarda. 

Para a venda dos immovci~ requisitará o funccionnrio 
consular autorização do juiz territorial. 

3.° Cobrará, quér amigavcl, quór judicialmente, as 
ctividas aclivas, rendas, diviuendos de acções, juros de 
inscripções da divida publica ou apolices, e quaesquer 
outros rendimentos c quantia~ devidas ã herança, e pas
:<ará quitação aos devedores. '•·o Pagará, com as quantiail pertencentes á herança, 
ou com o profiucto da venda dos bens, tanto moveis 
como imlllovci~, todos o~ encargos e dividas da herança, 
cumprindo o!l legado!~ de que clla esteja onerada, con
forme as disposições tcstamentaria!l. 

!'>." Se, allcgan<lo a insufficiencia tlos valores da hc
r:mça, o funccionario consular rcrnsar-~e nopn~amento 
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de totlos ou parto tlos crctlitos, dcvitlamente compro
vado~, os rrcdot·cs lcrJo o direito de rel]nrrer á auto
ridatlc com pctcn te, ~e o julga r· em convr.nirn I c aos seus 
interesses. a faculdade do se con~Litnir em concurso. 

Obtida és ta dcclaraçii0, nos trrmos e pelos nll'ios esta
hclecidos na legislar;ão de cada um do~ dons l'aizPs, o 
funcdornrio con~ular deverá immrdiatamoiiiC 1 cmetlcr 
á auloridaJe judicial, ou aos syndiro, da f:lllenria, sc
gnntl o com pr>ti 1', todo~ os dnc:nn;en to~, rll'ei I os ou va
lores pcrtcncentt>s :J heranç:1 teslamentaria OI) ali inte.~
tato, ficando o reft•rido fnncciona ri o enca neg<Odo de 
representar os hcrtlciros ausentes, os mcnor·cs c os in
ca pazes. 

Art. 2~. A snpervenicncia de hertleiros tlc naciona
litlndc divrrsa dn do fallecido não fará cess1r a arreca
daç:lo e administração da hrranç~ i]Ue se clfecluar nos 
ensos do que trata o art. 16, senão qu:mdo os mesmos 
herdeiros se apresentarem com sentença do habilitação 
passada em julgatlo, o em cuja acção c processo fo~so 
ou v ido competen tcmen te o respectivo fu ncc ionario 
consul~r. 

Art. 2i>. Se o fallecimento se tlcr em locali1latlc onde 
não haja funccionario consular, a autoridade local o 
communicará immcrliatamente ao Governo, por inler
medio do presidente rl:l provincia on do governador 
c i vil do distric to, consignantlo na Seta par ti c i pação 
todos os esclarecimentos que houver obtido sobre o 
caso o suas circumstancias, e pt·ocetlerá :í apposição 
dos sellos, arrolamento dos bens c ao<; actos subscqucn
tes da administração da herançL Pela presidencia ou 
g-overno civil será nos mrsmos termo~ c sem demora 
iransmittida aquella participação ao funccionario con
sular competente, o qual poderá compat·ecer no lugar, 
ou nomear, sob sua responsabilidade, quem o repre
sente; eelle, ou o seu representante, n·cebcrá a he
rança, proseguinclo na liquitlação, se n:lo estiver ter
minaria. 

Art. 26. Se o f:lllecitlo tiver pertencido a alguma so
cieJadc commercial, proceder-sc-ha na fút·uta tias pt·es
cripções das leis commrrciat•s dos respectivos pa izes. 

~ Lo Se ao tempo do fallecimento os bens, ou parte 
dos bens de uma heranca, cuja .liquidação e adminis-
traç:io é reaulada por rsta convenção, se acharem em-_ 
hargatlo~. penhorados ou scquestrndos, o funç~nãf(o~ ~=···-··-.
consubr não poderá tomar posse dos ditWfiRtti\\~-ltt-A O~ GA/,4, 
tcs do levantamento do mesmo cmbarg;j)'{ ,pehltdra ou /;/~ 
scf1uestro. .: _<,)~ 

~- PARTE ll. ') 7S 

{) I.-



fi!~ ACTOS 1111 PUDER 

~ 2." ~e durnnte a li<juid:11:ão so!JreYier embargo, 
penh,1ra ou sequestro dos hens de uma herança, o 
f'unrcionario consular será depositaria dos mc'slllo> 
hrns penhorados, embargados ou sequr·strados. 

O funccionario consular conserva sempre o dirrilo 
de ser ouvido, e do velar na obset·v:tncia das forma lida·· 
des exigiuas pelas lei::, po<lenuo em todo~ os cnsos re
querer o que julgar á hem elos interesses da herança ; 
e tanto no juizo rommrrcial como no da prnhora, se a 
execução se e1Iectuar, recdwrá as quotas liciuidas ou 
os remanescentes que pertc:nr:am á mesma hrrança. 

Art. 27. Liquiuada a herança o funr·cionario con
sular extrahirá dos respectivos documrntos nm mappa 
do monte partível, e rcmettel-o-ha á autoridacle local 
competente, acompanhado de uma <lcmonstrnçãu d:: 
administração c liquidação. 

~ 1,0 Estes dous Llocumentofl potlcrão, se a aulori
dadn luc:JI assim o rrquisitar, ser conferidos com o~ 
originaes qnc para tal lim ~eriio franqueados no archivo 
consrllar. 

§ 2. 0 A autorilia<le Inca! mandar:'\ juntar o mappa o 
rlcrnonstração ás cópias authenticas elos trrmos da appo
sir;ão c levantamento elos sei los c arrolamento dos br~m, 
n fará a partilha, formando os <[llinhões c designando a~ 
r ornas, se houver lugar. 

§ 3. 0 Em caso nenhum os consulcs serão juizes da!! 
~ontest;JÇÕt's relativas aos direitos dos herdeiros, col
lações ú hf'r,lnça, legitima e terça; estas contestações 
serão snhrnt:ltidas aos trillunaes competentes. 

~ !L o A a 111 o r id:Jrle local, depois ele proferi1la a snn
lença du partii!JJ, remetterá ao funccion~rio consular 
um tt·aslado da mesma e do calculo respectivo. 

Art. 28. Se algum subdito de uma das Altas Partes 
Contractantes fallnccr no territorio ela outrn, a su:1 sue
cessão no qne t:e~pnit.a :'t ontem hereuitaria o á partilha 
sr,rá t·egulad:J segundo a lei do paiz a rrne elle pertencer, 
qualquer qne seja a na tu reza dos ben~, observadas 
todavia as l!isposições cspeciaes ua lei local que regerem 
ns immoveis. 

Quando, porém, acontecer que algum suhdito de um:J 
elas Altas Partes Contrar,lantes concorra em seu paiz com 
herdeiros estt·angciros, terá clle o direito de preferir 
que~ seu quinhão hcreditario St~j~ regulado nos tcrlllf·S 
da let da Sita patri~. 

Art. 29. O funccionario consular não poderá fazer 
remessa ou entreg-a da herança aos legitimas herdeiros, 
ou a sAus procuradores, sen~o rlPpois cll' pngas torlas :1s 
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dividas que o defunto liYcs,;o contrahido 110 paiz, ou 
depois tle haver decorrido um anno, a contar do falleci
mcnto, sem (]Ue se teaha nprcsent~do reclamação al
guma contra a herança. 

Art. 30. Antes de qualquer rlistrihuição do producto 
ela herança aos herdeiros, devrrão ser pagos os direitos 
n~raes uo paiz onde se abra a suceessão. 

Estes Jireitos serão os mt·smos que pagam ou vierem 
a pagar os subditos do paiz em casos analogos. 

O funedonario consular declarará previamente ás 
aLtloridades fiscaPs os no!llcs dos l11·rdt>ir·os c o seu gráo 
de parentesco, c, pagos os direitos, farão as mesmas au
toridades a transferencia do domínio e posse da herança 
para o nome dos herdeiros, nos termos dessa decla
ração. 

Art. 31. As despczas que o funccionario consul.r 
fôr obrigado a fazer em bem da l1erança ou de parte 
della, que não estiver sob sua guarrla c administração, 
11<>' termos <IL·sla con,·cHção, serJu·:IIJOnarlas pela auto
rid:Hle local competentr, c pagas como ll<'spczas de tuto
ria ou curadoria pelas forças da mesma hcr~nça. 

Art. 32. Se a herança de suodito de uma das Altas 
Partes Conlrnctantcs fallecir\o no territorio da outra se 
tornar vaga, islo é, se Hão l10uvcr conjugo sobrevivente 
nem herdeiro em gr:'to swcessivel, S(•r:í devolvida ú fa
zenda publica tio paiz em que se deu o fallccimento. 

Tres annuncios serão pnblic:tdos con~cculivamcnte, 
por diligencia elo juiz territorial, de Ire' em Ires mc
zcs, nos jornaes do lng1r em que a sueccs:>ão se tiver 
aberto, c nos da capil:tl do paiz. E~lcs annuJicins dcvn
•·ão conter o nome c appcllido do defunto, o lugaJ' c 
cbta do seu nascimento, se forem conheciiJos, a pro!issão 
que exercia, a data c lugar do fallecimcntu. Annuncios 
2emclhantcs serão publicado~, por diligenciado mesmo 
.iuiz, nos jornacs da loc.alidadc em que nasceu o autor da 
herança, e nos da cidade mais prox i ma. 

Se decorridos dons annos, a contar do fallccimento, 
não se tive1· apresentado conjuge sobrevivente ou her
deiro, quér pessoalmente, quér por procurador, o juiz 
territorial, por senlença, que será intimada ao funct·io
nario eonsuiH, ordenará a entrega da herança ao Es
tado. A administração da fazenda publicn tomará então 
posse da mr~ma herant;.a, licando obrigada a prcsl;Jr con
tas ao~ herdeiros que se apresentarem dentro dos pra
zos em que o direito de petição de herança se pórle tor
nar Pffectivo a favor rlo~ subditos nacionae::; em itlen· 
ticas eircumstancia~. 
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Art. 33. Os consules, vice-consules c agentes er:nsu
lares po!lerão delega•· todas ou parte das tlltribuições 
que lhes competem nos termos d'l presente Convenção; 
~: os agentes ou delegados que, sob sua responsabilidade, 
nomcar!~lll para representai-os, procederão dnntr·o dos 
limites dos poderes que lhes forem conferidos; Jllas 
não gozar·ão de nenhum dos privil•!gios concedidos no 
art .. 4." 

Art. 3~. As autoridades loeaes Jimitar-s:~-hão a pres
tar aos funeionarios consulares todo o auxilio II<'Ces
sario, t]Ue Piles lhes requisitarem para o perfl'ilo cum
primento das disposições da presente convenção; c será 
nullo tudo quanto em contrario a esta fM pr;llicado. 

Art. 35. Os consulcs geracs, consulcs, seus chancci
Jcrcs c Yicc-consulcs, bem como os agentes comulares 
gozarão nos dous paizes, c sob a condição de reciprocí
darlc, de todas c quaesqucr outras atlribuições, pr·cro
gativas e immunidadcs, quo tenham já sido concedidas, 
ou que p:~t·a o futuro venham a sêl-o, aos agentes da 
mesma categoria da nação mais favorecida. 

Art. 3fL A presente convenção será approvada e 
ratificada pelas duas Altas Partes Contractantes, e as 
ratificações serão trocatlas rm Lisboa no mais curto 
prazo possível. 

Durará por cinco annos a contar tla troca das ratifi
cações; com tudo, se 12 mezes antrs de fiudar o prno 
deciucoannos, nenhuma das Altas Partes Coutrar:tnntcs 
notificar á outrn a intenção de fazel-a cessar, continuará 
a Convenção em vigor até que uma das AI tas Partes Con
tractantes faça a devida notificnção; de motlo que a 
Convenção só expirará um anuo dPpois rJo dia em que 
uma das Altas Partes Contracl1ntes a houver denun
ciado. 

Em fc do que os plenipotcneiat·ios de Sua 1\lagestade 
o Imperador do Brazil c de Sua l\Iagestade EI-Rci de 
Portugal e dos A!garvcs assignat·am em duplicado a 
presente Convenção c a sclla;·am com os sellos das suas 
Armas. 

Feita no H.io de Janeiro aos vinte e cinco dias do mez 
de Fevereiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo rle mil oitocentos setenta e seis. 

(L. S.) Barão de Cotegipe. 

(L. S. 1 M'1l/tias df l:11rralho I' Vasconcellos. 
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E sendo-No;; pre~entc a mesma Cunrcnção, que flca 
acima inscritl:1, c bem visto, Ctmsiderado c examinado 
por Nú~ lllllo f)llanto nl'll<l se contélll. a Approvamos, Ba
tilicalllm r• Conlinnamos, assimilO lodo colnn em cada um 
de St'ltS ~l'ligo,; c pstip1daçõ1'~; n JlPI:: Jll't'St'llll' a Damos 
por Jillllt' (' YaiÍOti'l, para lJI'OtiliZÍI' O SCII dt'\ iLJo l'll't~i lo; 
promt•llt'iltlo, f'lll f.'• e p:llavra IIIIJlPI'ial, cumpri l-a iiJVin
lav<'lnwntc c fazêl-a cumprir e oho:cnar 1101' qnalt]Ut'l' 
modo qut~ po,sa ~er. 

1':1n lt'>lt'lllllllilo c lirllli'Za do qnr, Fizemos passar a 
JII'C't'llle Carta por Nús as~ignada, scllada rom o St>]lo 
grande da:> Armas do (JII]Jerio e rcfcrend:Hla pelo 1\li
ni~tro c St•rretario tlc E,;tado abaixo aso:ign:ulo. 

llatla no Palacio do Bio .le Ja1wiro aos f)llalro dias 
tlo mt·z de M:,rço do anno do N:IScinwnlo de No~so 
Senhor Jesus Cliri>to de mil oitocentos setenta c seis. 

PEDilO, ll\IPEHADOR (C(\m gu:1rda). 

JJrmio de Cotegi]l!!. 

DECHETO N. ()~37- DE 21 ll!C JlN!!O Dl: 187ô. 

Promulg-a a d<~elaJ·aç·ürl, entre o Urazil c a Franç:í, para a pro
tee~ão das 1113rcas de t'aiJrica e co:Hut•:t-cio. 

Tendo-se concluitlo c a<sig-natlo na Ci<L11lc do Rio de 
Janeiro aos 1'2 dt! Abril do corrente lllillO, ent1·e o Brnil 
e a França, uma tlcclaraç;i:o relativa ás 111art:as de fabrica 
n coJnm,•rcio, HPi por hem que a dita declaração seja 
oh~errada c r:umpritla tão inteiramente come nclla se 
conté1n. 

O R11·ão de CotPgipc,do Conselho de Sua l\bgr.stadn o 
Imperador, St~n:Hlor do lmpcrio, Ministro c Scnctario 
de E<; lado dos Nt~g-ocios E~trangt•it·os c interino da Fa
zenda, assim o tcnl1a rutcndido c faça executar. Pa
Jacio do B.io de Ja11eiro aos vinte e um dias do mez 
ué Junho de mil oitocrntos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da lndcpcndcncia e do lmperio. 

PHINCEZA 11\lPEiliAL IH<:GE:'>ITE. 

JJarrlo de Cotryipc. 
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JJeclaraçdo, entro o Bntzilo a França, pam a protecção 
das marcas de {abricAt e commercio. 

nc,wj tndo o Go-verno dP Sua Magc~lafiO o Imperador 
do Brazil e o Governo tla l{Ppublica Ft"cmceza assegur;tr 
eolllpleta ccllil'az protccção á intluslria m:lUuraclurcira 
dos nacionaes dos dons E.~ lado~, os ahaix:o a::;signados, 
llcvitlalllente autorizados para este fim, convieram nas 
Sf'.QUintes dipsusiçõcs: 

Os subdilos de cada nma das Altas Partes C·mtrn
rlanlcsgozarão, nos lcrritoriose possessões da outra, dos 
mPsmos direitos f]UC os nacionacs, em tudo quanto diz 
re~peito ús marcas dt~ rabric:t ou de commercio, de qual
l)tJer natureza que sc~jam. 

Os n:rcion:H•s Je um do.~ dous paize,, que quizerem 
tornar ::;cgnra no outro a propr-iedade de stws marcas de 
falJrica ou commercio, deverão prt~cncher as formali
dades para este fim prrs~riptas pela lcgisbção respec
tiva dos dons paizes. 

Em fé tio qne os alnix.o a~;;;ignado~ 11rmaram a prc
f'l'llle declaração e puzcram-lilo o ::;c\lo de suas armas. 

Feita em duplicat~ no Hio de Janeiro aos doze de 
Abril de mil oitocentos setenta c seis. 

(L. S.) 
(L. S.) 

Brtrrlo di! ColcJÍJit'. 

1-/on 1\"ol'l . 

IJEC!lETO N. 62:)8- DE 28 DE JUN!IO DE 1876. 

CotJct•rle garantia do juro tle 7 °,'0 sobre o capital de t.OOO:OOII(JOOO 
á Comvanllia que os Barõf'S dr Campo AJPgre e de Guararapes 
organizarem para o eslallelecimenlo de um engenho central, 
destinado ao fabrico de assuc:u dr canna no município do Cabo, 
l'rovincia de Pernambuco. 

A Prinreza Imperial Hcgcntc, em Nome de Sua Ma
gcstade o Imperador, Attrndentlo ao que lhe requereram 
f•S B 1rõcs de Campo Alcp;re e de Guararapes, Ha por 
hem, nos termos !lo ;Jl'l.. 2. o da Lei n. 0 2687 de 6 de 
Novemhro fln anno p:t~sarln. Conr·rdrr á CCJmpanhia que 
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incorporarem a garantia do juro de 7 "/.,ao anuo solJre 
O C<ipital de l. Q():J:OOOaOOO, Clfecli Vamell te nppl icaUOS á 
construcção de um engenho central e de ~uas rlependcn
cias, para o falwico íle :1ssur:ar de ranm, no município 
do Cabo, Provinria lln Pernamlmt·o, medi:mk o em
prego de :lpp:n·clllos c proecssos mmlernns mais aper
feiçoarlos, obscrvatl.~s as rlausul:is que com cstn baixam, 
:~ssignadas por Thomaz José Col'lho de Alml'id:~, do 
Conselho r\c Sua l\lagestade o Imperador, .Ministro c Se
cretario de Est:~rlo dos Ncgorios da Agrirultur:~, Cnm
mcrcio c Obr:1s Publirns, quo assim o t('llha entendido 
e faça exeeutar. Palacio do lHo do Janeiro Plll vinte 
c oito de Junho de mil oitocentos sclt'nta e seis, quin
quagesimo quinto da lndepcndencia c do hnperio. 

PHL'ICEZA UIPEHIAL HEGENTE . 

. Thomaz José Corllw rlc Almrida. 

Clausula• n que se ref'ere o Dccret.o n. 0 fl2!;8 
desta tlntn. 

I. 

Fica concedida á Comp mhia que os B:trões de Campo 
Alegre c de Guarar:~pes org-anizarem pH'a o estabeleci
mento de um cn.'ienho central, destinado ao fabrico de 
assucar do canna, mediante o empr1!go do apparelhos e 
processos os mais aperfeiçoados, no munici[Jio do Cabo, 
Província de Pernambuco, n garanti<l do juro de 7 °/0 

ao anuo sobre o c;~pilal tio 1.000:0001~000, effeclivamento 
empregado na construrção 1los crlificios apropriados 
pnra a fabrica c d cpcnLlenc ias 1lcsta, tramway , seu 
material fixo c rodante, animacs e acccssorios indis
pcnsaveis ao serviço da mesma fabri1'a. 

11. 

A Companhia poderá ser orgnnizatla dentro ou fúra 
do lmperio, sendo no primeiro caso prcreridos p::tra 
accionistas, em igualtlade de condições, os proprietarios 
ngricohs do referido município. 

III. 

TPnllo a Companhh a sua sédc no I'Xterior, nome:1rá 
um representante com todos os pnd1•rcs prPI'i~ns, p 1ra 
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trat;~r c resolva no lmpcrio tlir·.~eltmcnttJ r·om o Go
vrrno lmp;~ri:d :1s qu:•stii:•s qu:~ provirrcm do contr:1rto 
que für :Tl::Lr :do em virtu I c d::s presentes clausulas. 

IY. 

A rrs[Hms·dlilidadt• do Estltlo p;oh gar:wtia rlo jnro só 
scrú r([',:ctiva d••puis I[UC a Cnmpmhia prov:1r que n <'!1-
gcnho !'l'ntral rst:1 nm <'Olltliçiksdo flll1!'1'ion:!t', P dnr::rá 
por <'Sp:lÇO ti<· 2;; annos, cnnt·1dos 1h <l:iLt 1!0 rontr.tcto. 
O rt'S[lllrlivo pa~i:llncnto s T:t f•·il•l por s ·westrcs venci
rios em IH't•s:•~tr;·t 1los lJ:Jl:lut;lls de• lit[Hi:l:tçii:o tia receit:t e 
rlcspcz:t t•xhiliitlos pela Companl1i:1, I' tlt•vidanH•nte exa
minados e autht:nti,·:ulos p:'lo Ag·r·nlt• Fis,·:d do IJovcrno, 
fazendo-Si\ no ado 1:m f[LLn a l'llt!Jl'I'Z:\ I'SLiver prompta 
e em cslatlo de romcçar suas op''t'.IÇiios, a conta 1lo juro 
:1tó então vr•nr.ido, cotTr•spondcnte :10 tempo c ú sornma 
<lo capital eiTectivament1: Clll[ll'i'i-;'llln na ronstrurção, 
para sPr pago conjund:tmenlt~ ro:n o .inro do primeiro 
semcstr<! posterior á inau~ur:u:ão 1h l'ahrica. 

Regulará o camhio de 27 d. pnr L~OOfl p:1ra totbs as 
operações, se a Compmhia fôr organizada fóra rlo Im
pcrio, ou alli levant:t1lo o 1':1piLII. 

Y. 

Alóm da gar:mtia <lo juro !it;:tm t:on 'etlitlos á Com
p:mhia os se~uint.·s f::vnn·s: 

L'' Is,•nçãn dr) tlir,•itns de imprwl:lçãn solire as m:J
chin::s, iustru:nt'ntos, trilhos c nuis oiljectos destinados 
ao sPrviro da fabrica. 

Esta is,•nr;ão não s:\ f:1r:'t eff,:diva enH}uanto a Cn!ll[l:l
nhia não aptTSL'llLtr no TllPs:mro Nacional ou na Thc
snur:n·ia de Fawntla tia PrrJvint·ia a rel:Jção dos sollrC
ditos objccto.~, cspí"t~ilie:lllllo a r[tnntitladc e qu:1litlatlc 
que af(UC!las Hepartições lixarão annualmt•tltL:, conforme 
as instrurções do l\IinistL'rio da Fazt'ntla. 

Cessará o favor, tieanuo a Companhia sujeita á resti
tuição !los direitos que teria de p<~gar e á multa do dobro 
desses <lireitos, imposta pelo Ministcrio dos Negocios da 
Agricultura, Commerein e Obras Publicas ou pelo da 
Fazenda, no c:1so de qu:) se prove ter alienaLlo por qual
quer titulo oltjerto intportaLlo, sem pr·,~r:r·rlcr licença u:~
quclles l\linistcrios ou tl.t Prcsi'lcneia da Província c 
p·tp:amcnto dos rc:<pcctivos rlircitos. 

:!." Prcfcrrnl'ia IJ:lt't a:qni~iç:ío tlc trrrcnos tlevolutos 
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existentes no município, eftcctuamlo-se pelos IJI'I't:os m i
n i mos da Lei n." üOl de 18 de Setemhro de 1H:JO, se a 
Com p;mhia distribui l-os por immigran tcs que importar 
c csta!Jclccer, não podendo, porém, vcmlcl-os a estt•s, de
vidamente medidos e tlcmarcados, por preço excetlcn te 
:1.0 que fôr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar org-anizad:t dt•Jitro do pt·azo 
tle seis mczes, contados tla tlala do r:onlrado, sendo 
dtmlro do mesmo prazo sulnnctti1los ú <tpprov:t(ão tlo 
(~owrno os rcspt~ctivos estatutos, se o t:apilal fôt· lev:m
tado no lmpcrio ou solicitada <t necrssaria autoriz:H;ão, 
para que a Companhia funet:ione no Brazil, s1• o fundo 
sot:ial für subscripto no exterior. 

VII. 

A Companhia, logo 111w esliV('l' ~~ltl ~·ondit:I-II'S dt~ 
funccionar, submcttcrú á approvação do ,Govt•rllo o plano 
e orçamento de todas as oiJras projectn1tas, os dt•scnltos 
dos appat'elhos, a dcscripção dos processos t'llllH'C~i·atlos 
110 fa!Jrit·o tlo assucar e os •·ontr:ll·tns r.t•lelJrados ro11t 

os propriclarios agril:olas, plautadori'S c l'orlll't~edorri' 
de canna, a fim üc que o Governo possa ajuizar do sys
tcma c preço das obras c lla quantidade da canna quo 
potlerá ser forncdda ao cugt:nho r:cntral, 110s termos da 
cund i cão 1 o. a 

A éomp:mhia é obrigatla a aceitar as mndili:::Jçõt~s 
qtw forem intlicadas pelo Governo nos trabalhos vrcl i
minares de que trata o período anterior, eadw:anJo a 
conrcssão, no e;tso dt: não r1~prcscn tan~111 os conlrados 
relcllrados eom os propriclarios agrit:IJlas, planladon•s e 
form:ecdorcs de canna a quantidade mínima cspceili
ealla na dtacla clausula 10." 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro de tres annos, 
contados da data d.t approvação do plano c orçamento, c 
concluirá doze mezes depois. 

.. .. -- ~ --:·- - -.... , 

- 1'.\llTE 11. 
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n. o l083 de 2~ de Agosto de :1.860 para exercer suas func• 
çõcs dentro dos prazos fixados, c se as respectivas obras 
não começarem, ou, dcpoi~ ([C comrçatlas, não forem 
concluídas nos prazos estipulados, o Governo poderá de
clarar nulla a concessão, snlvo caso de força maior, de
vidamente comprovado, em que será concedido novo 
prazo para a realização do serviço que não tiver sido 
opportunamente executado, ficando de nenhum cficilo 
a concessão se, esgotado o novo prazo concetlido, não cs
ti ver concluído o serviço. 

X. 

O engenho central que a Companhia estaheleeer tcr-:1 
capacidade para moer, pelo menos, diariamente 2~0.000 
kilogrammas tle canna c fabricar annualmentc 1.000.000 
de kliogrammas de assucar, no mínimo. 

A' medida que fôr augmentnmlo a pro(lucção tia canna 
no município, será elevada a potcneia dos ma e h inismos, 
de modo a obter, pelo menos, uma quantidadedeassucar 
na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de nccônlo com o Governo, intrOtlu
zirá em seu estabelecimento os mclh\)ramcntos que 
no futuro forem descobertos e interessarem especial
mente ao fabrico de assucar. 

XII. 

A Companhia ligará por meio de linhas fcrreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas do município, estabelecendo pa
radas onde possam ser entregues pelos cultivadorcs as 
cannas destinadas á fa!Jrica, e emprcgallllo a tracção 
animada ou a vapor para a conducção da canna c ex
portação do assucar em wagons apropriatlos a este ser
viço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Comp~nhia é livre 
aos proprietarios agrícolas, plantadores c fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento c sua 
indemnizaç.ão, podendo esta ser ajustada l'lll dinheiro 
pelo peso c qualidade da canna, ou em certa proport;ão e 
qualidnde do.a!->SUI':Jl' fahrii';Hio, 
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XIV. 

Do capital garantitlo pelo Estado destinara a Compa
nhia o valor de 10 •;. para constituir um fundo es
pecial que, sob sua responsabilidade, emprestará a prazos 
convencionados, a juro até 8 •;.ao anno, aos plantadorei 
e fornecedores de canna, como adiantamento para au
xilio !los gastos de producção, 

A importancia do cmprestimo não poderá exceder 
de dous terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accôrdo o valor presumível ela safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança llO 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa c determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura c qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto do cm
prestimo, em que se expressará o modo do pagamento e 
a :iJrohibição de serem retirados do poder do devedor 
durante o prazo do cmprcstimo os objectos dados em 
fiança. 

XV. 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das 
sommas empregadas nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas 1. • e 7.", isto é, plano c orçamento das 
obras, desenhos das machinas e dcscripção dos processos, 
consLrucção dos edificios apropriados para a falJrica c 
depcndcncias desta, tramway, seu material fixo c ro
dante, animacs c accessorios indispensaveis ao serviço 
tia mesma fabrica, e lJCm assim de outras despezas feitas 
bona {ide, que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas despezas do custeio do engenho central serão 
comprehrndidas sómcn te <JS que se lizcrcrn f:om a nnnpra 
das cannas, c do material de consumo annual da fa
brica, trafego, administração c rep::~ros ordinarios e oc-
currentes. · 

XVII. 

A substituição geral ou parcial do material empregado 
no serviço do engenho central, as obras novas, inclu
sive o augmcnto das contractadas, correrão por conta 
do fundo de reserva, que a Companhia constituirá por 
meio de uma quota deduzida dos lucros líquidos da fa
brica. 
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.xvm. 
Lo'!:o que a Companhia distribuir dividendos supe~ 

riorcs a 10 "/. começará a indcmnizar o Estado de 
qualt[LWr auxilio peeuniario que rlelle tenha recebido 
com o juro de 7 "/., sobre a importancia do mesmo au-

T XI. lO. 

XIX. 

Hr:nlizada que seja a indemnização feita ao Estado do 
:'ll'"ilio recebido, a Companhia dividirá o exr·edentr tla 
l"l'lllla de 10 °/

0 
em tres partes iguar'S: uma app!icada 

a wnstituir o fundo de amortização, a outra a aug·
mentar o de reserva, qtw será representado no mínimo 
por um terço do capital, 1: a trrceira :1 :uldirá quota rlos 
divirlcntlos. 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província c pelo Agente Fiseal, a não empregar escravos, 
a enlrc~~ar semestralmente ao Agente Fiscal um rela
torio circumstanr:iatlo dos trabalhos e operações c a 
contt·act:lr pessoal irloneo para os tliversos misteres do 
fabriw, sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos c attcstados ele pessoas profissionaes e com
petentes. 

XXI. 

O Governo nomearú pessoa irlonca para fiscalisar as 
operações ela Companhia, a execução do contraeto com 
e lia celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canna. 

XXII. 

O Governo reserva-se a faculdad~ ele suspender o paga
mento do juro garantido : 

§ L o Se por culpa da Companhia, durante trcs annos 
couseeutivos o engenho central não produzir o mínimo 
do assnrar que a Companhia se prnpoz fahrir:ar; 

§ 2. o Se vor igual motivo, o engenho central deixar 
de funccionar por espaço ele um anno. 

Excr~ptuam-se os casos <lP força maior, devidamente 
comprovados. 
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XXIII. 

A's infr~cçues do contraeto a que não estiver eommi
nada pena especial, imporá o Governo administrativa
mente a multa de :1.:0006000 a 5:00015000, e do dobro na 
reincidcncia, procedendo-se á cobrança executivamente, 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificatlos perante o 
Governo Imperial, que julgará de sua proccdencia, ou
vida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial c a Companhia 
c entre esta e particulares serão decididas, quando da 
competencia do Poder Judiciario, de accórdo com a 
Legislação Brazileira. 

XXVI. 

As questões que se drrivarem do contracto celebrado 
entre o Governo c a Companhia serão resolvicbs por 
dous arbitros, nomeando cada p1rtc o seu. No caso 
ele empate, não havendo accórdo sobre o terceiro ar
bitro, cada parte designará um Conselheiro de Est.ado, 
decidindo entre os dous a sortP. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução, procrclcr-se-ha á liqui<lação, de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendidos em hasta pulllit:a o en
genho central e suas pertenças, para r cem bolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havcntlo lançador, o Governo arrendará o estabele
cimento c, indemnizado que seja ele taes quantias, o de
volverá aos subscriptorcs das acçõcs da Companhia c, em 
falta dclles, a seus legítimos successorcs. 

XXVIII. 

Do exame c ajuste das contas da receita e despeza p:lra 
o pagamento do juro garantido será incumbida uma 
commissão composta do Agente Fiscal, de um Agente 
da Companhia e de mais um empregado dcsignarlo pelo 
Governo ou pnla Prcsidencia da Provinria. 
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A 1lespeza que se nzcr com a fiscalisação do t.:ontracto 
correrá por conta !lo Estauo, unrantc o prazo da concessão 
da garantia. 

XXIX. 

O rontracto que fôr celebrado em virtude 1lestas clau
sulas será revisto uc einr:o em Giuco annos, pot!Pndo 
ser morlificado nos pontos que a expcriencia reputar 
tlefeituosos, mediante acrôr1lo prévio entre os eon
traetan tos. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender cm~vcnientr expedir 
Hegulamento para boa execur;ão do art. 2." da Llü 
n. 0 2687 de ü tlc Novt•mlJro tle 187;), obrigam-se os 
concessionarios a r:umprir e fazer nrmprir o mesmo 
llcgulamcnto no que lhes fôr appliravel. 

Palacio do Hio ele Janeiro em 28 de Junho de 
i87ü.-Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. ü238 A- DE 28 DE JUNHO DE i87G. 

Approva. o Regulamento para a dirccção c administração da 
Estrada de ferro D. Pedro li. 

APrincczaimpcrial Regente,emNome do Imperador, 
Ha por bem Approvar, p:tra a Llin'L·ção c :ulministração 
da Estrada de ferro D. Pedro li, o Regulamento que 
com este !Jaixa, assignado por Thomaz Josú Coelho de 
Almeida, do ConsPlho do mesmo Augusto Senhor, Minis
tro e Secretario ele Estado tlos Ncgoeios da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas, que assim o lenha enten
dido c faça executar. Pabcio do Rio de Janeiro em 
vinte c oito de Junho ele mil oitocentos setenta c seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Regulamento it que se refere o Decreto 
n, 0 6238 A desta data. 

CAPITULO I. 

DIVISlO DO SERVIÇO. 

Art. 1. o O St'rviço tia Estratla tk ferro - D. Pctlro li
cumprchcntlc : 

~ 1. o A llirccção c atlministração da cstr:ula em tra
fc.ro · 

'§ 2'. o A eonstrucção de novas obras p:tra o prolon~a
mnnto tla linha principal o dos ramars existentes, e a de 
outros convergentes à mesma linha. 

Art. 2.° CHla uma 1las divisões mencionadas no artigo 
antect•dente será dirigida por um clwfe de livre t'seolha 
~lo GoVl'I'IlO: St'rão ambos indeptmtlentes <•nl.rn si, o 
rmmediatamentc suuonlinatlos ao Ministro c SecreL:trio 
de Estado dos Negocias <la Agricultura, Commcrcio e 
Obras Publicas. 

CAPITULO li. 

DIRECÇÃO E .\DmNISTRAÇlO D,~ ESTRADA Eli 'f!L\FEGO. 

Art. 3. 0 A direcção e administração da estrada em 
traf1:go serão exercidas ~1or um Director, r~scolhido de 
prcferencia entre os Engenheiros nacionar:s que mais 
se recommendem por sua experiencia, illustração e 
actividado. 

Abrangem as seguintes secções: 
I. Administração central; 

li. Trafego; 
III. Via permanente; 
IV. Locomoção. 

I. Administração central. 

Art. !L" O Dircctor, além Lia superintcmlrncia <bs 
(lemais secções, tem especialmente a seu cargo a 
.\rlministr~ção rf:ntral. 
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A Administração central, que terá o pessoal constante 
da tabclla !, annexa ao presente Hcgulamcnto, com
prehcndc: 

O expediente geral; 
A caixa; 
A contahilirlade central; 
A estatística geral; 
O estudo e inlerprctaçãoplas tariFas, c as providcnci:1~ 

relativas ao lh•scnvolvimel'lto do trafego; 
A decisão das reclamações ; 
Os ajustes ou contractos entre a estrada de ferro em 

trafego c os particulares; 
O archivo central; 
O almoxat'ifado; 
O serviço telegraphico. 
Art. ü." O Dit·ector terá Ul~ Secretario, a quem in

cuml;e espceialmcnte: 
~L" O l~uçamento dos conlr:1Ctos on ajustes celc

Lrados com relação á estrada em trafego; 
~ 2. o A. expedição e recepção da correspomlencía 

ollir;ial do Dircctor, na qual se c:omprchcndem os regu
lamentos c ordens de servic:o relativos ú estrada em 
trafego ; , 

§ 3." O assentanwnto dos emprcg:ulos; 
~ 4. o O inventario dos proprios da f'Slrarla; 
§ n. o A organização 1las estatísticas geraes; 
§ ü. o O arcl!ivo ~:cntral. 
Art. 6.0 O Secretario serú au'\.iliallo por um Official 

c tres Escripturarios. 
Art. 7." A contabilidade geral da receita e despeza, os 

balanços e coordenação dos rcspec ti vos tlocumcn tos serão 
incumbülos a um Guanla-livros, qnc terit um Ajudante. 

L'aragraplw unico. O Guarda-livros tr•rá lambem a 
seu ~:argo a verilicação ;1rithmetica das folhas de paga
mento, contas llc fornecimento e outros documentos 
de despeza, antes de serem submettidos ao -pague-se
do Dircctor. Para este fim será auxiliado por tlous 
Escripturarios. 

Art. 8. 0 Acscripturação da receita e despcza far-se-ha 
por exercícios; sendo organizada rle accôrdo com as 
mstrucções e modelos fornecidos pelo Thesouro Nacional, 
onde se procc1lerá á tomada 1lc ~:ontas aos rcsponsaveis 
pc las som mas arrccar la das c drspend idas, de conformidade 
com o Decreto n. o 2518 de 10 de l\larço de 1860. 

Art. 9." A caixa ficará sob a guarcla c rcsponsahili
!ladc do um Thrsourciro, ao qual inr~11mhc : 
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~ i." Recolher c fazer csc.ripturar diariamente a re
ceita ordinaria, eventual c extraordinaria da estrada 
em trafeg-o; 

~ 2. o Receber no Thcsouro Nacional a importancia 
das prestações nccessarias ao serviço da mesma estrada ; 

~ 3. 0 Entregar no Thesouro Nacional a renda da 
estrada : 

§ r._o Í<~ITcctuar, por si ou por seus auxiliares, devida
mente autorizados, o pagamento dos empregados c dos 
jornaleiros, das contas de fornecimento c empreitadas. 
cl:~s indemnizações e quaesquer clespez:~s d:~ estrada em 
tr:~fego. 

Art. 10. O Thesourciro será auxiliado por um Es
crivão, um Pagador e nm Fiel nomeauo pelo Director 
sobre proposta do mesmo Thesoureiro. 

~ L" O Fiel substituirú o Thesoureiro, que será, em 
todo o caso, o respomavcl pelas operações da caixa. 

~ 2." O Pag:~dor, além do trab<Jlho que lhe fôr distri
lmido no escriptorio, terá a seu c::1rg-o os pagamentos 
na linha, estaçõrs c oflieinas, e serft rrsponsavel pelas 
quantias que receber para os mesmos pagamentos. 

Art. H. O Thesoureiro requisitarú do Director os 
auxiliares de que carecer, qu<Jndo os p:1gamentos fúra 
da Repartição exigirem maior pessoal. 

Art. 12. O Escrivão tem a seu cargo o exame c cs
cripturação dos documentos comprobativos das despezas, 
os quaes, depois de examin:1dos n aceitos, serão por elle 
rubricados. 

Art. :l3. O Escrivão serú nuxiliaclo por um Ama·
nuensc. 

Art. 14. O pagamento do pessoal será feito nos lugares 
do trabalho, ou nas proximidades, em dias certos e 
previamente annunci:utos. 

Art. H>. Os fornecimentos c as contas serão pagos 
na Administração ccy•Lral ou, ('Xcepcionalmente por 
ordem do Director, em qualquer outro ponto da estrada. 

Comprchendem-sc, neste ultimo case•, :1s indcrnniza
ções por damnos causados, perdas rle mercadorias, 
e nutras dessa natureza, as quaes serão satisfeitas na 
estação remr:ttenle, ou na destinataria, ú vontade do 
interessado. 

Art. i6. Nenhum pagamento será e!Iectuado, sem o 
-pague-se- ou ordem cscripta do Dircctor, que de
verá ter conhecimento immr:cliato (Je quaesqucr irrPgu 
laridadps ou faltas encontradas nos docmncnws-..-.. 

Art. 17. Dentro da competente ver-bfl, ~adQ~-~~ o~·Çã~--. 
mcnto, as despezas fi '1 pstrada em trafrgo·scrã\:1 H&tluzJII,:-;.f 1, 
• - PARTE I!. f 80 1 ,f> .. 
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da receita ill'llla .. com exct•pção da~ tfUC cslivernm in~ 
d uitlas nnt t'l't~d i los I'~Jwt·iacs, ou provierem 1le obras 
novas e autnlwnlo tle material lixo e rodante. 

As tlcspr;zas mencionadas na segunda parte do prc
,t·nte artigo só potlerão ser ordenadas pelo l\Iinistro. 

Art. 18. O Director cnvi:u·á á Secretaria 1le Estado 
1: ao Thesouro Nacional, até o dia 10 dn cada mez, a 
synopsc da receita c de~pcza realizarias no mez an
lt•rior. 

Art. H). Em caso algum o systcma ela contabilidade 
t:l'ntral dos pagamentos e liquidações apartar-se-ha do 
que prescreve a legislação de fazenda. 

As contas ou folhas de pa'"amentos que não forem sa
tisl'eit.as até o Pncerramt·uto de cada exercicio, não o 
snr;\tl por r:onla tio scg·uintt•, devendo ser Pnviadas ao 
Tiii'SOUI'O p:1!':t o eorlltJetenle lll'tWPsso c litJUidação. 

Art. 20. O Direrlor vcritirarú uma vez por mez, pelo 
menos, c em dias indeterminados, a caixa geral c res
pectiva escripturação. 

Art. 21. O Thcsourciro pn•sta rú fiança no valor 111~ 
40:000.~000. o Pagador no de :J0:0006000 e o Fiel no 
de to:oorp;ono. 

Art. 22. O Almoxarift• tet:l a :;.•n cargo a nrrcr:a
tlação , conserv<~ção c fornr~r· i menlo dos objcctos 1Jo 
consumo nercssarios ao srTviço tia estrada em trafego. 

Taes objectos serão forncr: i1los ás ser·çõcs mcncionatlas 
no art. 3. ",em virtuue de ordem do Direetor c á vista 
rle requisições esrT:ptas, assignadas ou ru!Jric~das pelos 
chefes das mestn:·s sce1;õcs, c mcdi~mle recibos destes 
ou de seus prepostos. 

Art. 2~L O fomeeirnento on eo:npra dos objcc.tos neces
sarios :JoAlmoxarifarlo sómeillt' se ell'cetuarápor ordem 
rscripta do Direl'lor, e pela fórma por este indicada, prc
ferintlo-sc, sempre quu sPja possi vi'!, a hasta publica ou 
conrurren r· i:1. 

Art. 2!J,. O Almo'\arifc s:·r~·~ coadjuvado por um Fiel, 
nomeado pclu Dirrctor solin• proposta do mesmo Almo
'~arifr, 'e por um Amauuenst~. 

O Fiel substituirá o Alruoxarifc. 
Art. 25. O Comprador serú encarregado da aequisição 

dos ol1j!'r.t.os que em prtJUI'II:J rJnantirlatle forem !leccs
sarios ~to trafe~·o. 

Para este 1i m' receberá mensalmente do Thrsourciro 
até a quantia rle dous r:ontos de réis, da qual prestará 
contas nos primeiros rlez <lias do mez seguinte. 

Art.. 26. O Almoxaril'l' enviará mensalmente :w Diree
tor 11111:1 rdaç;lo da qu;!uf.ir!:Jdr· t' nlor dus ohjl'dos n·-
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mcltirlos a cada secção do serviço da estrada; n em cada 
trimestre uma nota do material em ser. 

i~ rcsponsavcl pela quantid~ulc c qualitladc rios objc::
tos existentes no dcposiio, até que tenham sahida. 

Art. 27. Todas as requisições que o Ahnoxarife rt)t:oher 
serão collcccionadas· c cncatlcrnarlas; c escriplurados 
nos livros competentes tanto os pedidos como as entra
elas o sahitlas tios ohjcctos. 

Art. 28. Ao valor dos ohjoetos fornecidos pelo Almo
xarifado, e para o calculo do custeio <lo cada ~t't:Ção da 
estrada, se addicionará uma porcentagem, lixada pelo 
Director para cada ospecie de serviço, c tlcstinada á in
tlcmnização das dcspezas geracs do mesmo Almoxarifatlo. 

Art. 29. O Almoxarifc prestará liança no valor tk 
6:0008000; o Fiel no de :3:000~000 c o Comprador nn 
de 2:000h000. 

' Art. 30. O Director examinará semcslralmenlc, por 
si ou por pessoa ele sua conllança, a cscripturação do Al
moxarifado; darú balanço ao material existente, e pro
videnciará áccrca do destino tlo quo fôr consider;Jtlo im
prestavel; encerrando tlc1initivnmrntc as contas do Al
moxarifado até a data em que sn ultimar o exame. 

Art. 3f. A interpretação das tarifas e sua cl:lssili
cação, as instrucções regulamentare~, c a adopção de 
quaesqucr providencias relativas ao desenvolvimento tio 
trafego da estrada; os ajustes com as companhias de 
estradas de ferro, para o estabelecimento de trafego 
reciproco, permutas, uso commum das estações ; a cele
hração do quaesquer contractos; c a solução tlas recla
mações, são da privativa competencia do Director. 

Art. 32. O serviço telegraphico é incumbido a um 
chefe especial , immccliatamente subordinado ao Di
rcctor. 

Ao referido chefe cabe velar pela prompta transmissão 
dos telegrammas, manter em condições regulares os 
respectivos apparelhos, propôr o assentamento (lc novas 
linhas telegraphicas, dirigir a construcção dt~stas e 
inspeccionar a conservação lias actuaes. 

O serviço telegraphico será franqueado ao publico, 
sem prejuízo do trafego da estrada. 

Art. 33. O Director organizará, para cada um dos 
serviços a cargo da Administração central, instrucçõcs 
que regulem as relàções dos empregados da mesma admi
nistração entre si e com o publico, c !Jem assim .. '4UQilq... • 
pratico pelo qual tenha de ser desempenltadõ;-~~q., Jnnr ~~~-,. 
desses serviços; designando os livros~ lli.OOel~&ê' p~b- ·'I J; "-') 
cessos da escripturação que devam set atfoplitrlos. · .. . ' ,. 
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Com relação ao serviço telegraphico dará todas as pro
videncias attinentes á segurança e pontualidade no mo
vimento dos trens, e á vi.,:; ilancia e uso tios apparelhos. 

11. Trafego. 

Art. 34. O trafego comp;·chen1le o movimento do~ 
trens, o serviço das estações, c tudo quanto coucernc a 
arrecadação c verilicação da rcspct.:tiva receita. 

Art. 3~. Ao chefe do tr·afcgo incumbe: 
§Lo Executar· as ordens do Director, relativas á o~

ganização do lwrario dos trens c formação, composi
ção, marcha c emprego util oestes. 

~ 2. o Propôr ao Direi'.Lur os regulamentos ou in
strueções de signaes e de poli1:ia dos trem c eslat,;ões; e 
os que 1lefinirem as attrilmiçõcs e as relações dos cm
pregatlos do escriptorio do Lrafeg·o e as dos agentes de 
estação, e seus auxiliares. 

~ 3. o Pro pó r ao Director a classillcação das estações, 
o pessoal c material de cada uma; 

§ 4. o Estabelecer o serviço e a cscripturar,ião de cada 
um:1 das estações c 1los resvectivos armazens ; 

~ 5. o Velar na fiel applicação das tarifas, e organizar 
o serviço estatístico do movimento de passageiros c mcr
callori:~s; 

§ 6. • Examinar ou fazer 11xaminar, ao menos trimen
salmente c em dias indeterminados, a cscripturação, 
serviço, objcctos de uso e depemlenci:ls de cada uma das 
estações; 

§ 7. o Fazer escripturar a receib c tlcspcza dêl secção 
do trafego, ú vista dos doeumentos remetti1los pelas 
estações, os quacs serão devidamente ehtssiliCJilos; e 
regular suas contas c~om os serviços da locomoção e 
da via permanente ; 

§ 8. o Fazer executar rigorosamente o,; signaes pre
scriptos, as iustrucções e or1lens ele serviço relativas ao 
movimento c segurança dos trens; 

§ 9." Receber c processar as reclamações relativas ao 
tr<Jnsporte de passa.~eiros e mercadorias. 

Art. 36. Poderá haver no cseriptorio do trafego um 
pequeno deposito de oiJjectos 1lo serviço o1:currente, 
a ~aher: bilhetes, guias illlpressas, eonlwcimentos e 
ol1_.1Cc~os analog-os. Deste deposito, lJUe deverá conter 
o mdispeus:tvel p:1r.1 um lll''Z, ~~·r~t iw·umbido um Ama
uuense. 
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Art. 37. O chefe do trafego remetterú diariamente ao 
Thesoureiro uma nota, para servir de contra-prova, da 
renda da estrada arrecadada no dia ou dias anteriores 
nas estaçiies, mencionando as difTerenç:ts encontradas 
nas respectivas folhas. Até o dia Hi de cacb mez cn
tregarú ao Dircetor um r ela to rio resumido de todas 
as occurrencias ·havidas no trafego durante o mez ante
rior, com os quadros estatísticos da receita, tlespeza o 
movimento; e até o dia 30 de Janeiro de cada anuo um 
rclatorio, acompanhado tios sobreditos quadros con
cernentes ao anno anterior, c do orçamento da despeza 
provavel com o trafego nos annos civil c financeiro 
seguintes. 

Art. 38. A verificação tios documentos tla receita, in
clusive bilhetes de passageiros c dados est:ttisticos, far
se-ha diariamente no escí-iptorio tlo trafego, de modo 
que, em caso algum, os documentos de uma semana 
deixem de estar verillcados, cmmassados c anhivados na 
seguinte. 

Art. ::u. O chefe do traft·p;o terú um ajudante, que o 
substituirú em su:ts fdtas c impedimentos. 

Art. t10. Além dos trabalhos que pelo mesmo chefe 
forem iucumbidos ao ajudante, terú este a seu cargo 
a inspecção do serviço dos trens e armazens, e as visitas 
c exames ás estações. 

Este serviço far-se-ha assiduamente c tlcverú ser dc
ílnido em instrueções approvatlas pelo Director. 

Art. 41. O chefe do trafego, além llos muprcgados 
lias estações e dos Lrcns, que li carão sob suas immediatas 
ordens, será auxiliado pelo pessoal constante da la
bclla li. anncxa ao presente Hegulamento. 

Art. 42. As estações da estrada de ferro serão de quatro 
classes, não comprehendida a da Côrle. 

A classificação será feita ou alterada pelo Director, quo 
dará conhecimento ao l\linistro dos motivos que a jus
tiliqucm. 

Art. 43. O pessoal das estações e paradas constará do 
que para cada uma das classes é inllicado na precitada 
tabclla 111. 

Art. 44. O serviço das estações comprchendc: 
l\lovimcnto do trens e vehiculos · 
\oliei~ c transporte de passageir~s ; __ _ , . 
lteccbtmcnto, guarda e expedir;ão de baga"efís c mer-

cadorias; / -~L\~!'/ ,. n • ·· 
1) l" · .I - ,{ , ~~ I , 'i /) o teta ua estaçao o suas rlcpcndol}~I~· . 1 · · · if.;i 

Emprego c inspccçã~ elos appa~.PLM.S? telegraphicos, 
ficando sua consl'rvaçao a cartrt\\:q tl'spPrlivn c!wfr; _'' 
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lnspccção, a!>scio c t:onscrvação dos cdificios e do 
material empregatlo no serviço da estação. 

Paragrapho unico. Todos estes serviços serão defi
nidos em instrucções espcciaes. 

Arl. M). Nenhum serviço, qualquer que seja a secção 
a que pertença, serú executado nas estações, sem conhe
cimento príwio rlos Agentes. 

Os Agentes são ohrig·a1los a prestar a totlos os chefes 
1lc serviço os auxílios t[UC por estes forem exigidos, 
uma vez que d'ahi não provenha manifesto prejuízo 
ao trafego tla estrada. 

T li. Via permanente. 

Art. 4G. A via permanente compn·hemle todos os 
trabalhos de construcção, reconstrucção, reparo o con
servação da !in h a em trafego e de seus r)diticios. 

Será immediat:nnente dirigida por um Engenheiro 
residente, a quem inrumbe: 

§ 1. 0 l\lantcr a linha nas mclhorrs condições, de mo1lo 
que a eirculação dos trens so e!Ieetue com a maior regu
laridade, segurança e t~conomia. 

Para este fim o 111 esmo Engenheiro terá cxclusivamen te 
a seu cargo a conservação, rep:rro e reconstrucção das 
obras tle terra c d'artc, c bem assim os ctl ifilios, encana
mentos, e quacsquer obras accessorias de consolidação o 
seg-urança; 

§ 2." Organizar o serviço tle polieia da linha, fazendo 
manter os regulamentos em vigor; 

§ 3.0 Auxiliar, com o pessoal sob suas ordens, o chcfa 
tto serviço telegraphico na eonservação Llo respectivo 
material; 

~ 4. o Preparar os projectos tlas obras Lla estra1la em 
trafego; c fazer escripturar as dcspezas por natu
reza da obra, discriminando o que fór propriamente 
conservação c custeio, do que constituir construcçõcs 
novas; 

§ ;5. o Inventariar todo o material c utensílios da Tia 
permanente ; 

§(i. o Dirigir o escriptorio technico do serviço Lta linha, 
fazendo conservar em boa ordem os desenhos dos tra
balhos executados e os instrumentos de engenharia ahi 
existentes, do:- quaes enviará pl'lo mrno~ annualmcntP 
um~ rrbção ao Dinwtor. 
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Art. ft7. O Engenheiro resiuenlc será a uxiliadu pelo 
~eguinte pessoal: 

Um chefe de secção, para cada extensão Li e HiO a 2ã0 
kilomctros; 

Um conductor, por subdivisões de 30 a 70 kilomctros; 
Os mestres de linha, apontadores, feitores, chefes ou 

rahos de turma de conservação, que forem nccessarios; 
Tres Amanucnscs e os desenhistas rJue a afllucncia 

do trabalho exigir. 
Art. 48. As attribuiçõcs do pessoal da via pi:rma

ncutc, dcstlc os chefes 1k seeção até os feitores, chefes 
ou eabos de turma, serão reguladas por instrucçõ1•s or
ganizadas pelo Engenheiro residente c approvadas pelo 
Dircdor, tendo-se em consitlcral;ão, não só a respunsa
hilillatlc c natureza do serviço de carta um, nos casos 
ordinarios c cxtraordinarios, mas ta mbem a guarda, 
fornecimento, conservação c restituição de todo o mate
rial e utcnsil i os que lhes forem conli~dos. 

Nestas instrueçõcs se comprnhcnrlcr:·\ a parte t1o ser
v iço relativa á vigilancia e policia da linha. 

Art. 4\L Haverá para o serviço da linha, nos lugares 
onde convier, um ou mais depositas eom o intlis
pcnsavcl para os supprimentos oecurrcnti'S em cada 
mez. Estl's depositas ficarão sob a gu:1rd:1 dos empre
gados que o chefe de scrção designar. 

Art. ~0. As obras 1\e conservnção c reparos onlin:1rios 
~e rã o fdtas por ali ministração. As eonslrncçõi·~ ou 
rnparos dn v:dor consideravd serão feit:Js, a juizo 
do Diroctur, por:Hlrninistração ou por empn•ita1l:J, e, no 
IJUü lhi'S Wr appl ieavcl, pela mesma fúrma Jlt'I'StTipta para 
as obras ela estrada em construccão. Em todo o 1:aso os 
traballws, quando contraet1dos; serão exceutados por 
series de preços, c dirig-idos exclusivamente pelo pessoal 
technico da via permanente. 

Se as obras importarem em renovações completas e 
avultadas, ou na construeção uc ohras d'arte de gramlo 
import:.mcia, na1\a resolverá o Dire::tor, sem previa 
:JUtoriz:1ção do 1\Iinistro. 

Art. õl. O Engenheiro residente organizará, para o 
serviço dos reparos c ohras novas da estrada em trafego, 
uma tabclla de seric de preços, que será revista annual
mcntc c approvada pelo Illinistro. 

Art. 52. O Engenheiro residente apresentará ao Di-
redor, até o dia 1~ ele .catla mez, relatorio succin~~- ----- ,.._ 
principaes occurrenc!as havidas n·J via p~rm~lj~~W-. n• (~ ~ -tf 1 1 durante o mez antenor; fazendo expressil·Ih~Óil'\1 dú 
estado da linha, rtlifit·.ios I' suas dPprmlerinas, do 
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custo c qu~mliuatk do material coBsumido, c dis
erilnin:Jção llos ponto~ em .que fór empregado, c da 
clcspcza kilomctrica de conservação. 

At6 o llia 3i dt~ Janeiro apresentará ao mesmo Di
rector r·clalorio dos trabalhos do anno antecedente, c 
orçamento, com discriminação cbs vrrhas, para o~ 
annos civil c financPiro scg-uintrs. 

IV. Locomoçllo. 

Art. 53. A locomoção abrange tudo quanto conccrnc 
ao estudo, comtrucção, uso, conservrrção e reparos do 
material rotlante. 

Art. t:)l~. Será dirigida por um chefe, a quem incumbe: 
§ L" l\bntcr em bom estado ;H; locomotivaP-, tendcrs, 

carros, wagõcs, tanques-alinwntadorcs, c quaesquer ac
eessorios llo serviço confiados ú sua guan1a; 

~ 2." Administrar as olllcinas de construcção c reparo 
lla estratl:J, os dcpositos de combustivcl c os de sobre
P-alentcs llo materinl; 

§ 3." Organizar c llistrihuir o pessoal ela locomoção; 
§ 4. • Estudar c promover os melhoramentos que 

convenha adoptar na construcção e reparos do trem 
rotl:mtr. 

§ !'j.o Preparar os planos gcraes c de execução para as 
cncommc11il:Js do trem rodantr e aeccssorios, quér scj:1m 
cxccutaúas nas oflicinas da cstr:Hla, quér em outras; e 
hem assim as cspcciftcações c condiçucs gcraes que 
devam acompanhar os mesmos planos; 

§ (i. o Assistir, por si ou por s1•us auxili~rcs, :\ re
cepção do material encommcmlatlo, ordcn:Jnl!o todas 
as cxpcricncias ncccssari:Js, c acompanhar pessoalmente, 
quando lhe fôr ordenado, ou f:1zcr :Jr:omp:Jnlwr por pessoa 
de sua confiança, a construcção do mesmo m:1tcrbl; 

3 7. o Or~anizar toda a cont:Jhilir!adr r e~tatistil'a 1l:l 
loeomoção, ollicinas fl depositos. 

Art. tiJ. Haverá um escriptorio technieo e um depo
sito de modelos para o serviço 1las encommcnllas o fabri
co tlo material. 

Art. tj[j. As officinas rl:J estrada ele ferro comprchen
derão: 

§:Lo As llcpcmlcncias tlo serviço 1la tracção: ahastrci
mento cl'agua, ucpositos de rnachinas, carros c wagões; 

§ 2. o As ollicinas ue reparos de machinas ; 
~ 3. o As ollkin;1s rlf' rrpr~ros r ronstrurção de carros r 

w:t!!õrs; 
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~ .\.o Us arma~ens e depositos tk supprimentos ~ ~o
l1res:1lentcs. 

Art. 07. Catla uma <testas doptmdcndas deverá <lispôr 
do ncrcss:\rio espaço, estar r:oHocmta em lugar apro
priado, e possuir todos os ;~pparelhos e utensílios 
mccanir:os indispensaveis ao serviço a que se destine. 

Art. 58. Haverá além disso um pcqurmo lal)oratorio 
para os cns;tios ncecssarios das suhstandas qu<' tiv<'r<~m 
de S 1~r applicaclas aos trabalhos d:1 locomoção. 

Art. 59. Os <lepositos <le supprimento <leverão conter 
o imlispensavcl para um ou dou:> nwzes. Esta rcstrirção 
não comprellemlc os so!Jres:llontes. 

Art. üO. O ehefe da locomoção terá um aju!l:mtc, 
que o eoa<ljuvará e sul:stituirá em sms faltas e impe
ditncntos : serú auxiliado pelo pessoal <·.omtante t!a 
talwlla III, annoxa ao presl'nto Regulamento. 

Art. (il. A eontalJilidade <la locomoção abrange 
11 do material ro1lante c seus acecssorios, a das olllci
nas c <lcpositos de supprimcnto. 

SrTá organizada por fórma, que se ronlteça: para a~ 
maehiuas, carros c wagõcs-os rnparus que ti.vcrcm 
experimcntnllo, seu consumo, llcspeza kilometrica e o 
percurso foitn, ll<'S:lc stu aequísição até que se con
si<lcrcm inutilisados: para as ollldnas-o trabalho util 
tias maehinas o apparelhos, e os reparos. 

Art. 62. To:! a a escriptura(;ão e eonta!Jilitlatle <b loco
lltOI;ão serão foit:l!; de conformidatlc eom os livros o mo
delos propostos rwlo chefe e approvaJos pnlo Director, e 
deverão ser das,ilieatlus p"r series c nature;n dos ser
viços a que se ilcstinem. 

Art. 03. Tanto qu:mto fôr possível, o trabalho estatís
tico tLI loeomoçãu suhLlivi1lir-sc-ha até o emprego 1los 
nu~tws importanl.:\'\ ohjeetos de 1;onsumo. 

Art. (i}. Cunsorvar-s·~-lt:t, (:om o maior cuidado, um 
inventario dcscriptivo do toJo o material rutlante, 
fixo c tbs olficinas. Este inventario será revisto e 
eonfcri<lo trimensalmentc pelo dtefu da ll)comoção ou 
por pessoa (IUe este <lesiguar. 

Art. 65. Todos os scrvicos r, attrilmicõcs ele ca1la 
uma tlas dassé~s de empregados da locornoção <levem 
ser regulados por instrucçõcs organiza1las pelo chefe do 
serviço c approvadas pelo Direr;tor. Nestas instrucçõcs 
tcr-se-ha ~mito r,m vist:~, no que lhes 0-:rcnt:-conce~-:--·,> .. 
nentos, na o só as rclaçoes dos empyegá(],Q~\ \PrltPn ~s'l 1 , • · - . 
o a natureza do serviço, mas tambefu,&~'pH~l:Hmei\tt 1 .:; 1p 
os easos de accidentcs, cujas caus'li c.~nhccirlas tlPvcrão •, · 

- !'.>.flrll ~:. f, ,, . Hl 
d 
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ser enumeratla~, lan to quanto f()r pos~i vel, com ind i
eação dos meios ue prcvenil-os. 

Art. 66. O chefe da locomoção remettcrá ao Director, 
até o tli::~ H5 tle ca(]a llli'Z, rclatorio succinto do est:ulo do 
material c ollicinas c tias princip:ws orcurrcncias ha
vi!bs no serviço a seu cargo durante o mcz nnterior. 

O rclatorio será ncompanlwdo dos quadros estatísticos 
do percurso, consumo e natureza dos reparos do trem 
rodante, espcci!icad.os por numero e classe de cada ve
hieulo. 

Relatorio c quadros synoptieos serão apresentados ao 
Direetor até o tlia 31 llc Janeiro, comprehendcndo as 
oceurreneias do anno anterior, na fórma acima indi
cada, c o orçamento, com a tliscriminação das verbas, 
para os annos financeiro c l'ivil seguintes. 

Art. G7. As ollicinas poderão, som prejuízo do ser
viço tla estrada, executar quacsrtuer trabalhos parti
culares, metliantc ajuste prévio entre o interessado 
e o Director. Tacs trabalhos serão p;~gos, attenden
do-se á porcentagem correspond.cntc a irnportaneia das 
tlt!spozas gcraes das otncinas. 

O producto destes trab:1lhos será lcvatlo á conta da 
rcecita eventu:1l tla cstratb. 

Art. t;8. O Direetor examinará, no menos uma vez 
por semestre, as officinas c material que ahi se aehar; 
e, por si ou por nmprr~gado de sua ctmliança, <lará ba
lanço a tu<lo o fJU!J pertencer ao serviço tla locomoção. 

CAPITULO III. 

GONSTRUCÇÃO DA5 OBRAS DO PROLONGAlllEN"TO DA ESTRADA 

E DOS SEUS IL\ MAES. 

Art. 69. A construcção das obras rio prolongamento 
tl:l estrada c seus ramaes romprehendc: as explorações 
~~ esturlos; a direrção tcrhniea e execução das mesmas 
ubras. 

Art. 70. Os referidos trabalhos serão dirigidos por 
um Engenheiro em chefe, auxiliado pelo pessoal a que 
se refere o art. 81. 

Ao Engenheiro em chefe incumqc : 
~ L • Organizar n~ explorações c estudos nccessarios 

ao prolongamento da cstratla c construcção dos seus ra
Jilat's, drtrrminanrlo o trat;:Hio definitivo; 
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i 2." Organizar o• projcdos de ext·cw;âo, " orça-· 
mentos das obras ; . 

§ 3." Dirigir c fiscalisar to<los os trJilalhos c serviços 
relativos á construcção. 

Art. 7L As explorações c estwlo,; rl1~ qualquer parte 
do prolongamento lia estrada c sc_us. ramat·s só ll'rão 
começo depois de ordenauos pelo 1\hmstro. 

Ar!. 72. As explorações e estudos constarão: 
§ 1. • Do exame das regiões por onde tiver 1l1~ passar 

a linha projectatla; tendo por tim cspt~ci:ll determinar 
aproximadamente os pontos obri~auos de passagem, c 
obter os dados e informações que possam det:illir da es
colha dos valles que tlevam ser estudados; 

§ 2. o Do traçado de uma linha de ensaio, tão aproxi
mada quanto possa ser, da directriz llellnitiva, medi!lllo
sc as distancias r.om a possível ex.actidão, c tomantlo-sn 
não sómcnte os angulos de dcllcxão <la,; linhas rom o 
theodolito, mas tambcm o rumo m;1gnctieo uc rada uma; 

§ 3." Do nivelamento longitudinal de todos 11S llOHLos 
dil linha traçada ; 

~ 4." Da construcção das plantas c pcrlll da linha estu
dada, e da organização do projccto, orçamento c me
moria descriptiva ; 

§ n. o Do levantamento de secções transvcrsaes em nu
mero sufficiente para determinar a configuração do 
terreno em uma zona ele 80 metros. pelo menos, para cada 
lado da linha estudada; ' 

§ 6. o Da determinação da latitude e longitude rios pon
tos mais notaveis situados na linha estudada, ou n:1s 
proximidades dentro de seis kilometros para cnda lado ; 
e bem assim de torlas <ls confluencias de rios c de todos 
os povondos ; 

§ 7. o Da reunião de daLI os sobre a riqueza e população 
das localidades que tiverem de ser atravessauas ou ser
vidns pelo prolongamento ou ramal ; 

~ 8. o De quaesquer outras informações ou estudos 
especialmente exigidos ou ordenados pelo Ministro. 

Art. 73. Terminar\ os os estudos c explorações para a 
construcção de obras do prolongamento da estra1la ou de 
seus ramaes, o Engenheiro em chefe remetterá ao Minis
tro, para toda a linha estudada ou para qualquer de suas 
partes ou secções, os seguintes documentos exig-idos 
pelo art. 2:1. ~ L" do Regulamento !le 28 de Feve-
reiro de :1.874: ~:; -··:-·· · :· ·---... 

~ L o A plant:1 p;eral da linha fcrrea na_.es-t,1i4í\<i~ \f,KI-~).11·f · · 
em qu_e serão indicados os raios de cut'Vil,~:l, 'c ã t~onfi- I.· f~). 
guraçao do terreno representada pt:l(~i'ú de cunas de : 

\\, 
·, 

,\ 
.~ 
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nivel cquidistantes de trcs metros, e !Jem assim, em uma 
zona de 80 m<'tros, pelo menos de cada lado, os campos, 
matas, terrenos ptldrcgosos, c, sempre quo fôr possível, 
as divtsas de propricdaLle partkular, as terras tlcvolutas 
c et!' minas; 

3 2." O perfil longitudinal, na eseala de 1:400pe~ra as 
alturas, c de 1:4000 para as tlistmeias horizonbes, imli
eando a extl'n~ão e cotas dos declives; 

~ 3." Perfis trnnsversaes na escala rle i :200 em nu
mero suiTit:icnl!) para a determinação dos volumes dt: 
obras de terra; 

§ !~." Planos grracs tias ol1ras mais importantes n:1 
escala de 1 :200 ; 

~li." Relação das pontes, viatluétos, pontilhões c hoeiros 
com as prindpaes rlimenstit:l', posição na linha, systema 
de construcção c quantidade de obra : 

§ li. 0 T:l!Jclla ua qu:mlitladc dt~ esr;avação para exr,
cutar-se o projecto, do transporte llltJtlio da remoção rlos 
matcriaes e sua elassilicação aproúmacla; 

§ 7. o TalJella de alinhamentos e seus desl'nvol vimcntos, 
nios de curvas, cotas de dcc:livitlade c suas extensões ; 

§ 8." Caflcrncta!> authentic.aila!> f las notas f las opcnçõcs 
topograpllit·as, gcotlt•sic:ts e astro num icas feitas no ter-
reno; . 

§ 9. o Orçamento geral <lo custo da nova linha com 
inflicação das quantidades do oliras e tios preços de 
unid::ules, se estes não cstivPrcm determinados; c hem 
assim das <lt'spczas cl" exploração (~ rstntlos prelimi
nares ; 

§ 10. Hclntorio geral fbs vant:tgmls c cxito provavcl 
da linha projectarla. 

Art. H. Sómcnte tlcpoi!> 1lc approv:~rlos pelo J\linistro 
os dor:umentos relativos aos estudos 0 rxpl orações. poderá 
ser autoriz·11la a eonstrw.:ção das ohns, qw) não trr{l 
começo em quanto não fôr cxpress·JmeJ1tl' onlcnat1:1 p·•lo 
mesmo :Ministro. 

Art. 75. As obras serão cxccubrl:ts por cmprcit1das 
e scrics de preços, salvo se o l\linistr:1 determinar qur· 
sejam feitas por administração. 

Art. 7{). Logo que fôr orllcnacla qu tlquer oiJra, o En
genhri r o em chefe receberá propostas p:n·a n execução, 
annuneiando pela imprensa qw~ o fará dentro de prnn 
não in fcriot· a H.i dias. 

As cmprcit~llas terão por bast~ os estudos feitos. 
que poderão ser examiuatlos 11" S<·':r.•twi:l tll' Estadn: 
m111r• devl'r~tt lir.1r ~rdliv:1r1"'· 
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As empreita<las comprehenrterão uma ou mais lcguas 
de ().600 metros, conforme fôr annunciado, ou deliberar 
o 1\linistro. 

Em todo o caso abrangerão apenas a pn~paração do 
Jeito, inrluidos ou não cclifieios c olmts d'arte. 

Art. 77. Recebidas as propostas, serão. depois de exa
minadas c devidamente informadas pelo Engenheiro em 
ehefe, rcmcttitlas ao Ministro, que escolherá o propo
nente que lhe p~1rcccr mais idoneo; lavrando-se o con
traeto na Secretaria de Estado. 

Art. 78. Os eon tractos das obras terão por base os dese
nhos de execução quo os acompanharmn, ou a que so 
referirem, c as unidades de preço, cspeeifieações e con
dições geraes de execução que forem organizadas pelo 
Engc~nhciro em chefe c :1pprovadas pelo Ministro; as 
qu:1es serão revistas semprJ que se tra Lar lle novos con
tr:H;tos, :1ttcntlcwlo-s<~ aos preços eorrentcs, f:teilitlarl<'s 
e vantagens propurdonadas pelo Gov<'rnO, distandas n 
local cbs obras. 

Em quanto ns novas unidades de preços c contliçõcs 
gcracs, a que se refen' esln artigo. não forem appro
varlas, nenhuma oltra de 11rolongamento potlera ser 
1;cmtractatla. 

Art. 7!J. O Engenheiro em r:ltefc tomarú por base, parJ. 
a primeira organizGção 1k sJrie llc preços c condições 
gcr:!cs, o que estú estipulauo nas qun a·.~ompmllaram o 
Aviso uc 15-l de Abril 1le 18GU, com as seguintes c esscn
ciacs mouificações, de caracter permanente, além das 
qnr, sejam aconselhadas pda cxperienci.1 : 

~ 1. o O recchimen to provisorio ou definitivo 1le qual
quer obra será feito pelo En~rnhdro em chefe; c sú 
cst•) poderá p·tssar o:. certilit:auos ncces:;arios ao p:tga
mento cl1~virlo :to emprl'itniro; 

~ ~~. 0 As mt•diçõcs pard-1f'S ou finacs serão feitas em 
presença do empreiteiro ou seu preposto, s1lvo se, avi
s·Hlo com a devida antt'r.;ctlend:t, não comp~rccer; 

~ 3. o O empreiteiro tem c1 irrito a que se proceda a se
gunda medição fin:il se o requerer dentro dos cinco dias 
decorridos da data rm que se lhe houver dado aviso por 
l'scripto da condusão da primeira; 

~ ~.o O Engenheiro em chefe dceitlirá, sr,m rewrso, 
todas as eontcst~çõcs qu() se 1lcrcm com o cmpreitcir~) 
nas mf~tliçõcs p:trci:ws; . 

~ 5. o D:~s cluvicl:1s que fH:eorrercm por oc.c:\8ünr'"iliis· 
meti ições c ajustes finac>s 1l:ls obras c contá§; -~l(lfli)râ, o· 
empreiteiro rct'ftrrr'r jt:tr:t. o Ministro~,/ q~), \l vista 
(k nnvn 1'\11111'. n qui' .Jlll!.!·ur ron P!ilffilt'~ m~Jl(br 

,\ '' 

'\ 
,, 
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proceder por Engenheiros ou (Jerilos de íiUa escolha, 
decidirá sem mais recurso; 

§ 6. • Para serem entreg-ues a caução c o saldo final, o 
Engenheiro em chefe rcmetterá ao Ministro a conta 
corrente entre a estrada e o empre:tciro, acompanhada 
pela có1•1a de todos os documentos justificativos. 

Art. 80. As despezas feitas com a construcção, salva 
a disposição do art. 8!l, serão p:-t,g-as dircctamcntc pelo 
Thcsouro Nacional, á vista dos certificados do serviço 
feito, passados pelo Eng-enheiro em chefe, c por A viso 
do Ministro; ou pelo Pag-ador, em casos cxccpcionaci\ e 
á requisição do mesmo Engenheiro. 

Art. 81. O Engenheiro em 1:here terá um i. • Enge
nheiro, que o coadjuvará c ~uhstituirá em suas faltas 
c impedimentos. 

Será auxiliado pelo seguinte pessoa I tcdmico, para cada 
uma das subdivisões de 50 a 100 kilometros de obras 
em construcção; ou :100 a H.iO kilometros em estudos: 

2 Chefes de secção. 
2 EngCHlleiros de i. • e! asse. 
4 Irlem de 2. a classe. 
2 Conductorcs de 1." classe. 
2 Idem tlc 2. n daSSI'. 
Nos casos em que as t:onstrneçõcg ou cstu1los não 

attinjam aquella extensão, ou sru multiplo, o Enge
nheiro em chefe proporá ao l\linistro a rctlucção ou 
augmenlo de p1Jssoal, conforme se lizer nccessario. 

Este quadro só será prccnch ido it proporção que os 
trabalhos de exploração e construrção o exijam; c re
duzido logo que as necessidade da estrvdao permiltam. 

Poderá igualmente o Engenheiro em chefe augtnentar 
o mesmo quadro com :-~uxili:-~rcs extr:-~numcrarios, em 
casos de grande af!luoncin c rlifficuluadcs rias obras, pre
cedendo autorização do Ministro. 

Art. 82. Haverá um escriptorio tcchnico, que ficará 
sob as ordens immediatas do i." Engenheiro, para a 
preparação dos projcctos e verificação de trabalhos, além 
dos que, pela natureza c distancia das explorações, ti
verem de ser organizados para os estudos preliminares. 

Art. 83. Servirão no cscriptorio tcchnico os Enge
nheiros c Conductores empregados em trabalhos de 
construcção, que forem designados pelo Engenheiro em 
chefe ; sendo, nos casos absolutamente indispensaveis, 
substituídos nas ohras por outro:::, r:onsiderarlos extra
numenriM. 

Em caso algum serão os Engenheiros c Conductores da 
ronstrurção em pregados em tr.1 lJ:-tlhos de (~srriptorio, 
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CfiW devam ier desempenhados por desenhistas ou Íl)im
ples auxiliares. 

Art. 8'L Haverá no escriptorio technico os desenhistas 
r, auxiliares necessarios, com autorização do 1\Iinistro; 
e lum1 assim um pequeno 1lepo~ito clr, instrumentos de 
engenharia e aeccssorios de tlcscnho, sob a guarda de um 
Llos auxiliares. 

Estes objectos serão escripturados em livro cspcci;~l. 
Art. 8:5. O Engenheiro em che(e terá um Secretario, 

a quem incumbe o expediente, csrripturação c eOIIta
hilidatlc elas obras. 

O Secretario será ;~uxiliatlo por tlous Amanucnses. 
Art. 86. A cscripturação c contabilidade rias olJras 

serão feitas seguudo as inslrucçõcs, livros c modelos, 
organizados pelo Engenheiro em dwfr,. Os orçamentos, 
despezas oec;urrcntt'S e euslo cJfcctivo das oiJras de 
eonstrucção e estudos, serão cscripturados com methodo 
c cbreza, por modo que Je prompto se possa veri
licar a despeza real de eada csp1~dc de ohra, o custo ki
lomctrico de qualquer parte da cstr:ula estudada ou 
conduida, c as causas que tenham motivado excesso 
no orçamento da obra, quando isto aconteça. 

Art. 87. O Engenheiro em chefe expedirá instrucções 
P~pt~ciacs, que regulem os serviços sou sua dirccção, 
e as relações dos empregados entre si. 

Art. 88. Outrosim promoverá, amigavcl ou judicial
mente, a acquisição dos terrenos neccss:~rios á con
strucção do prolongamento da estrada c <lc seus ramaes. 

Art. 89. Para c!Tcctuar o pagamento dos venci
mentos do pessoal da dirccção dos trabalhos e mais 
despezas occurrentcs, haverá um Pagador, que será o 
rcsponsavel pelas quantias que rceebcr do Thesouro 
Nacional, c que sórnente as empregarú á vista de ordem 
assignada ou rubricada pelo Engenheiro em chefe. 

O Pagador cingir-sc-ha ao que em instrucções cspe
ciaes fôr preceituado pelo Thesouro Nacional, ao qual 
prestará contas na fórma do precitado Decreto n. o 2548 
de 10 de 1\brço de :1860. Prestará fiança no valor de 
-15:000~000, e será rcsponsavel pelas quantias que lhe 
sejam cr·nfiadas. 

Art. 90. O escriptorio technko dos trab;~lhos de 
construcção ou dos estudos será estabelecido no lugar 
mais proximo c conveniente aos mesmos trabalhos. 

Não o será, em caso algum, na Côrtc, onde ~!r.I'S" p~~ .... --- ·-.. 
<lerá ter o Engenheiro em chefe empre tffJ,\-tl'H*tWt n I r ·I J, . .. 
IJidos do_ cumprimento dn ordem c cxp fc.ikl).U 'enri·cs · m.1/.J 
jlüllfl('llf'ta. I ~V;;:> 1

/ 

l ~. 
~~...:0-.. (.;_,_'', ,,r- r.ll r ,\'"/'I' 
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CAPITULO IV. 

D.\S E:>ICO~DlE:'<DAS DE MATERIAl, E llE COl\lUUSTIVEL. 

Art. 91. Todo 0 material, fi:.:o ou rodante, neccs
s:.~rio á construcção 1las oiJras do prolonp;amcnto, ou 
ás renovações c augmento 1la parte da estra1la em 
trafego, quando não fór ronstrui1lo nas o!llcinas \la 
mesma cstra1h , será contraeta1lo ou encommcnda1lo 
pdo Ministro, á vist~; 1lc requisiçõ1~s 1lo Engr~nheiro em 
ehcfe ou do Diredor, eonformu 'l Jim a que se destine, 
feitas com a neccssaria antct:e:ienda. 

Art. 92. As requisições 1k que trat:1 o artigo antc
cetlcntn, serão acomp:mh;ulas di) clesenl10s cotados para 
cada uma tias egpecic~s de material; 1le especificações 
para 'l eonstrucção e f a lJrit:o 1las respectivas peças ; e 
dos preços correntes ou pro v:~ v eis do eusto de c: a da 
cncommenda, e th i ndic:ação das f a llricas em que poss.1 
ser feita. 

Art. U3. A acquisição llc comlmstivd será realizada 
pelo Director, que, com a pre1:isa anL•t:ip:lç:lo, solieitará 
do !\I in istro a onk m de p~: ga au•n to. 

CAPITULO V. 

DO I'ESSOA.L E ll.\1'1 LICENÇAS. 

Art. 9í. Competem aos cmpre.r::·:ulos da Estrada dr: 
ferro D. Pe1lro li os vc'ncimenlns m::rc:1llos nas tabclL1~ 
a nnexns a cst1; Heg-ularnrnto. 

Art. m;. Em quanto o contr:1rio não fôr resolvido 
pelo Pouer Legislativo, toclos os empn~g-<Hlos lla estraua 
serão consiuerados em commissào temporaria, e só 
terão direito ás vántagens e v:•nci me e tos cstalwlcddos 
no prcstmtc Hegulamento: 

Art. U6. Serão nomeados : 
Por Decreto: o l)jrl,lctor e o Engenheiro em chefe. 
Por portaria dó Ministro, sohrc proposta !lo Di~ 

rector: 
O chefo tlo trafego tl s1m :1,in,lante: o En.(ienheiro rc

sitl:'lllt• P o~ chefes dtl s••:·ç:iu ,J-: .•.<tr:t'h ,.m tr:1fe.~·o: P 
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rhefe lla locomoção e Si~U ajutlante; o chefe llo serviço 
tclegraphieo; o Sl~tTf'tario, os Offici:ws, o Guarda-livros, 
o Thesonrriro, o l'agador, o Esrrivão, o Contador, o 
Almoxarifc, o ComprMlor c os Agentes das estações da 
Côrtc c de L" classe. 

Por portaria tlo lllinistro, sobre proposta do Enge
nheiro mn chefe: 

O 1. 0 Eng-enheiro; os dwfes de secção; oo, Eng<~nhl'iros 
tlt~ L" classe, o Secretario c o Pagador. 

Por arto do Dircctor, pn~c·ctlrntlo proposta tlos t:hdcs 
dos servit:os, todos os lllais t•mpregatlos da t•:-:lrad:l t.'lll 

trafego. 
l'or aclo tlo En!!cnheiro em chefe: tmlos os mais em

wcgatlos tia cstr:\Ja t'm estudos ou construt·t;ão. 
Art. B7. Cada u1n tlos chefes tle secção }Hltkrá :~tlrnil

tir ou despedir os ft•ilon•s, chefes ou rabos de turma, 
cantoneiras, sc·rvtmtcs, operarios, porta-miras, c jor
naiPiro." necessarios; sujeitando, porém, SL'US aetos ú 
:tppro\·at;Jo tio Direl'lor, on tio l~n.!.!:t'llhPiro rm dtl'i'P, 
cunl'ormc a divisão a que pt~rtent:t~rem. 

Art. \J8. O Dircetor c o Engenheiro em dwfe são 
rPsponsaveis pelos abusos que não reprimirem, commct
tidos por seus subalternos na atlmissãn ou Jemissão tlo 
}JI'SSO:I [. 

Art. mL As horas tle lra 1Jalllo St'rão fi:tatlas pdos 
rhdt•s dos respectivos serviços, com approv~11:ão tlo Di
r,•t:lor ou tlo Eng<'n hriro em c h de. 

Art. iOO. To1lo o trabalho t!o CJIWr:n·io, mar.hinisla, 
1-!:Uanla ou servente executado fúra llas horas tlo ser
viço onlinario marcado pdo Dircctor ou E!lgenhc)it·o 
c~:n chefe ~;er:'t retrilmitlo co:n um accrcseimo, que po
der;i attingir, conforme a duraç:Io e intpnsiclad•~ do 
ltlt:smo ser v iço, ató o duplo da respectiva ti i:1ria. 

Art. WL Alt'~m do pessoal liW!It~ionado !lO lJI'I'Si·nlt· 
Regulamento, pod<;r:lo ser atlmittitlns extraHumc•rarios 
tle pequena categoria, com os vencimentos, constantl's 
das tanellas annnxas ao mesmo Regulamento, c nos easus 
de ailhwncia de traiJalho, justilicados pdo Diredur on 
EnQ('IIlleiro em chefe perante o nlinistt·o. 

Art. i02. Súmcntl' s1~riio conceditl:ts 1-rratifie::cõt'S ex
traonliuarias, como premios ou rncompe'nsas de ímwatlo 
zelo, a <:tos de coragum, e prn i são nos casos de aecitlcute:s, 
ou quando PstPs estiyc~n·m iu1minentcs, procedimento 
irl'l'prelwnsivel, ou nw\ltoramentos propo;c;tos f~ hclop
t:H\u,: no sen'i<;o de <[lW Pstivcr incum.pirlo o I'Jllfii''~
!.!:Hiu. T:11•,: .!2T:ll ifk:~<:•"ir~ sc'l poderão ,.ser 'lHtloriz:1d:1s p··lu 

- HfiTE 11. Sl:! 
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1\<linistro sohre 1n·oposta tio Dircctor ou do Engenheiro 
em chefe. 

Art. :103. O Director será substituído em suas faltas c 
imprdimentos pelos chefes das secções na onlem se
guinte:. 

i. o Chrfc rlo trafego; 
2. o Chefe da locomoção; 
3. o Engenheiro residt·ntt!. 
Se o impedimentoS\ prolongar alóm de 30 dias o Go

verno nomc:1rá quem suiJstitu·t o IJirr~ctor. 
Art. i01-. O Engenheiro em chf'fc designará o chefe de 

seC'ção quo tlcva sulislituir o 1.'' Engcnhr•iro em su:ts 
faltas c impedimentos. 

Art. 1o:i. Os chefes t!e sr)('ção serão suhstituirlos JWins 
sens imnwtli:ttos no :;:•rvir;o qne lhes fôr conliado, salvo 
seu contrario resolvt~r o Director uu o Erwenltciro r•m 
chefe. · 

Art. 10U. Ao empregado que snlistituir outro em su:.ts 
faltas c impedinwntos, se ahnnarú :1 parte dos veHr'J
mentos desr;ontada ao su!Jstituido, ou outra que lhe serú 
arbitrada, se r•sk perceber todos os ycnc.imentos. 

O empregado que exercer intrrinanu:nte ln~·ar vago 
)Jrrcnhcrú todos os venciflu•ntos dnste. 

Art. !07. O wovirncnto tios lug:m:s que vagarem 
St)rÚ por acccsso 11as respt•l'l.ivas classes, attentlenrlo-s') 
de preft:I'I'IH'ia á aptidão c assiduitl:Hit•. 

PotJr'rão ser nomeados, indrpr•ndt•nl.c de ar,·csso: os 
chefes tbs SCi'ÇÕPS mrncion:11las no art. :Lo e seus aju
rlaillcs; o t.• En.grnlwiro c os chefes de seeção; o Tlie
soureiro nos Pag:11Jores; os St•cretarios, o Guarda-livros 
t) o Alwoxarife. · 

Art. 108. As licenças aos emprcga.los rla cstrat!a tle 
ferro por molcstia ou impe<lirncntos tL•mporarios serão 
conccdiilas até 30 dias, em cada anuo, pelo Director, 
ou pelo Engenheiro em chefe, e as de maior prazo pelo 
Ministro. 

Art. fOU. Em nenhum caso será concedida licença 
com todos os vencimentos, c sim conforme as seguintes 
regras : 

Provatla a molcstia, o empregado ter;i direito ú licenç~1 
até seis mezes; scnrlo eom OJ'clea:Hlo por inteiro, ou dons 
terços dos vencimentos, até !rcs mezes ; c de então em 
diante sómente com a metade do or,teuatlo, ou um terço 
dos vencimentos. 

Art. 110. Findo o praz'l maximo tla lir:enca nenhum 
vencimento receberá o r~mpregado, nem poJcrú obter 
nmov:u;ão ou prorogaçãodt• J in•n0a st~J.H volta r ao exerci-
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cio do car!:\O, c nclle permanecer por tempo pelo menos 
igual ao do prazo ria ultima licença. 

Art. 111. Firará sem eticito a licença se o empregado 
não começar a gozai-a !!entro do prazo liC um mez, con
tado da data Clll que fôr publicada no Diario Official ou 
ded~rada ao intcressatlo. 

Art. U2. Não pOLleril obter licença o empregado que 
não tenha rnlratlo no excrdeio rlc seu cargo. 

Art. 113. O empreg-ado que faltar ao serviço soJTrerá 
perda total ou desconto nos vcurimcutos, ronl'orme a:> 
scp:u1ntc:> rrgras: 

O l[UC faltar sem c:msa justificatla pcrder(t todo o ven
cimento, c o que faltar por motivo justificado, séJ. 
mente a gratificação ou um terço dos VL~ncimt•nto:>. 

Art. JH. São motivos justificados: 
L• lllolcstia rio empregado; :!. "uojo; :3. 0 gala de ca

s:Hnento. 
Serão provndas com attcstado de mcrlico as faltas por 

molestia, i(Uamlo excederem a dous dias em cada mcz. 
Art. IW. O desconto por faltas interpoladas será 

correspondente aos dias em que cllas se derem ; no 
easo de faltas succcssivas serão dcilcontados tambcm 
nesse período os dias feriados. 

Art. 116. Compete ao Dircctor, ou ao Engenheiro 
em cllefc, conforme a natme;:a ilo Sl~rviço, o julgamento 
sobre a justifieaç.ão das faltas. 

Não solfrcrà desconto o empregado qnc tra!Jalh<Jl' 
fúra da estra1la ou !11~ sua repartição, com tanto que para 
isso snj:t autorizado pelo Diredor ou l~ng-cnhr:iro elll 
rlief!', e se oecupt~dc servi<;o da mesma estrada. 

Art. H7. O empregado que, sem causa justilic~llta, 
faltat· seguidamente mais de 1:) dias, r:ousilll'r:n·-se-ha 
tlemittido. 

Art. 118 As faltas commcttidas, qur~ não constitui
rem crime definido na legislação vigente, serão punidas, 
segundo sua gravidade, com as seguintes penas: 

i. o Simples advertencia; 
2." Rcprehcnsão; 
:3. o Multa correspondente até um mez de vencimentos; 
ft,. o Suspensão até 30 rlias ; 
:>.o Demissão. 
Art. i lU. O Dirce to r c o Engenheiro em chefe poilc

rão impõr as penas Llc atlvcrteneia, reprehensão, multa 
c suspnnsão até trinta dias c demissão a todos os empre
gados 1le sua uonwação; de atlvertcneía,,. r('pt·dh~nsíiQI,.• 
multa e suspen:-ão até oito dias aos de IlÕtheacão do Mi-
nistro. · 
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CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Arl. 120. O Engenheiro em cllef0 requisitará do 
llircctor· da estrada em trafego o material rodante 
de que carecer para a construcção das obras, o qual 
~er-lhc-ha fornecido com a possi rcl prcstcz<J, c hem 
assim o necessario combustivcl. 

As locomotivas empregadas n<~ const1·ucção sPrão di
rigidas c guardadas pelo pessoal da locomoção, em
hora sob as onll~ns do Eua;cnllcir·o em chefe ou de 
quem por este fór designado. 

Todas as drspezas provenientes do uso ou emprr.[\"o 
des5e material correrão por ronl:1 da eonstrucção tbs 
obras, e serão indemnizadas á estrada cr~1 trafego. 

Art. 12L O Engenheiro em ehefe requisitará do Di
reetor o transporte do material dcstinatlo úconslrucção 
das obras. 

O transporte far-sc-ha como os ordinarios da cs
l.rada em trafego, guanlada a ortlcm de prioritladc 110 

rkspaclw. 
Si, porém, em casos de excepcional urgencia, a requi

sição do Engenheiro em chefe declarar que de preferen
da a qualquer outro serviço se faça a remessa do mate
rial pedido, será esta e.IIcctuada pelo primeiro trem que 
possa ser expedido. 

Os transportes para as obras do prolongamento da 
estrada serão levados á conta da respectiva conslrucção. 

Art. f22. Todas as requisições fc,j las pelo Enge
nlleiro em chefe, quér para fomccirncntos pelo almo
xarifado, se lhe fôr isto preferível, quór para concertos 
c fabrico de utensílios, machinas, pontes de ferro, co-
1Jerlas, canos, lJOmb:.~s, ou qu;tesqucr peças e trabalhos 
das otncinas, serão s:1tisfeitns com a possível brevidade, 
sem prejuízo. do serviço da estrada em trafego; devendo 
tudo ser opportunamente indcmnizado como despezas 
de cons trurção. 

Art. f23. Em caso algum, c sob rJualquer pretexto, 
podrrú o Engrnheiro em el:cfc ou qualr1uer dos srus 
auxiliares fazer circular sobre a parte da estrada em 
trt~fcgo as maehinas c wag0es ou canos que tiver ao 
servi(o da construrr;ão, saf\·o se, no womento em que 
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assim tleva fazer, houver recebido autorização os
cripta ou telegramma do Director , especificando os 
ponto:; c tempo em que as rcf~ridas machinas e carros 
possam circular. 

Em todo o caso serão rigorosamente observadas as 
instrucçõcs c ordens de serviço relativas ao movimento 
dos trens nas estações c na linha. 

Art. 124. O Director da estrada em traft'go c os 
ehcfes das secções não poderão fazer circular maehinas 
ou trolys, em qualquer parte da linha em eonstruc1;ão, 
sem prévio consentimento do Engenheiro em chefe; 
c quando lhes seja isto permitlido, deverão ser acom
panhados pelo Engenheiro ou Conductor de cada uma 
das partes da estrada que tenham de percorrer. 

Art. 125. Apenas concluída uma secção ou pat·Le lla 
estrada, o Engenheiro em chefe o participará ao Minis
tro, que a mandará receber pelo Dircctor. 

Poder-sc-ha, sem prc q uc o ~Iin istro <~n tendn· con
veniente, e depois de ouvidos o Engl'nlH:iro em chefe 
c o Dircctor, abrir ao transito publico qualquer p~rle 
ua nova linha, ainda não conclnida definitivamente. 

Neste caso o Ministro providrnciará sobre os meios 
ue melhor harmonisar os llous serviços. 

Art. 126. O Director e o Engenheiro em chefe, não 
poderão dirigir-se, para objecto de serviço, a empre
gados estranhos ás respectivas divisões. As requisições 
dos llous chefes fat·-sc-hão sempre directamcntc de 
um para outro. 

Art. 127: As oruens ue serviço que aJ,Jitarcm, on 
cxpl icarcm as instruc~_:õcs e regimentos in ternos da es
trada de ferro, serão impressas, collcccionadas c rc
mettidas ao :Ministro. 

D:ts referidas instrucçõcs e regimentos, ú medida que 
forem sendo organizados e adop lados, ''c dar~í conheci
meu to ao mesmo 1\Iinistro. 

Art. !28. As guias, conhecimentos e otltros papeis 
justificativos da rc~.:cita da estrada, snl'ão fJUcimados 
desde que estejam cscriptura<los nos livros rompctmtcs, 
e cnccnad;•s pelo chefe da rc~pcctiva di-visão ;ls contas 
de cada anuo. 

Os livros, contas e recibos serão conservado::. pelo 
tempo Hxnclo em lei p:n·a a guarrb de tacs documcnJ;os. 
Pantgr~pho unico. Deixarão tle Sl'I' atlqvli<las, as, 

reclamações provcnicnt<•s de cxtravio1 oti clamno Llc · 
mercadorias e bagagens tran~portadaf\ pd:t estrada mn 
trafego, se não forem <ttn·escnl1das tkúlro do fll'azo de 
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um anuo, 1:ontado de couformidado 1:oin o IJUI) fH'I'

ccitua o art. 4:í9 ~ 2. o do Codigo do Commercio. 
Arl. i2!L As tarifas, regulamrntos c quaesqucr in

strucçõcs, que aproveitem ao puhlko, só terão execução 
depois de publkados com antecedcncia de oito dias, 
pelo menos, no recinto d;:s estações. 

As tarifas, depois de approvadas pelo· Illinistro, ~erão 
pul!li1:adas no Diario OjJicial. 

Art. 130. Todos os agentes c empregados snlwltemos 
fla cslra<la, ao serviço daR estações, dos tn:ns 1: da 
via permanente, us:Jl'iio 1le unil'orme cscolltidn IWlo 
Director. 

Art. 1:31. Totlos os cmprcg·ados 1la cstratla de ferro de
verão communirar sem tl('mora a S1:ns f'l1cfes inmH:
diatos, c áquellt'Sa quem eaiha providenciar de prompto, 
quacsqucr act:idcntcs ou occurrcneias extraonlinarias 
que se derem na mesma estrada c suas tlepcndencias. 

Art. 132. O Dircctor e o Engenheiro em t~hefe reg·ularão 
em instrucções especiaes as relações que em rada um dos 
respectivos serviços devem estabelecer t•ntrc si os chefes 
das secções. 

Art. 133. O Dircctor mall(brá publicar semestral
mente no Diario Official estatísticas resumidas da mesma 
estrada, para cada um dos respectivos ramos tle Sl'r
viço. 

Art. 13í. Os empregados de qualquer ordem da es
trada <lc ferro não poderão ser Jistrahitlos para com
missões estranhas ao serviço da mesma t•stratla. 

Art. t:m. Os Engenheiros nacionaes tia Estrada dt! 
ferro D. Pedro li c os das outras estradas de ferro do 
Estado , pertencerão ao corpo ·de Engenheiros civis, 
quando fôr este creatlo pelo Governo, se a esse tempo 
permanecerem ao serviço das rcf<'ridas estradas. 

O Governo <lesignará, conforme os serviços c mere
cimento de cada um, o lugar ou classe que devam 
oecupar no mesmo corpo. 

Art. 136. Logo que se concluam os trabalhos de 
construeção, os Engenheiros c Contl udores que nelles 
tiverem sitio empregados c alti se houvermn distiu
guillo, serão preferidos para os lugares de Engenheiro 
residente, chefes de secção c Couduetorcs, que vagarem 
na parte em trafego da estrada. 

Art. 1:17. Os Agentes das estações c todos os mais em
pregados que <trrccallarem dii!heiros, ou tivt!rem merca
tlorias sob sua guarda, prestarão liança, que ~crú lixada 
pelo Director, á vista da imporLmcia do emprego e 1'01'
respontlcnte l'Ci'punsa!Jil idade. 
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Art. 13S. A marcha dos tt·ens de viajantes, seu nu
mero, vr~locidade, hora de partida c chPgada c ponto~ 
de parada, serão previamente appr:wados pelo Mi
nistro. 

Art. :l3!). Com execpção do Dircctor, ou de quem suas 
vezes fizer, ningllimt poderá concellcr passes livres na 
estrada em tr;tfego p;tra ohjcé:to f'stranho ao seniço 
da mesmn estrada. 

Art. 1.40. O Engr~nheiro em chefe, I\ os chel'es de 
secção, só poderão conceder passes aos cmprrgaúos rlo 
sen iço a sru cargo; dccbrando, sempre que fôr possivnl, 
O objccto do lUCSlllO srrYÍ\0. Ü~ pas,c;; 'Cl'ãO recolhidos 
ao e~criptorio do trafego, r) conf'Pridus como o;; clcm:ds 
bilhetes. O Dircetor provirlr•nciará sem demora áct'ITa 
tle qualrrurr abnso na expedição de passes. 

Art. 14:1. O Di rec to r só expedirá pasws gratuitos para 
objcr:to estranho ao serviço tla t•strarl;~, em virtude tle 
ordem do Ministro. 

Poderá entretanto conceder os referidos passes ao~ 
En.Q;r.nheiro~ nacion::w.~ ou estrangeiros rle notoria rr.pn
tação, qnc pela prinwira vez Yisilarcm a estrada dP 
fi~lTO. 

Art. 142. A todos os cmprcgatlos encarregados de p.l
ganwntos, c ao Thesourciro c Pagadores se abonará, p:tra 
quebras, uma quantia qtw será fixada pelo l\1inistro. 

Art. J4:3. Até o ultimo dia do mcz o Director apre
sentará ao Ministro relatorio succinto dos f<:~ctos c oecur
rrnrias mais notwcis; do estar!o das obras da estrada em 
trafego, c do material fixo c rodante; turlo rio mcz ante
rior. 

Este rclatorio será acompanhado de mappas estatísticos 
da receita e dcspcza da estrada em trafego; discrimina
dos, quanto á receita, por estações c natureza de proM 
duetos transportados; c quarito á clcspcza, para cada uma 
das secções rio serviço da estrada. 

Até o dia 1. o t~:· Março apresentará o Director ao Mi
nistro o relatorio geral do anno anterior; em que 
exporá igualmente, c com desenvolvimento, o estado das 
obras c material da estrada em trafego. 

O mesmo relalorio scra acompanhado do balanço geral, 
da tliscriminação da receita c despcza por estações e por 
kilomctro; de quadros estatísticos p:tra todos os ramos 
de serviço da estrada em trafego; do orçamento das des
pl'zas provavcis para os <~nnos civil e financeiro- -segllin: 
tr·s; dn IJUadro rio pessoal, da relação rlos prerhl}s-pcrtel}.- · -
cc·IttP~, ou ao serviço ria estrada, Llq~·~mthtmentos'd~1, .. 
engenharia rxio;!enl.cs em l.ochs as sCc~ões mencion:.tllas · 
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no <Jrt. 3. • e de quacsquer outra.s in formações que apro
veitem á estrada e ao Governo. 

Art. H~. O Engenheiro em chefe npresrntará igual
mente ao Ministro nos períodos citados, relatorios men
saes c annuaes sobre o estado {\;JS obras em construcção; 
o custo destas; acomp:mhando os ultimos de cópias dos 
planos e descripções das obras mais importantes que 
tenham sitlo construídas; e bem assim de relação. dos 
instrumentos de engenharia existentes, c do orçamento 

, da parte ,das olJras que so tiver de construir nos annos 
civil c financeiro seguintes. 

Art. H5. O Dircctor e o Engenheiro em rhefe pro
verã': provisoriamente, cada um dentro de suas atlri
huiçõcs, a todos os casos de omissão do presente 
Regulamento, quando a urgenda do scrviÇ•) o exi1:ür ; 
representando immediatamentc ao Mini~lro, pat·a que 
este providencie. 

Art. lliG. Ficnm revog-ados os Decretos n. "' tf372 c 
li373, ambos de 20 de Maio de 1809, e quaesquer outrns 
disposições em contrario. 

Ãrt. H7. O presente Hcgnlamcnto será suhmettido 
ao Poder Legislativo, na parte que depender dn sua ap
provação. 

Palacio do Rio tlc Janei!·o em 28 de .Junho do ISiG.
Thomaz José Coelho de Almeida. 





ERRATAx 

No Regulamento 1lo registro eivil, que se acha na 
Collecção dns Leis Lle 187'1, !leve ler-se « assentos 
rectificanrlos » em lugar de « assentos rectificados • 
que se I~ na pag. !i38 art. 2r.i. 

No Regulamento do Asylo dos meninos desvalidos, 
que so acha na presente Collccção de 1875, o art. 6.0 
(ã pag.7) deve ler-se deste modo «Os menores despe
didos do Asylo serão entregues, etc. ,, e não como 
estã impresso. 



_ EXECUTIVO, 

T abcllas ~os w.nl'imentos 1lo .pessoal ~a · Estra~a ~o fer~o 
D. Pod1·o 11, a qué· se referu· o Rognlamonto apr1rovaoo· po~\-] 
Decreto n.

0 

· G238 A tlesltt ditta.: 

ESTRADA:' EM TRAFEGO. 
t~---AdÓii~istracão · central 

·. ·. . .. 
- -- -- ---·-

ô . . .-. 
' ' " ~ ·. .-. :..o ~ .( . )<; 

~~~, < i "' E-< c ~ . .. § 8 . ~ ; 

,_ - -
6:ooo,~o~lis:oooaooo ! I Oi r cr;tor .................. 1:!:000.)0(\J li Secrclar·io ................ :!:200~00 i:600f!OUU 4:SOOS000 

i Tlri·Suurciro .• , ........ • ••• 3:2ounooo i:600«0i!() 4:8008000 

1 f :•:i e I ~G 'fl_l~~~tuciro .• ; ... : i:liOOflüOO l:li)U,~tOO 2: 100/1000 
i Gulli da-ln J<,s ............ :J:20U,~UOO 1:600~0~0 4:8003000 
:1 AjudanlL! úo ütnrda-livros 1:7ô0~000 8401~000 2: 000/JOOO i 
I Cllcfe do serviço tclcgm-

:i:2CO~Il00 1:600SOOO 4:8008000: ·ptuco ........... , ••.•••. 
1 Alrnox:H·ife .............. -; 2:800,)000 I : !1001'$000 4:~08fo000 
I Fiel rio ;\ lmoxarifc .•••..• :1 :liOO/JO:Xr 8000000 2:'~00 00 
1. Comprador •.•••..•••...•• 2: 400,~tl00 1:200!000 3:G001$U00 -
1 JJcspacl!aulc ............... 1:-ioo,woo 700 000 2:!00#000.' 
·I Enearregado do comhus~ 

800~00 
I 

livct .. .-................ t:connooo il:iOO~oo· 
I Escriv:to .......... , .•••..• 2:ooo;;ooo !:000 00 2:000SOOQ; 
! Pagndor .................. !!:400,~000 ! :200JfOCQ 
! Olllcial .................. 2:000~000 i:OOO )~j 2 t. 0

• Escriplurariosat:720~. {~ \\)· .. de ordenade c sou,~ de .<·,o-, ·' 
gt·atitlcação ••.• ~ .••.•.•. 3:4iOGOOO l1;{~ 5 : IGOIJ®.O · 

3 2. 01 Escriptur-nriosat:1l20,'$ í~ ( - ': :~ de ordenado e 760# de 
gratificação ............. &:560,~000 2"':~~0f.():J0 6:8&01)000 

4 Amanuenses a 800/$ de or- "-. .. 

D 

denndo e 4008 de grati~ 

2 ~g;l~~i{~8i{ (;'iõj 'dé ~Õ;dé: 3:20011000 !:OCO~ 
~['<' 
4!.0Q@ti u 

'nado c 3201~ e gratiU- . 
cação ................... ·t : 2aóliOOO llíOGOOO ~,920~ 

~--- -· 
Obser:va~çüo .. ·- . _ 

Além da quantia que o.llfinjstri> da Agricultura tlxar para as 
quehras, todos os empregados encar-regados de pagamentos !óra 

_da C~rte vencerAo·mais 66000,,por -dia em que se acliarcm nesse 
servu;o. . . · 

· Palacio do Rio de Janeiro em !8 de Junho de 1876.- f'llomaz 
José Coelho de Almeida. · 

-PARTE 11. 8l 

. 
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11. -Trafego. 

o ~ "' ~ < .... . 
I>. O !;!; i:l..tf ~ 1>1 

"' 
< <.:>• 

ê5· .,; o 
C!J &o< 

i Chefe d~ tràfego .......... ã:600r00 !:800r00 8;4,00/$000 

'· 
I Ajgdante~ ................. 3:200 000 !:600 000 .4:8001/000 
! O ·cial .................... 2:000 000 i:OOO 000 3:000/)000 
i" Contador .................. 3:2ÕO~OOO 1:600»000 4:800/$000 
I Ajudante ............. : .... 2:000i000 i:ooonooo 3:0001,1000 
7 J.;os Escripturarios a i :6001$ 

de ordenado e 800/J de gra-
5:6001/000 !6:800JJOOO tificação .................. H:200#000 

7 2. •• Escripturarios a I: 2001$ 
de ordenado e 6008 de gra-

12:6o'01/000 •. tificação ••..••...•.•.•.•• 8:4001$000 4:2001$000 
& Amanuerises a 8001$ de or-
. · denado e 4001.1 de gratifi-

4:8008000 .. cação .................... 3:2001/000 1:600~000 
I Impressor de bilhetes ...... !:4001$000 700 000 2;1001$000 

' TRE~J. 

,.Conductor ~ L • classe ....... :1.:840/JOOO 920~00 2:760Po00 
Idem- 2.• classe •••...•..•. i:3401JOOO 660 00 2:000 00 
Idem- 3.• classe ........... 1:0001$000 ãOOI$000 :1.:500 000 

+ ESTAÇÕES. 
Côrte. 

~i Agt~nte .................... 3:200/JOOO i:600fg00 4:8001000 
l Ajudante do Agente ....... 2:400/JOOO 1:200 00 3:600 000 
t Fiel recebedor ............ 2:4001$000 1:2008000 3:600 000 
3 Fieis de armazem a i :76011 

de ordenado e BiOI$ de 
5:2801$000 2:5201$000 7:8006000 gratificação ............... 

4 L •• Escripturarios a i:2.i06 
de ordenado e 6208 de gra-

2:.i808ÕOO 7:UOõOOO tillcação ..•.•....•...••.. 4:960/)000 
6 2. •• Escripturarios a I :0001$ 

de ordenado e MOI$ de gra-
,6:000IJOOO 3:0001$000 9:000/$000 ti fi cação •...•......•••••.. 

12 Conferentes a 1:000/J de or-
. denado e rsoon de gratifi-

12:0001$000 6:000#000 18:000/$000 cação ..................... 
2 Ama~enses a 800/$ de or-

dena o e 4001$ de gratifi-
1.:6001$000 ~ÕOI$000 2:4008000 cação .................... 

4 Billieteiros a I: 200/S de o r-
· denado e 6001$ de gratifi-

7:2001$000 cação.; ............. ; •.•. ~:800/SOOO 2:400»000 
4 Telegrafchistas de I. a classe 
· a 1:2 0/S de ordenado e 

7:680~ 640tJ de gratificação ....... ã:UO~OOO 2:5601888 
i felegrapliista de 2. • classe. I :000 000 500 1:500 
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ESTAÇÕES. 
L• classe. 

Agente ..••.•..........•.•.•• 
Ajudante do Agente •.•...... 
Fiel. .••••..••••••.••.••.••.. 
Conferente ...••••••••.•..... 
_Telegraphista ••••.•.•••.•.•. 

2.• classe. 
Agente .... : ................ . 
Fiel. ....................... , 
Conferente .................. . 

a.• classe. 

I 

õ 
Q 
-< z 
~ 
c:: 
o 

2:!50$000 
!:2~000 
:1.:2005000 

800,')000 
800~ 

i:900,roQO 
!:000!5000 

800$000 
800~000 

il59 

~ 
c 
r= o ...: 
e::...: < -<"00 E'-< 
;:::; o 
Q E'-< ' .. 

.. 

!:O~ a:200aoo<l 
' 600ll000 1:~ 

600,tj000 i : 800.5000 
iOO,tjOOO i:200,tj000 
40011000 i: 2~000 

9008000 2:8008000 ooosooo 1:5~ 
4.008000 I :200~ 
4.00$000 i: 200~ 

I 
Teiegraphista ............... . 

Agente...................... !:4805000 7205000 2:~ 
Conferente................... · 800/U)OO i005COO 1:2008()00 
Telegraphlsta... ............. S!l0$000 flOO~ 1:200~ 

Agente .. ~:~.~~a:_s·e······· ...... [ .................. ~ ~::!: 
Telegraphista................ 800~000 4.00~00 l:200,tj000 

PARADAS. •'-
Encarregado do servi~.o de :1. :iOO,tJ a 1:6008 conforme a im•.' 

portancia e t.rafego das localidades, sendo% de ordenado 
e % de gratiticaijão. 

Obse:!•vações. 
L" 

O numero dos conductores ãe trem, de conferentes e telegra· 
phistas será fixado pelo Director e approvado pelo 3J:nistro. 

Além destes empr~gado~ poderá o Director admittir nas esta
ções, quando a ailluencia de trabalho o exigir, e precedendo 
autorização do llinistro, auxiliares que vencerão diaria até 6,5000. 
Estes auxiliares serão despedidos logo que cessar o motivo da 
admissão. Terão preferencia para a readmissão, quando hajam 
procedido bem no serviço. 

2.a 
Os empregados da estacão de Belém perceber · --

da tabella para estação de 2. • classe e mais , •. (\\\\E A DA C .1 
. a.• . 0:'-~ '1, 

O jornal e numero dos apontadores;: ~~'lo..~es, guardas, car
regadores,- bagageiros e serventes em ger~~~ão lixados, sobr~ 
proposta do chefe do ·trafego, pelo Dkector, que lhes abonara 
de 4)000 a 5JíOJO. '' * 

Palacio do Rio de JaneirG ·em 28 de 1 o ~0!876.-Thomaz,...( José Coelho de Almeida. ~~~ ~~ 
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IIJ.-Via permanente. 

ó ....: 
ó '-" < 
<=l 8 ...5 < ... z e:: ;;: r;: 
<=l < 
c:; c:; o 

I 
o o é-o 

I 

Engenheiro residente .••.•.• 5:600ii000 2; S00.3000 s: q,()(Jf$000 I 
~ 

~:800~00 l Chefe de secção •••••.•...••. 3:2008000 !:6~ 

Conductor de La classe •.•.•• 2:680~000 1:320$000 i:OOOf!OOO 

Idem de ~.a classe ...•••..•.• 9:000$000 i:OOOI$000 3:00(18000 

i Escripturario .••••.•••.•••• 1:6005000 8001$000 2:4006000 

3 Amanuenses a 8008000 de· 
ordenado e iOO/$(lOO de gra-

3:600l$000 tificação •.•••••..•••••••.• 2:400~000 1:200~ 

Obse~wações. 

O numero dos desenhistas será marcado pelo Director, con
forme as exigencías do serviço, e sobre proposta do Engenheiro 
residente. Os desenhistas vencerão de 21$0Q0 a 88000 diarios. 
O !jornal e o numero dos mestres de linha, apontadores e fei
tores, e dos guardas e trabalhadnres da conservação serão fixa
dos, sobre proposta do mesmo Engenheiro, pelo Director, que 
abonará áquelles de 2ií5QO a 61)000 e a estes de . iJíSOO a· ~000. Se 
forem mestres de o11lcios, e como taes empregados, vencerão, 
pelo tempo do trabalho, o que fôr ajustado. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho de !876.- Thomaz 
José Coelho de .dlméida. 
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IV.- Loeomocão. . . 
' 

ORDENADO. GRA'!_IFI-1 TOTAL. 
CAÇAO.· 

1 Cllefe de locomoção ....•. 5:600mo<l !:8008000 8:400Jj()OO 
! Ajudante •.•.••.•...•..•• 3:200lj000 1:600.'í000 i:SOOJ)OOO 
t Official. .•...........•... 2:000Jj()OO 1 ;OOOJj()OO 3:000Jj()OO 
i Escripturarios a 1:200~ 

· de ordenado e 600~ de 
&,:8003000 !:iOOj$000 7:200gooü gratificação •••.....•... 

i Amanuenses a 800~ de 
· ordenado e ioog de gra· 

3:2oogooo 1:600iJOOO 4.:800/$000 I tificação ............... 
2 Armazenistas a i: 2001$ 

de ordenado e 6008 de 
gratificação .••.•...•.•. 2:i00fi000 1:~08000 3:6008000 I 

Observações. 

I." 
Os desenhistas vencerão de 2~000 a 8l)OOO diários, e os mestres 

das officinas de 61$500 a l2lí500. . ' 
2." 

Os machinistas serão de l.~ e !!." classes, e seu numero mar
cado conforme as necessidades do serviço, pelo Directcir sobre 
proposta do chefe da locomoção. Vencerão, quando estiverem 
em serviço, a seguinte diaria: . 

· L a classe de 6lJ(JOO à. 10;'!000 
~-a • de 3Jj000 a 5li000 

3." 
A diaria e o numero de foguistas, carvoeiros, operarias e ser

ventes serão fixados igualmente pelo Director, sobre proposta 
do chefe da Iocomocão. 

A diaria será de 1~000 a 7l!OOO. 
4." 

Os empregados a que se referem as tabellas I, 11, Iti e IV que, 
durante cada trimestre, não incorrerem em multas, nem em 
falta que prejudique o serviço, a juizo do Director, por motivo 
algum, terão direito a uma gratiticação equivalente ao respec
tivo vencimento de lO dias. 

5.a -----. 
Os empregados que continuarem ao serv:· ~li-~ lb1!4JA 

perderão o direito adquirido aos actuaes ven~~ n'to~,'le forem 
estes superiores aos das tabellas I, 11, 111 e~..,· . 

Palacio do Rio de Janeiro em 2~ de Janho-~ 1876,- Thomaz 
José Coelho de Almeida. · " · 

~-S S~?úí_~ 
-~~:::- ... :.7.:~ 
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V.-Prolongamento da estrada. 

o . .-.: 
ô 00 

< 
~ "' < r:: ...:l z 
~ E:: < 

< ..... 
IX: ffi o o ..... 

Engenheiro em chefe ....•• 8:000JI()OO 4:000JI()OO !2:~0 

Primeiro Engenheiro ...... 5:600fj000 2:800tj()()O ~:400~000 

Chefe de secção ............ 4:0008000 2:0()()8000 6:000/lOOO 

Engenheiro de L" classe ... 3:200~000 1:600fj000 4:800fj000 

Idem de 2.• classe .......... 2:4005000 1:2008000 3:600~000 

Conductor de 1." classe •••. 2:0008000 !:0008000 3:000JI()OO 

Idem de 2.• classe ......... 1:600JI()OO 8006000 2:4008000 

Secretario .................. 2:0008000 !:000~000 3:0005000 

2 Amanuenses a 800~000 de 
ordrnado e 400 000 de 
gratificação ............. 1:6001$()00 8008000 2:400~000 

P.agador ..................... 2:400($000 1:2001!000 3:600$000 

Observações. 

L" 
O Engenheiro em chefe vencerá mais a diaria de 6$000 a 

titulo de despezas de viagem ; . e cada um de seus ajudantes 
ou conductores adiaria, que pelo mesmo Engenheiro fôr fixada, 
de 2/1000 a 6$000, pelos dias em que trabalharem no campo. 

2.• 

Os Engenheiros extranumerarios que tiverem de ser admit
tidos, terão vencimentos não excedentes aos de Engenheiro 
de L" classe; e direito á diaria pelos trabalhos de campo. 

a.• 
Ao Pagador ou a qualquer outro empregado do escriptorio se 

· abonará 6/íOOO mais por dia em que fizer pagamentos no lugar 
dos trabalhos. , 

·paJacio do Rio de Janeiro em 28 de Junho de !876.-Thomaz. 
José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6239 -I)E 5 DE JULHO DE 1876. 

Approva os estatutos da Sociedade Beneficente e Protectora dos 
Refinadores de Assucar. 

Attendendo ao que representou a Directoria cla Socie
dade Beneficente e Protectora dos Refinadores de Assu
car. e Conformando-me com o parecer da Secção dos Ne
gocios do In;J.perio do Conselho de Estado exarado em 
Consulta de 2 de Setembro de 1875: Hei por bem, em 
Nome de Sua Magestade o Imperador, Approvar os es
tatutos da referida Sociedade; · 

O Doutor José Bento da Cunha e Figueiredo, do Con
selho de Sua l!Iagestade 'o Imperador, Senador do Impe-. 
rio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em cinco de Julho de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
penderiçia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha c Figueiredo. 

Estatutos da Associação Beneficente e Pro
tector~ dos Refinadores de Assucar. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÃO E SE':CS FINS. 

Art. L o A Associação Beneficente e Proteclora dos Refinadores 
de Assucar terá sua séde p.a cidade do lHo de Janeiro, e será com· 
posta de proprie.tarios de estabelecimentos de refinacão de assu
car, situados na mesma cidade e na de Nicth~roy. • 

Art. 2. o A Associação tem por fim proteger e soccor -
.socios ~as respectivas fa!_Ililias; e o fará pela man · !'lêb~u~ OAM 
no capitulo 3. 0 -< ._\J . 

Art. 3. o O fundo social será formado pelas joh\~!~ ensali
d ades com que contribuírem os socios, bem eo~().{Íor donativos 
e legados. que se fizerem á Associação. , .. · · 
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CAPITULO 11. 

DA ADl!ISSÃO, ELIMINAÇÃO E DEVERES DOS SOCIOS. 

· Art. ~-o Até á data em que forem aceitas pela Associação as 
alterações propostas aos estatutos pela Sccç.ão dos Negocias do 
Impcrio do Conselho de Estado serão considerados instituidores 
ns proprietarios de estabelecimentos de relinaç:1o de assucar, que 
inscreverem seus nomes e iugares em qne estiverem situados os 
mesmos estabelecimentos, em um livro rspeci:t1Fnente destinado 
a este llm. !\o mesmo livro, c com a mesma indicação, ·serão 
lnseriptos os proprietarios que de novo entrarem para socios, 
logo que seja approvada a sua admi~sao. 

Art. 5. o A admissão à os noros socios terá lagar mediante pro
f!OSta assignada por um on mais socio~, sej~rn cn não inslituiuores. 
Esta proposta será entregue ao Presidente àa Directoria, o qual a 
submetterá ao Conselho lJirector em sua ]lrimeira reunião. Serão 
havidos por socios os propostos que obtiverem a maioria rela
tiva dos votos dos membros do mesmo Conselho. 

Art. 6. • Os socios instituidores contribuirão com a joia de 60i) e 
com a mensalidade de 20~000, as quaes serão nagas até ao L.• dia 
util do terceiro mez quo se sc::-utr áqueilc êru que fur <levida, 
.sob a pena abaixo declarada. Os novos socios, aléúl da dita men
salidade, paga na mesma época, contribuirão com a joia de :lOOS, 
que será paga antes de sua inscrip~·ão no livro a que se refere o 
art. i." Antes desse pagamento não terá(elToito sua admissão. 

Art. 7. o São obrigações d0s soei os: 
§ :l. ° Cumprir fíelmente as disposiçõrs de<tes estatutos e do 

regimento economico,. bem como as deliberações que forem to
madas pela Directori:t, c pela assembléa geral; sendo permit
tido recurso das deliberações da Directoria para o Conselho Di
rector, e deste para a assemblúa geral ; 

§ 2.• Aceitar e exercer os empregos para que forem eleitos, 
salvo: 

:t.o No caso de reeleição dentro dos dousannos seguintes áquello 
em ~ue tiverem serviria ; 

!. No de impedimento provado perante o Conselho Director. 
Escuso o socw do emprego, será convidado pelo Conselho DI· 

rector pàra o assumir o socio immediato na ordem da votação, 
ate que seja esgotada a lista dos votados, e este será obrigado a 
aceitar e servtr o emprego para que obteve votos salvo as es
cusas indicadas. 

Esgotada a lista dos votados, proceder-sr-ha a nova eleição 
p~ra o emprego, para o que o Presidente Director do Conselho 

· communicará essa cccurrencia á assemblêa em sua, primeira 
reunião, quér ordinaria, quér extraordinaria, especialmente con
vocada para fsso, se fôr necessario. Na mesma occasião se fará 
communicação das escusas copcedidas. 

§ 3.o Empregar os meios n.o ~eu alcance para a prosperidade da 
Associação, e para prosperidade e mel~oramento da industria da 
refinação de assucar e do seu r.on~mercw. 

Art. s.o Incorrem na pena de eliminação da Associação com 
perda da joia e mensalidades com que houverem contribuído, 
sendo a eliminação determinada pelo Conselho Director, com 
recu~o para a assembléa geral, e sempre com audiencia do 
soclo'inculpado: 

1. 0 O soei o que lião pagar a mensalidadé até ó {.o dia util do 
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3. o mez, ou a mesma mensalidade com multa de tO% até o L o 
dia util do 4.. • mez, que se seguir áquelle em que ella. fôr de-
vida· · 
· 2. •' O que extraviar qualquer quantia ou objecto pertencente 

á Associação, sem prejuízo do d1reito que esta possa ter para 
rehaver judicialmente a quantia ou .objecto extraviado, ou o 
valor deste; 

a.• O que concorrer directa ou indlrectamcnte para a degra- · 
dação da industria da refinação de assucar; 
~-o O que por qualquer mo!fo attentar contra os interesses e 

exislencia da Associação. · 
Paragrapho unico. O socio que contrahir compromisso pccu

niario com a Associar;ão, e não se remir no tempo estipulado será. 
igualmente climioado, na conformidade deste artigo, e perderá 
um terço das quantias com que houver contribuído, levando-se 
os outros dous terços á compensação do seu debito. ~o prazo es
tipulado comprehendei'·se-ha qualquer prorogaç;io que. o Con
selho Director julgar de e'luidade coaceder. 

· Art. 9. • O socio que traspassar seu estabelecimento poderá 
transmittir ao seu succcssor os direitos e obrigações contrahidas 
com esta Associação, hem como todos os beneficios n. que tiver 
direito. Quér nesse, quér n'outro caso, o socio eliminado nao 
terá direito de reclamar a restituição de qualquer quantia com 
que houver contribuído, c perderá c sua familia todo o direito 
aos soccorros c protecção da Associação! 

Estas eliminações serão lançadns no ai to livro pelo L 0 Secre
tario da Dircctoria, e communicadas á assembléa geral em sua 
primeira reunião ordínaria; do mesmo modo se procederá ares
[lf'ito dos socios c:tue fallccerem, declarando-se no sobJedito livro 
se llcixa ou não viuva e filhos, quantos e de que Eexo. 

CAPITULO I1I. 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS SOCIOS. 

Art. !O. Todo o socio que estiver quite doJ. joia e mensali· 
dades, terá direito de votar e ser votado para os cargos da As
sociação,e .de pro pôr e_ discutir qualquer medida tendente ao 
desenvolvimento da mdustria da refinação· do assuca1·, e em 
geral qualquer providencia a bem da Associa~o. · 

Art. H. Todo o sócio, nas circumstancias do artigo antece.
dente, t~m direito de requerer a convocação extraotdinaria da 
assemblea geral, declarando por escripto o objecto que tiver de • 
submctter ao seu conhecimento. Este requerimento será diri· 
gido á Directoria, a qual resolverá sobre a conveniencia ou ne
cessidade da convocação, com recurso para o Conselho Director. 

Paragrapho unico. No caso de ser a reunião da usembléa re
q'!lerida _pela qu_inta parte dos socios, nos termos do art. 22, a 
D1rector1a é obngada a fazer a convocação. 

Art. 12. O socio que prestar servicos relevantes á • · -
terá direito ao titulo de socio beneni'erito. · 

"" conccs~o deste !itulo poderá ser proposta~!Llli(}Al<DA a .. ;; 
soCios, e sera resolVIda pela assembléa ge , ~llfo-se ao 11,,,. 
agraciado o competente diploma assignad ~ ente, t.o · 
Secretario e 'l'besoureiro. ~.' ~ . 

- PA:tl.TE li. &\ 

* 
'\:: D0c- ·-'no'= 
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Art. !3. E' garantido soccorro e protecção aos socios que lu .. 
tarem com difficuldades na sua industria, uma vez que se re
commendem pela sua .honradez, pelo amor ao trabalho, e tenham 
cumprido as obrigações impostas pelo § 3. o do art. '1. o 

O lieneficio que pretender o socio será pedido por escripto, e 
resolvido pelo Conselho Oirector, com recurso para ,a assembléa 
geral, quér do impetrante no caso de denegação ou insufficiencia 
do beneficio, quér de qualquer membro do Conselho Director, 
nos casos de concessão ou exorbitancia do beneficio. . 

O beneficio será concedido sem prejuizo de outros a que já es
teja obrigado o cofre da Associação. 

Art. 14. A protecção e soccorro de que trata o artigo antece
dente consistirá: 

§ L o No emprestimo de dinheiro com obrigação de restituição 
em prazo, ou prazos fixados, e mediante documento assignado 
pelo beneficiado ; 

O emprestimo será com ou sem juros, segundo as circumstan
cias da Associação pu do peticionario, regulando-se a taxa pela 
que fôr corrente no mercado monetario, mas sempre inferior 
a esta. 

§ 2. 0 No abono de l(eneros para custeio da industria de refi· 
nação do assucar, inclusive conbustiveis, igualmente mediante . 
documento assignado pelo beneficiado; 

§ 3. 0 Na administração do estabelecimento de refinação de as
sucar, á custa do beneficiado (ou da Associacão, no caso de falta de 
meios do beneficiado) quando o mesmo beneficiado não puder 
prover sobre ella, ou •por enfermidade grave e prolongada, ou 
por ausencia repentina e forçada; nomeando _a Directoria pessoa 
1donea para esse fim e velando sobre o procedunento desta. 

Art. :15. A Associacão prestará tambem soccorros e protecção: 
§ L 0 Ao socio, enúaso de indigencia e impossibilidade de tra-

balhar, os meios de subsistencia. · 
§ 2. 0 A' vi uva e aos fiUÍo> dos socios fallccidos, que tenham 

direito á herança patern:t, e ficarem sem meios de sui::siste,ncia; 
cessando o benelicio, áquel!a logo que deixe o estado de viuvez, 
ou viva deshoneslamente, e a estes Jogo que completem a idade 
de 1.6 annos, sendo homens, ou logo que casem ou completem a 
idade de 18 annos sendo mulheres. 

§ 3. o A' vi uva e filllos do socio fallecido, na arrecadação e en
trega do espolio deste, quando aquelles por si ~ó o não possam 
fazer. ' 

§ 4. !' Na prestaçt1o de dinlleiro e serviços para o enterro do 
socio fallecido, e sutrragios por sua alma, quando este não deixar 
meios para isso. , 

Os soccorros de que tratam os *§ 1.. o e 2. o não poderão exceder 
em sua totalidade de 50~000 mensaes em cada um dos casos dos 
ditos paragraphos. 

. Art. 1.6. Os soccorros de que tratam os§§ L o e 2. o do artigo 
antecedente, serão resolvidos pelo Conselho Director, com re
curso para a assembléa geral, e o socco.rro e protecção dos§§ 3. 0 e 
4. o do mesmo artigo serão resolvidos pela Directoria, com re
curso para o Conselho Director. 

Art. 1.7. Não terão lugar os so.ccorros e proteccão de que 
tratam os arts. 1.3 e H quando o socio se escusar, sem motiYO 
legitimo, de exercer os cargos da Associacão. 

Art. i8. Os soccorros e protecçrro, conéedidos em virtude dos 
arts. 1.3 e 1.4 §§ I.. 0 e 2. 0 , cessarão por deliberação do Conselho 
Director, havendo motivos justos, que o mesmo Conselho não 
será obrigado a declarar no acto que expedir. JJa deliberação do 
Conselho haverá recurso para a assembléa geral, que eiQ reser-
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vado tomará conbecimente .dos motivos da deliberação do mesmo 
Conselho, quando elles não forem declarados e resolverá como 
fôr de justiça. · . 

Art. 19. Antes de um anno depois da approvação destes esta
tutos pelo Governo Imperial, a Associação não terá faculdade de 
conceder os soccorros e protecção de g:ue tratam os arts. 13 e U 

'§§ 1.0 e 2. o; e nenhum socio ou família delle terá direito a seus 
soccorros e protecção, senão um anno depois da inscripção do 
socio no livro a que se refere o art. 4. o · · 

CAPITULO IV. 

DA DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 

Art. jO. A Associação Beneficente e Protectora dos Refinadores 
de assucar será regida pelos presentes estatutos, e pelo regula
mento economico que fôr organizado. A sua direcção e adminis
tração serão confiadas á as;;embléa geral dos socios, a um CoTh
selho Director e a uma Directoria. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 2!. A assembléa geral será formada pela reunião dos so
cios que comparecerem nos. dias abaixo declarados, não po
dendo celebrar sessão sem que se ache presente pelo menos 
metade dos socios. . . 

Não se reunindo este numero, será a sessão celebrada em 
outro dia que fôr annunciado, mas não poderá deliberar sem que 
esteja presente a terça parte dos socios. Se ainda desta vez não 
se reunir por falta de numero, será convocada terceira vez, e 
considerar-se-ha constituída com os socios que comparecerem. 

O Presidente da assembléa geral será accJamado pelos socios 
presentes, e, no caso de desaccôrdo, eleito por escrutínio se
creto. 

Art. 22. A assembléa geral se reunirá em sesSã() ordinaria 
duas vezes cada anno; sendo a t.• no dia !.0 de Julho e a i.• 
a 1.6 do mesmo mez. Extraordinariamente será reunida nos dias 

·que marcara Directoria, ou para tratar de assumpto que ella 
julgue importante, por deliberação sua, ou sempre que fôr re
querida pela quinta parte dos socio~. A convocação extraordi
naria só terá lugar no primeiro caso sendo vencida por maioria 
absoluta de votos da Directoria, tendo o seu Presidente o voto de 
qualidade no caso de empate. . 

A convocação para as reuniões ordinarias ou extraordinarias 
far-se-ha com antecedencia de oito dias pelo menos. 

Art. 23. A t.• reunião é destinada á leitura do relatorio, in
ventario e balancete ; á eleição do Conselho Director e com-
missão de exame de contas. A 2. • reunião será destinad · -
cusSão do parecer da commisSão de exame de cont ~· 
Conselho Director. , n:f . ,A DA C lJ-

Na 2.• reunião tambem se tomará conheci ~~o\qpk Emursos li/.14 
que para ella forem interpostos dos actos d /~~lbo Director .-; 
e da Directoria, que mereçam ser revistos ·r~vendo a assem- · 
bléa geral por maioria relativa o que fôr~uslli e conveniente. · 

~Dr-_.s -'"'r::::5~, - O=Pl' ·,,,v~ ..... . ---::;;,,. 
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DO CO:'iSELHO DIRECTOR. 

Art. 2~. O Conselho Director será eleito pela assembléa geral 
em sua f.. 8 reunião ordinaria c se comporá de !.2 membros, in-
elnidos os da Oirectoria. . · 

Para membros do mesmo conselho não poderá ser eleito o 
socio que não estiver quite da jcia e mensalidades. · 

Art. 25. O Conselho Director S3 reunir:\. uma vez em cada mez, 
c não poderá trabalhar sem que estejam presentes metade c mais 
um de seus membros, incluidos o Presidente c o :1. o Secretario, 
ou quem suas vBzes fizer .. Tomarão parte nas delibera~0es e vo
taçõe! os membros da Directo<ia, ·G será presidida pelo Presi· 
.dente desta que só terá o voto de qualidade no caso. de empate. 
Servirão de Secretario; os me~;mos da Directoria. 

Art. 26. Compete ao Conselho Director: 
§ f.. 0 Eleger os membros da Dlrectoria por maioria relativa de 

votos e dar-lhes posse ; o que fará no :1.. • dia de sna reunião; 
§ 2. o Resolver ~obre os soccorros e protecção requeriçlos. pelos 

socios e suas familias na conformidade do que fica prescripto 
nos arts. !.3 e H ~§ L o c 2. 0 e sobre a cessação dos niesmos bene
ficios de accõrdo com o que dispõe o art. :1.7; 

§ 3. 0 Eliminar ossociosque o devam ser, nos casos do art. 7.0 

e dar disso conhecimento á assembléa geral ; · 
§ 4. o Tomar conhecimento dos recursos que forem interpostos 

da delibêracão da Direcloria, e decidil-os; 
§ i:i. o Resólvcr sobre os assumptos que lhe forem submcttidos 

pela Directoria; bem como sobre tudo quanto interesse á Asso
ciacão, e não estiver commettido á Directoria e á assembléa 
geral; · · · 

§ 6 .-• Resolver sobre ·as escusas dos socios olét tos para os cargos 
da Associacão, convidar os im11ietliatos em votos para os assumir 
e dar parte· á assembléa geral quando se esgotar a lista dos 'vo
tados para se proceder a nova eleição. 

DA DIRECTORIA. 

Art. 27. A Directoria será tirada do seio do Conselho Director 
por eleição deste em maioria relativa de votos; e constará de 
seis membros, a saber: Presidente, Vice-Presidente, i. 0 e 2. 0 

Secretarias, Thesoureiro e Fiscal. 
Art. 28. A Directoria se reunirá uma vez cada semana, e não 

pode'rá trabalhar sem que estejam presentes quatro membros •• 
Art. 29. Compete á Directoria, além. do que a seus membro.> 

incumbe o art. 23: 
§ i. 0 Dirigir os trabalhos da Associação- e deliberar sobre os 

assumptos que entendam com elles ; 
§ 2. o Representar ao Conselho Director sobre as medidas que 

convier tomar a bem da'Associaça:o e do fim de sua instituição; 
§ 3. o Dar conta á assembléa geral da eliminação dos socios 

que tiver lugar em virtude das disposições do art. 8. 0 ,. e dos so
corros e protecção que prestar na conformidade dos §§ 3. o e 4.0 

do art. U: 
§ 4. ° Convocar a assembl.éa geral extraordinariamente nos 

casos declarados no art. 22; 
§ 5. 0 Organizar o regulamento economico para os seus tra

balhos e os do Conselho Director, sujeitando-o á approvação do 
mesmo conselho; 
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§ 6.o Celebrar os éÓntractos que julgar necessarios a hem do 
fim da instituição, c inteiramente conforme á natureza e5pecial 
desta; · 

§ 7. 0 Nomear os empregados neccssarios para o serviço da As:
sociaÇão, e marcar-lhes o vencimento, sujeitando a -Gespeza a 
approvação da assembléa geral ; 

~ S. o Fazer organizar o inventario e o balanço das operações 
annuaes, e submettel-os á deliberação da asseml.Jléa geral em 
sua i. • reunião ordinaria; · 

§ 9. 0 Organizar o relatorio annual dos trabalhos e das occur
rencias que se derem, e submcttel-o á assembléa geral em sua 
2.• reunião ordinaria. 

DOS MEKBilOS DA DIRF.CTORIA. 

-
Art. 30. Ao Presidente compete: 
~ t.o Dirigir os trabalhos da nirectoria e do Conselho Di· 

rector; . 
~ 2. ° Fazer os avisos e .annuncios da convocação da assem-

blea .geral extraordinaria ; . · 
f 3. o. Nomear as com missões que a Directoria julgar neccs

sarias; 
§ 4. e Rubricar os livros de. escripturação e assignar todo o 

expediente da Directoria e do Conselho Director, bem como o 
inventario, balanço e relatorio; · · 

1~;0~u~orizar as despe~as extraordinarias que não excedam de 

Art. 3!.. Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente 
em suas faltas e impedimentos. 

Art. 32. Ao 1. 0 Secretario compete: · 
$ L 0 Ordenar todo o expediente da Associacão e mandar es· 

cr1pturar os livros ; · • 
§ 2. o Ter sob sua guarda e responsabilidade o archivo da As-

sociação ; . _ . . · · 
§ 3. o .Fazer a leitura' das actas das sessões e do expediente da 

Directoria, do Conselho Director e da assembléa geral, sendo 
coadjuvado pelo 2. o. Secretario. 

Art. 33. Ao 2. 0 Secretario, ·além do que fica disposto nos 
§§ L o e 3. o do artigo anterior, incumbe substituir o L o Secre
tario em suas faltas e impedimentos, e redigir as actas das ses
sões da Directoria, do Conselho Director <l da asscmbléa geral. 

Art. 3i. Ao Thesoureiro compete: 
§ !.o Receber os dinheiros da Associarão e dar-lhes o destino 

abaixo declarado ; • 
§ 2. 0 Depositar em conta corrente sob o nome da AssociaÇão, 

em Banco da confiança do Conselho lJirector, a quantia que ex
ceder de 5001$, salvo o que a esse respeito resolver a assemMéa 
geral, quando tome conhecimento do facto e sempre qu&o julgue 
conveniente; 

§ !J. o Entregar aos beneficiados os soccorros qu.e lhes forem con-
ceaidos e pagar as despezas que forem ordenadas pela Directo~r~i~==-
cobrando as competentes quitações; ~-~~ 

po~ !i;e~~r~~TJ!a~~~adt:e~e~ligd~e {~f!!~t~rfes~~tf DA GA~ 
trimestre o resumo do fundo social, e, no fim e anno, o · 
balanço que deve ser presente á assembléa ge,. I~ 

,. --<.;) 

Jl 
'I 
'~ i: 

'~ D~ ... ,,~ Dr~~ ___ ,t-:;\ , 
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Art. 35. Os dinheiros depositados no Bari'cb só podem. ser re~ 
tirados mediante cheques assignados pelo Thesoureiro e rubri
cados pelo Presidente da Directoria. · 

Art. 36~ Ao Fiscal compete: · 
§ 1. o Fazer as compras que forem ordenadas pelo Presideri te da 

Directoria e representar a este sobre as que forem necessarias; 
§ 2. o Rubricar as contas que houverem de ser pagas; 
~ 3. o Dar parecer sobre os assumptos em que fôr consultado e 

fiscalisar todas as despezas da Associação, bem como todos os 
serviços dos empregados desta. 

CAPITULO V. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Al't. 37. O anno economico e social comecará no 1. 0 de Julho 
de um anno e terminará. no ultimo de Junl1o do anno seguinte. 

Art. 38. A Associação Beneficente e Protectora dos Refinadores 
de Assucar não durará menos de 30 annos. Se, porém, antes de 
terminar este prazo, e em qualquer tempo, se entender que ella 
não póde bem preencher o lim de sua instituição, o Presidente da 
Directoria convocará a assembléa gerar para uma sessão ex
traordinaria, a fim de resolver o que convier, observando-se o 
que fôr decidido por dous terços dos votos presentes. 

Art. 39.Resolvida a dissolução da Associação, a assembléa geral 
na mesma sessão, por màioria relativa de votos, nomeará uma 
com missão de tres membros para fazer a sua liquidação, que terá 
lugar pelo modo seguinte: 

~ !.0 Solver qualquer compromisso contrahido em nome da 
Associação ; ' 

§ 2. o Distribuir o saldo que houver pelos socios existentes na 
razão de suas contribuições, segundo o que constar da respectiva 
escripturação, sendo descontada aos que estiverem em divida a 
importancia desta. 

Art. 40. Todos os cargos da Associação são gratuitos. 
Art. 41. Os presentes estatutos e as alterações que nelles se 

fizerem, depois de adoptados pela assembléa geral dos socios com 
emendas ou sem ellas, serão submettidos á approvação do Go
verno Imperial. 

Art. 42. Quaesquer alterações que posteriormente nelles se 
fizerem não serão postas em execuÇão sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

Rio de Janeiro em !O de Abril de :1.871>.-João José Alves Costa. 
-Antonio José do Couto.-Leonel Alves da Silva. 
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DECRETO ·N. 62~0- DE 5 DE JULHO de 1876. 

Separa do termo de Bethlcm do Descalvado o de Pirassi· 
nunga, na Província de s. Paulo, e crêa neste o lugár deJui.z 
MÜnicipal e de Orphãos. 

A Princeza lmperi~l Regente, em Nome de Sua .Ma
gestadeo Imperador o Senhor Dom Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o ·seguinte: · 

Artigo unico. E' separado do termo de Bethlem do 
Descalvado o de Pirassinunga, na Provincia de S.Paulo, 
e creado neste· d lugar de Juiz .Municipal e de Orphãos. 

Diogo Velho Calvacanti de Albuquerque, do Con
selho do .Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negoc.ios da Justiça, assim o tenha enten· 
dido e faça executar. Pala-cio do Rio de Janeiro, em 
cinco de Julho de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRICEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6241- nE ü DE JULHO DE !876: 

Fixa o numero de E.I~i!ores das Parochias do Imperio. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Ha por bem, em execução do art. 2.• do Decreto n. • 2675' 
de 20 de Outubro de !875, fixar o numero de Eleitores 
das Parochias do Imperio, pelo modo que consta das 
relações que com este baixam, assignadas pelo Dr. José 
Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho de Sua Ma· 
gestade o Imperador, Senador do Imperio, :Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Paiacio do Rio de 
Janeiro em cinco de Julho de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da Independencia· e ---.. ..... 
perio. ~~~ t~~>- CAMA,-9 

PRINCEZA I.MPERIÀ~TE. -4 
7:..~~,~-·· -

José Bento da Cun;r&uueiredo. 
;i Q.;) 

.• 

~~>... ;.;. .,, 
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,. 1 n• •, 1 p 1 • 1 { • 

Numero LC Elenores HftS m;ocmas uo m~er10. 

ALAGÔAS. 

Parochias: 

~ossa Sellhora dos Prazeres de l\íacció ....... . 
Nossa Senhora 1\Iãi elo Povo de Jaraguá ....... . 
Nossa Senhora do O' de Santo Antonio do :Mirim 

de Pióea ..•............................. 
Santa Luzia do Norte ou de Siracus:1 ~ ....•. 
S. Bento do Porto C tlvo ......... ; ....... : .. 
Nossa Senhora da Apresentação do Porto C·llvo. 
Nossa Senhora da Gloria do Porto ílc Pedra:;; ... 
Nossa Senhora da Conr.eição do Passo de C1-

Inaragibe .............................. . 
Noss:t Senhora da Conceição f! c Aln,r;ôas .... . 
Nossa Senhora do O' elo Hio de S. 1\ii~ucl. .. 
Nossa Senhora das Brotas do Atalaia .. ~ ..... . 
Nossa Senhora do Rosario do Pilar ......... . 
Santa 1\Iaria Magdalena da Imperatriz .. _. ... . 
Nossa Senhora da·Graça de Muri-cy ....... · .. . 
Senhor Bom Jesus do Bomfim da Assembléa ... . 
Senhor Bom Jesus dos Pobres de Quebrangulo. 
Nossa Senhora da Piedade de Anadia ...... :. 
Nossa Senhora da Conceição .do Limoeiro ... . 
Nossa Senhora do Amparo da Palmeira elos In-

dias ..•............•.................•.. 
Nossa Senhora da Conceição de Cururipe ... . 
Nossa Senhora {lO Rosario do Penedo ....... . 
S. Francisco de Borja de Piassabussú ....... . 
Nossa Seuhora da Conceiç~o do Porto Real do 

Collegio ............•... ·· .............. . 
Nossa Senhora do O' de Traipú ............ . 
Sant'Anna do Panema .....•................ 
Nossa Senhora da Conceição da Mata Grande .. 
Nossa Senhora da Conceição d' Agua Branca .. 
SantissimQ Coração de Jesus do Pão de Assucar. 

Eleitores. 

31 
9 

28 
2::J 
26 
37 
16 

lJ,2 
23 
44, 
10 

33 
3i 
22 
13 
u 
22 

Somma.... 866 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de .Julho de 1876.

José Bmto da Cunha e Figueiredo. 
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AMAZONAS. 

Pa1·ochias : Eleitoru. 

Nossa Senhora da Conceição de ~lanáos....... ~3 
Santo Angelo de Tauapessassú...... . . . . . . . . 3 
Nossa Senhora da Graça de Cu da jaz. . . . . . . . . . 5 
Nossa Senhora do Carmo de Canumã......... 4 
Santo Antonio de Borba... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nossa Senhora das Dóres de Manicoré. . . . . . . . ti 
Nossa Senhora da Conceição de Barcellos.... 2 
Nossa Senhora do Rosario de Thomar........ ~ 
S. Gabriel. .......... l 6 
S. José de 1\Íarabitanas S .. •·· .. · .. · .. •···· .. 
Santa Rita de Moura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Nossa Senhora do Carmo do Ri() Branco.... . i 
Nossa Senhora da Conceição de Alvellos..... 6 
Santa Thereza de Teffé..................... 5 
Nossa Senhora de Guadelupe de Fonte Boa.... 2 
S. Paulo de Olivenç~. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 7 
S. Francisco Xavier de Tabatinga.... . . . . . . . 2 
Nossa Senhora do Rosario de Serpa.......... 6 
Nossa Senhora da Conceição de Silves........ 8 
Nossa Senhora do Carmo da Villa Bella da 

Imperatriz............................... 8 
Nossa Senhora do Bom Sóccorro de Andirá... 4, 
Nossa Senhora da Conceição de Manés. . . . . . . . 7 

. Somma.... 138 
Palacio do ltio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bmto da Cun!uz e Fig~teiredo . . 

BAHIA. 

Parochias : l!leitores, 
S. Salvador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
S. Pedro Velho............................ 33 
Sántissimo Sacramento de Santa Anna........ 4,2 
Nossa Senhora da Conceição da Praia. . . . . . . . 12 
Nossa Senhora da Victoria.................. 27 
Sant~ss~mo Sacramento da R1;1a do Passo .... -~~ 
Santisstmo S~cramento do Pilar ........ -~?.,.. r,\ ·v~r\lrl,L 
Santo Antomo Além do Carmo ......•. . /;:~ : .... :·~ ··.:: · 40 
Nossa Senhora das Brotas ............ :: ... ::-,, ·~. 12 
Nossa Senhora dos Mares ......... ! ••••• ::·... 9 

- PARTE 11. 



ACTOS DO PODER 

Pa·1·ochic!S; 

Nossa Senhora da Penha de Itapagipe ....... . 
Nossa Senhora da Conc~ição de Itapoan ....... . 
S. Bartholomeu de Pirajá •................. 
S.• Miguel de Coteg-ipe .................... . 
Nossa Senhora do O' de Paripe ..•...•........ 
Nossa Senhora da Piedade de Matuim ....... . 
Santa Anna da Ilha de :à'Iaré ............•..•. 
Nossa Senhora da Encarnação de Passé .... :. 
Divino Espírito Santo de Ahrantes .....••.... 
S. Bento de Monte Gordo .................. . 
S. Pedro do Assú da Torre ................. . 
Senhor do Bomfim da Matta de S. João., ... . 
Nossa Senhora do ~Ionte de Itapicurú da Praia .. 
Nossa Senhora da Abbadia ................ .. 
Nossa Senhora do Rosario da Cachoeira ..•... 
Nossa Senhora da Conceição da Feira ••• ; ...• 
S. Pedro de Maritiba ..................... . 
Nossa Senhora do Bom Successo ela Cruz das 

Ahnas ................••..•••........... 
S. Thiago do Iguape ...................... . 
S. Estevão de Jacuhipc ......•....•......•.. 
Nossa Senhora do Desterro do Outeiro Re.,. 

dondo ....................... : •.......•. 
Senhor Deus Menino de S .. Felix .......... •. 
S. Gonçalo dos Campos .................... . 
Nossa Senhora do Resgate das Umburanas ... . 
S. Bartholomeu de Maragogipe ............. . 
S. Felippe de l\laragogipe ..•.....•...... : ..• 
Nossa Senh~ra da Conceição do Almeida .•.... 
Santa Anna do Rio da Dona ..........•....•. 
Nossa Senhora da Conceição da Tapera ..•..•• 
Nossa Senhora do Bom Conselho da Amargosa. 
Nossa Senhora de. Nazareth da Pedra Branca .. 
Nossa Senhora do Rosario de Santo Amaro .. 
Nossa Senhora da Purifica~ de Santo Amaro. 
S. Pedro do Rio Fundo .................. .. 
Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos ... . 
Nossa Senhora da Ajuda do Bom Jardim ..••.. 
S. Domingos da Sa úbara .................. .. 
S. Gonçalo da Villa de S. Francisco ........ . 
Santa Anna do Catú .......................• 
Nossa Senhora do Monte ....... ;, .......... . 
Nossa Senhora da Madre de Deus do Boqueirão. 
S. Sebastião das Cabeceiras de Passé ........ . 
Nossa Senhora do Soccorro do Reconcavo ... . 
Santa Anna da Feira ............ .' ......... .. 

Eleí,tores. 

:1!1, 
:12 
7 
5 
8 
6 
') .... 

H 
9 
9 

30 
20 
29 
:llj, 
22 
28 
32 

39 
1.8 
t.9 

9 
8 

3:l 
:1.3 
30 
32 
24, 
29 
28 
25 
4 

20 
27 

. 27 
21 
38 
H 
!O 

. 45 
!8 

7 
22 
8 

- 20 
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Paro chia$: Eleitores. 

Nossa Senhora <la Conceição do Riaéhão. de 
Jacuhipc ............................. ' .. · 1'3 

Nossa Senhora da Conceição de Coité......... 10· 
Nossa Senhora dos Remedios............... H 
Santa Barbara............................. 28 
Senhor do Bomfim........................ H 
Nossa Senhora dos Humildes...... . . . . . . . . . i8 
S. José de !ta pororocas..................... H) 
Santa Anna do C:1misão.............. . . . . . • 20 
Nossa Senhora do Rosario do Orobó....... 29 
Nossa Senhora da Serra Preta. . . . • • • • . . . . . • 9 
Nossa Senhora da Conceição da Baixa Grande.. !8 

. Nossa Senhora das Dóres do Monte Alegre.. 18 
Nossa Senhora da Conceição do Gavião..... 6 
Nossa Senhora ·de Nazareth das Farinhas... 33 
Santa Anna da Aldêa .. . . .. . .. . • .. • .. • .. . . .. !3 
Nossa Senhora das Dóres àa Nova Lage.... 25 
Santo Antonio de Jesus.... . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripc..... 6 
Nossa Senhora da l\Iadrc de Deus de Pirajuhia. H 
S. Gonçalo c Senhor do Bom fim da Estiva... . . 9 
Santíssimo Sacramento de ltaparica.. . . . . . . . 12 
Senhor Bom Jesus da Vcra-Cruz de Itaparica. 6 
Santo Amaro do C·ltú........ .. .. .. .. • . .. •• 8 
Santíssimo Coração de Jesus de Valenç:1 ... :... i9 
Santa Anna de Serapuhy. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6 
Nossa Senhora da Conceição ele Guerém...... 1.6 
Santo Antonio dé Jequiriçá (Noss:1 Senhora da 

Conceição de Carirys) .. :. . .. .. .. . . . . .. .. • 63 
S. Vicente Ferrer de Areia.................. 6 
S:mto André dé S:mtarem................ . . • !O 
Noss:1 Senhora do Rosario de C1yrú......... 7 
Divino Espírito Santo da Velha Boipeba...... ~ 
S. Braz de Taperoá ....... ~................. iO 
Senhor do Bomfim da Nova .Boipeba.......... õ 
Nossa Senhora da Assumpção de Camamú..... !8 
Nossa Senhora das Dôres de Igrapiúna........ ~ 
Nossa Senhora das Candeias de Barcellos...... 5 
S. Miguel da BJrra do Rio de Contas....... 9 
S. Selíastião de l\larahú. . . . . .. . . . . .. . . . . . • . • 7 
S. Jorge dos Ilhéos........................ __ _ 
Santo Antonio da B:1rra de Una......... . !',~\fA ~ 
Noss~ Senhora da Pena de Porto Seguro~{.~~\ \1~ u 8 lfl{ 
Santa Cruz de Porto Seguro.. . . • . . • "·(',"\~~- 3 
J?ivi~_o Espi~ito San!o~ da Yilla V c, s._)';>..... i · 
S. Joao B:lpt!St3 do 1 runCOSO ••.•. , •. ~-;:). • . • • • . 4 , ... -,, 0-::l 

!' .:-,o ~'}..~ _.· 

~~- . ô.' n,... ~ n::~?·..: . , 
· .. ~~ ;,..,1~:::.:- .... _.....,. .. 

~-----:=;;.-
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Parochias : Eteito1:es. 

S. Boaventura do Poxim de Cannavieiras..... 8 
Nossa Senhora do Carmo de Bel monte.. . . . . . t 1 
Santo Antonio de Caravellas ....•. , ... :. . . . . . 10 
Nossa Senhora da Purificação do Prado....... · 6 
~-Bernardo deAlcobaça. •• . . • . ..•....... .. . . U 
Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa... fO 
S. José de Porto Alegre. o. • .. • • .. • • .. .. • .. • 5 
Divino Espírito Santo de Inhambupe.... . . • . 27 
Nossa Senhora da Conceição do Aporá...... 2ã 
Nossa Senhora dos Prazeres. . • . . . . . . . . . . . . . . 28 
Nossa Senhora da Purificação dos Campos..... 38 
Santíssimo Coração de Mar,ia o. o. • • • • • • • • • • • • !2 
Santíssimo C6ração. de Jesu~ do Pedrão. . . . . . . . 25 
Santa Anna da Serrinha.................... 9 
S. João Baptista de Ouriçangas.............. i9 
Jesus, Maria c José da Igreja Nova....... . . . . 28 

·Senhor Deus Menino dos Araçãs. . . . . . • . . . . . . . 9 
Santo Antonio de Alagoinhas................ !7 
Nossa Senhora da Saude da Missão............ 28 
Nossa Senhora do Livramento do Barracão.... 16 
Nossa Senhora da Conceição de Sourc.. . . . . . . H> 
Santa Thereza do Pombal. . . . . • . . . . . . . . . • . . . 9 
Nossa Senhora do Amparo da Ribeira do Pão 
-.Grande .....•.•....•... ·•.............•. 9 

Santa Anna do Tucano..................... :18 
Nossa Senhora da Conceicão e Santissiino Cora-

ção de Jesus de Monte Santo ....... ~ ....... , 23 
Santissima Trindade de Massacará; . • . . . . • . . • 7 
S. J.oão Baptista de Geremoabo.............. 30 
Santo Antonio da Gloria do Curral dos Bois.. t5 
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do 

Boqueirão •............... ~·............. !7 
Nossa Senhora do Patrocínio de Coité. . . . . . . . . 32 
Santo Antonio da Jacobina. . . .. . • . .. • . .. . . .. 22' 
Santíssimo Coração de Jesus do Riachão....... fã 
Nossa Senhora da Saude de Jacobina.... . . . . . tO 
Senhor do Bomfim da Villa Nova da Rainha... 27 
Santo Antonio da Freguezia Velha de Jaco-

bina..................................... 21 
Santo Antonio das Queimadas................ 8 
Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéo.. i9 
Nossa Senhora da Conceição do Mundo Novo.. tO 
Nossa Senhora das Gratas do Joazeiro. . . . . • . . . 20 
S. José da Barra de Senlo Sé.:... . . . . . . . . . • . i 7 
Santo Antonio do Capim Grosso. . . . . . . . . . . . . . 22 
Nossa Senhora do Livramento do Rio de Contas 32 
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Parocltias : Eieit01·es. 
Santissimo Sacramento c Minas do Rio de 

Contas.................................. 20 
Senhor Bom Jesus do Rio de Contas .••. :..... 62 
Nossa Senhora dó C~rmo do Morro do Fogo;.. 36 
Nossa Senhora do Allivio do Brejo Grande.... t7 
Nossa Senhora d_a Conceição dos Lençóes..... (l.l 
Nossa Senhora da Conceição do Campestre.... :19 
S. João de Santa Izabel de Paraguassú........ 45 
S. Sebastião do Sincorá. . • . . . • . • . . • • • • . . . . . . 21 
Nossa Senhora da Graça dé Màracás~.......... 23 
Nossa Senhora da Victoria da Conquista....... 47 
Santa Anna de Caeteté .••••••. ~. ~. , . . . . . . . . U 
Senhor Bom Jesus dos Me iras •••.•.....• : . . • . 22 
Nossa Senhora do Rosario do Gentio.......... 19 
Santo Antonio da Barta .••...•..•..•.. ·. . . . . . 52 
Nossa Senhora da Boa-Viagem e Almas....... 00 
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Monte Alto. 30 
Nossa Senhora do Rosario do Riacho de Santa 

Anna.· ..•..... : . ..•.•........ ; .•......• ·. ·16 
S. José de Carinh:mha ............... :. . .. .. 19 
Nossa Senhora da Gloria do Rio das Eguas. . . . . 67 
Santa Anna dos Brejos ..•........• ; ........ ; 24 
Santo Antonio do Urubú de Cima .... ; :, . • . . . TJ,7 
Nossa Senhora da Conceição de Macahubas.... 4.-8 
Nossa Senhora das Brotas de Macahubas..... .. H 
Senhor Bom Jesus do Chique-Ohique .... :,.... 39 
Santo Antonio do Pilão Arcado;........ . . . . . 45 
S. Francisco das Chagas da Barra do· Rio Grande. 29 
Santa Rita do Rio Preto ........... , ·. . . .. . . . 39 
Santa Anna do Campo Largo........ • . . . . . • 31 
Santa Anna do Angical. ..... ·.. . . . . . . . . .. . 26 

Somma.... 3.~22 
~alacio do Rio de Janeiro !em 5 de Julho de i876.

José Bento da Cunha e Figuiiredo. 

CEARÁ. 

Parochias: 
S. José da Fortaleza ....................... . 
Nossã Senhora da Conceição de Mecejana •.... 
Nossa Senhora dos Prazeres de Soures ....... . 
Nossa Senhora. dos Remedios de Piracurú .... . 
Nossa Senhora da Penha de .1\laranguape ..... . 
Nossa Senhora da Conceição de Pacatuba ..... . 

Eleitores. 
52 
t9 
34 
20 
40 
18 



fiJ8 AGT()S DO PODER 

Parachias: 

S. José de Aquiràz. · ....................... . 
Nossa Senhora da Conceicão do Cascavel. .... . 
Nossa Senhora doRosario'de Aracaty ..•. : . .. . 
Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro ....• 
Nossa Senhora do Rosario de S. Bernardo das 

HUSS:J.S •••••••••••••••••••••••.•••••.•••• 
Santa Anna da União ..•..... · .............. . 
Nossa Senhora da Espectação do Icó .........• 
Santos Cosme e Damião do Pereira ........... . 
S. Vicente Ferrer das Lavras .....•.......... 
S. Raymundo Nonato da Varzea Alegre ...... . 
Santo Antonio da Boa:-Vista ................• 
Nossa Senhora da Purificacão do Saboeiro .... . 
Nossa Senhora do Carmo de S. 1\Iatheus ...... . 
Santo Antonio da B1rbalha ..... ; .......... ·. 
Senhor Bom Jesus do Jardim ...•............ 
Nossa Senhora dos l\1ilagres ................ . 
S. José de Missão Velha ................... . 
Nossa Senhora da Gloria de .l!Iarla Pereira .... . 
Noss1 Senhora da Palma de Baturit6 .•........ 
S. Francisco das Chagas de Canindé .......... · 
Noss1 Senhora da Conceição de Acarapc ...... . 
Nossa Senhora das Mercês da Imperatriz ..... . 
S. Francisco de Umburetama ............... . 
Santa Qui teria ........•..•................. 
Nossa Senhora àa Conceição do AcarJ.cú ..... . 
Santa Anna do Acaracú .................... . 
S. Goní.:alo da Serra dos Cócos do Ipá ....... . 
S. Anastacio do Tamboril. ................. . 
Nossa Senhora da Assumpção da Viçosa ...... . 
Nossa Senhora da Boa Viogem .............. . 
Nossa Senhora da Piedade da Palma ......... . 
Nossa Senhora da Conceição da Barra de Pcntc-

cóste .......•........................... 
Jesus, 1\laria, José de Quixadá ............... . 
Santo Antonio de Queixeramobim .•......... 
Nossa Senhora do Rosario de S.João do Príncipe. 
Nossa Senliora do Carmo de Flóres .......•... 
Nossa Senhora da Paz de Arnciroz ........... . 

·Nossa Senhora da Concei~Jão do Cococy ....... . 
Santo·· Antonio do Brejo Secco ............... . 
Nossa Senhora das Dores do Assar6 .......... . 
Senhor Bom Jesus Appareciclo da Cachoeira .. . 
Nossa Senhora da Conceicão do Riacho do 

Sangue .........•...... : ................ . 
Noss:~ ScnhorJ da Penha do Grato ........... . 

Eleitores. 

3/i 
57 
4/i< 
33 

38 
19 
36 

. 31 
u 
35 

·. 17 
:14 
39 
32 
35 
3'i 
6,9 
fi,'!, 
G8 
i! O 
~ü 
õ7 
31 
28 
32 
:33 
62 
s~ 
til) 
2i) 
20 

1U 
23 
M 
:J3 

7 
H i 
8 

2'~ 
40 
i8 



EXECUTIVO. 

Paroclâas: 
S. Pedro da Serra do Crato ................ . 
S. José de Granja ....•..•.................. 

· NDssa Senhora da Conceição da Amarração ... . 
Nossa Senhora da Conceição do Sobral ....... . 
Santo Antonio do Aracaty-assú .....•......•. 
Santa Anna da Telha ...•................•.. 

67~. 

Eleitores. 
25 
37 
9 

74, 
H, 
46 

Somma.... 1.801 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

ESPIRITO SANTO. 

Paror:hlas: 
Nossa Senhora da Victorla ................. . 
S. Josê do Queimado .. ; ................... . 
S. João de Cariacica ....................... . 
S. João do Carapina ....................... . 
Santa Leopolclina ......................... . 
Nossa Senhora da Conceição do Vianna ...... . 
Santa Izabel ...•.•......................... 
Nossa Senhora do Rosario do Espirito Santo .. 
Nossa Senhora da Conceição da Serra •.•....•. 
Santos Reis :Magos de Nova Almeida ..•...... 
Nossa Senhora da. Penha de Santa Cruz ...... . 
S. Benedicto do Riacho .................... . 
Nossa Senhora da Conceição de Linhares do 

Rio Doce ............................... . 
Nossa Senhora da Conceição da Barra de S. 

1\latheus ...•..••.....•.........•.•....••. 
S. Sebastião de ltaúnas .................... . 
S. Matheus .•..•............•.........••... 
Nossa Senhora da Conceição de Guarapary ... . 
Nossa Senhora da Assumpção de Benevente .. . 
S. Pedro do Cachoelro ................... .. 
S. Pedro de Alcantara do Rio Pardo ........ . 
Nossa Senhora da Penha do Alegre .......... . 
S. Miguel do Veado ....................... . 
S. Pedro do ltabapoana .................... . 
Nossa Senhora da Conceição do Aldeamento 

Affonsino ................. : . •..•......•.. 
NosSa Senhora do Amparo de ltapemirim ..... 

Eleitores 
H 
8 

13 
3 
5 

!2 

"" 4 
H 
5 
9 
2 

7 
2 

i2 
8 

13 
9 
6 
7 
4 

!11 

5 
23 

Somma.... 202 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de :1876.

:.Jo~é Bento da Cunha e Figueiredo. 
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GOYAZ. 

Parochias: 

Santa Anna de Goyaz ...................... . 
Nossa Senhora do Rosario de Goyaz ..•........ 
Nossa Senhora do Rosario da Barra ......... . 
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Fino ........ . 
S. José de Mossamedes •......••............ 
Nossa Senhora da Abbadia do Curralinho ..... . 
S. Francisco de Assis do Anicuns ........... . 
S. Sebastião do Allemão ...•.....•.......... 
Nossa Senhora do Rosario do Rio Claro ...... . 
Santa Rita do Anta ........................ . 
S. José do Araguaya •.........•...•........ 
Nossa Senhora da Penha de Jaraguá ••......... 
Nossa Senhora do Rosario de Meia Ponte ..... . 
Nossa Senhora da Penhà de Corumbá ...... -.. 
Senhor do Bomfim ....•......•.. : .. ••....... 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas ...... 
Nossa Senhora da Abbadia do Pouso Alto •.... , 
Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz .... 
Nossa Senhora do Carmo de Villa Bella ...•... 
Santa Rita do Paranahyba ........... : ..... . 
Santa Luzia ••.............. , .. · ....••..... 
Nossa Senhora da Conceição da Villa Formosa 

da Imperatriz ....•••............•....... 
Nossa Senhora do Rosario de Flôres ......... . 
Santa Rosa ........•........................ 
DivinoEspirito Santodo Vaivem ............ . 
Nossa Senhora Madre de Deus do Catalão ..... . 
Nossa Senhora das Dôres do Rio Verde ....... . 
Divino Espírito Santo do Jatahy ............. . 
Divino EspiritoSanto de Torres do Rio Bonito. 
Nossa Senhora do Pilar .......••.•..•........ 
Nossa Senhora da Conceição do Crixãs ....... . 
Santo Antonio do Amaro Leite ...•.......... 
S. José do Tocantins ....•.•..•......•....... 
Nossa Senhora da Conceição de Trahyras .... . 
S. Sebastião do Forte ....................... . 
S. Theodoro de Nova Roma ............... . 
Santa Anna de Cavalcante .... · .............. . 
S. Felix ..........•... : . .....•............ 
Nossa Senhora dos Remedios de Arraias ...... . 
Santo Antonio do Morro do Chapéo •... -...... . 
Santa Maria de Taguatinga ................ . 
S. Domingos ............................. . 

Eleitores. 

9 
4 

'3 
4 
5 
8 
.3 
3 
2 
4 
i 

- 12 
19 
!7 
-18 
7 
6,. 

:1.5 
6 
6 

i6 

:1.9 
6 
5 

-12 
26 
6 
5 
3 
7 
2 
3 
7 
4 
4 
3 
7 
2 
8 
4 

lO 
8 



EXECUTIVO. 681 

Parochias : · Eleitores. 

Santa Anna da Posse....................... ~-jO 
S. João da Palma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7 
Divino Espírito Santo do Peixe.............. · 4 

· ~ ~~s~~â~~n~:o (~~ .~~~~:~i.ç~~. ~ ~. ~.o~.t~: : : ~: : : : . g 
Nossa Senhora ela Natividade................ 8 
Santa Anna da ClwpaJa ...... , . . . . . . . . . . . . . 3 
S. l\liguel e Almas. . . . . . . . . . . • . . . .. ... . • .. .. . 5 
Nossa Senhora das l\lercês do Pc_rto Imperial.. 10 
Nossa Senhora do Carmo.................... 3 
Nossa Senhora da Consolação ch B:Ja-Vista do 

Tocantins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O 
Santa Maria do Araguaya.................... i 

Somma.... 31)9 

Paiaciodo Riu lk J:incit·o rm :> de Ju\lw de W7G.'-
José Bento da'Cunll..-t e Figueiredo. 

MARANHÃO. 

Pm·ocliias: Eleito1·es. 

Nossa Senhora da Vir.toria.................. 21 
Nossa Senhora da Conceição................. 23 
S. João Baplist:1.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 22 
S. Joaquim do Bacang-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
S. João Baptista dos Vinhaes................ 3 
Nossa Senhora da Luz do Paco do Lumiar...... 7 
S. José dos índios ...... ;:................. 2 
S. l\lathias de Alcantara.................... 20 
S. José de Cortes. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 3 
Santo Antonio e Almas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
S. Bento dos Perizes................ .... .. . 27 
S. Bento de Bacurituba...... . . . . . . . . . . . . . . 6 
S. Vicente Ferrer de Cajapió.............. 19 
S. lgnacio do Pinheiro..................... H 
S: José de Guimarães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
S. João Baptista de Cururupú............... 30 
S. Franeisco Xavier de Turyassú............ :1.7 
Santa Helena.............................. 9 
Nossa Senhora do Rosario.................. 1.7 
Nossa Senhora da Lapa e Pias de S. :Miguel .... · 5 
Nossa Senhora da Conceiç.ão do Icatú......... 2\ 
S. José do Periá........................... H 
Nossa Senhora da Conreição do Vinnna... . . . 24. 
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682 ACTOS 1>0 PODER 

Parochias: 
\ 

S. José de Penalva .. ...................... . 
S. Francisco Xavier de l\lonção ............•• 
Nossa Senhora de Nazareth do Baixo Mearim .•• 
Nossa Senhora da Graça do Arary· .•.•.••.•..• 
Nossa Senhora das Dôres de Itapicurú-mirim .... 
S. Sebastião da.Vargem Grande .. ó .: • ••••••••• 

Nossa Senhora das Dôres da Chapadinha ..•.•• 
Santa Maria de Anajatuba .................. . 
Nossa Senhora .da Conceição do Brejo ...•...• 
Santa Anna do .Burity ••....... , ... ; •......• 
S. Bernardo do Parnahyba ................. . 
Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas .. 
Nossa Senhora da Conceição de Arayozes ....• 
Nossa- Senhora da Conceição da Tutoya ...•..• 
Santa Rita e Santa Philomena do Codó ..... . 
Nossa Senhora da Piedade do Coroatá .....•.. 
S. Luiz Gonzaga do Alto Mearim ...........• 
Nossa Senhora da Conceição e S. José de Caxias. 
S. Benedicto de Caxias ...................• 
Nossa Senhora de N azareth da TreZidella ..•... 
S. José dos Mattões ..................... , .. 
S. Bento de Pastos Bons ................... .. 
S. Felix de Balsas ......................... . 
S. Sebastião da Passagem Franca ............ . 
Nossa Senhora da Conceição da Manga ...•••. 
Santa Cruz da Barra do Corda ...........••.. 
Senhor do Bomfim da Chapada ...........•.. 
S. Pedro de Alcantara da Carolina .........•. 
Santa Thereza do Porto Franco .............• 
Nossa Senhora de Nazareth do Riachão .•.•.•. 

Eleitore~. 

H 
H 
H 
7 

15 
H 
12 
10 
27 
21 

. 20 
15 
8 
7 

39 
13 
24 
21 
26 
12 
38 
29 
26 
27 
19 
6 

48 
25 

4: 
H 

Somma. .. . 919 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

MATO-GROSSO. 

Pat·ochias : Eleitores. 

Senhor Bom Jesus rle Cuyabá ••.......•. , ..• ! 27 
S. Gonçalo qe Pedro li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

·Nossa. Senhora da Guia..................... 7 
Nossa Senhora do Livramento............... 10 
Santo Antonio do Rio Abaixo............... 13 



EXECUTIVO. 

Parochias: 

Santa Anna do Sacramento da Chapada .••.•.. 
Nossa Senhora das Brotas ................. .. 
Nossa Senhora do Carmo de Miranda ••..•.•.• 
Santa Cruz de Corumbá ............ ; ...... . 
Santa Anna do Paranahyba,_ ..•......••. 1 ••••• 

Nossa Senhora da Conceição d(} Alto Paraguay 
Diamantino ...•.......•..........•••..•.. 

Nossa Senhora do Rosario do Rio Acima •...•. 
Nossa Senhora do Rosario do Poconé ...•.•.... 
S. Luiz de Caceres .................•....... 
S. S. Trindade de Mato-Grosso ...............• 
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Eleitores. 

6 
13 

. ta 
7 
8 

5 
8 
8 

H 
3 

Somma.... 149 
Palacio do Rio de Jâneiro em ~ dt:J Júlho de 1876.- · 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

lUINAS-GERAES. 

Parocltias : Eleitores. 
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto........ :1.9 
Nossa Senhora da Conceição de Antonio Dias... :1.6 
S. Bartholomeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • :I 1 
Nossa Senhpra da Conceição de Antonio Pereira 1 
Santo Antonio da Casa Branca.... • . • • • . • . . 4 
Nossa Senhora da Conceição do Rio de Pedras 4-
Nossa Senhora da Boa-Viagem da Itabira do 

Campo .......................... ·.....• to 
Nossa Senhora de Nazareth da Cachoeira do 

Campo................................... 13 
Santo Antonio do Ouro Branco.............. 8 
Nossa Senhora da Piedade de Paraopéba. . . . . . :14 
Nossa Senhora da t:onceição de Congonhas do 

Campo ......... '"....................... 19 
Nossa Senhora da Conceição de Queluz ..... ~.. 22 I 

Capella Nova de Nossa Senhora das Dôres.... 28 
Santo Amaro. • . . . . . • . . • . • . • . • • . . . . . . • • . . . . :l4 
Santo Antonio de Itaverava ....•....•... , . • . :1.2 
S. Gonçalo de Catas Altas de Noruega ....... _. 7 
Nossa Senhora das Grotas do Brumado de Suas-

suhy ...................... , • . . . • . . . . . . . ·22 
S. Braz de Suassuhy .................... , • • 12 
Nossa Senhora da Piedade da Boa,-Esperança... 20 
Espírito Santo do Lamim... ... . .. .. .. . .. •• 6 
Nossa Senhora daAssumpção de Marianna. .. . . ti 



ACT05 DO PODER 

· Pm·ochias :·· Eleito1·es. 

Nossa S~nhora da Conceição de Camargos 4 
Nossa Senhora de Nazarelh do Infeccionado.... 4 
Nossa Senhora do Rosario do Sumidouro...... 13 
S. Caetano do Ribeirão Abaixo.............. H 

· Nossa Senhora da Conceicão do Brumado. . • . . . 3 
Senhor Bom Jesus do Furouim............... :1.4 
Nossa Senhora da Saudc .. -.................. 1.4 
Nossa Senhora do Rosario de Paula l\loreira. 17 
S. José da Barra Longa......... . .. . .. . . .. .. :1.5 
Nossa Senhora do Pilar de Pitanguy.. . . . . • . . . 1.6 
Santa Anna do Rio de S. João................ 1.5 
Nossa Senhora do Bom-Despaeho............. .13 
Santa Anna da Maravilha. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8 
S. Gonçalo do Pari ..•. :................... 7 
Santa Anna do Rio de S. João Acima... . . • . . . H 
Nossa Senhora da Conceição do Pompeu. . . • . . 7 
Nossa Senhora da Piedade do Pará. . . . . • . • . . . . :1.9 
Nossa Senhora do Carmo do Cajurú.......... 6 
Nossa Senhora das Dôres do Inda i á. . • . . . . . . . . . 20 
Nossa Senhora do Patrocínio da .Marmellada. . • H> 
Nossa Senhora do Loreto da Morada Nova..... 9 
S. Sebastião do Pouso Alegre ...... ;........ 1.0 
Santo Antonio 'dos Tiros.................... H 
Santo Antonio do Ribeirão de Santa Barbara.. . U 
S. Gonçalo do Rio Abaixo.................. 17 
S. João Baptista do Morro Grande........... :1.9 
Nossa Senhora do Rosario de Cocaes.......... 9 
Sen~or Bom Jes~s do Amparo do· Rio de S. 

Joao. ..... . ... ..... •. . ... .. ..... .. .. •.. . 8 
S • .Miguel de Piracicava..... .. .. • . .. . .. . . . 24 
Nossa Senhora da Conc-eição de C:lttas Altas de 

.Mato Dentro . . . • . . . . . . .. • • • . . . . • . . . . . • . . . . 19 
S. Domingos do Prata...................... 1.3 
Nossa Senhora do Rosario de Itabira.. .. . . . . . 1.9 
Nossa Senhora do Carmo de Ita bira... . • . . .. . . H 
Nossa Senhora da Conceiçã·o do Cuiethé........ 2 
Santa Anna dos Ferros...................... 23 
Santa Maria................................ 7 
S. Sebastião da Joannesia ou Parahyba de Mato 

Dentro ... , •...••••...•. , ..•.•.•........ ·• 14 
,Nossa Senhora de Nazareth de Antonio Dias 

Abaixo ........•.....•....•...... : . . . . . . . . 12 
S. José da Lagôa •...•..•.•.• ;..... . . • • . . • • • 8 
Santa Anna do Alfié·. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • . • . :lO 
S. Sebastião da Ponte Nova.................. 24 
Santa Cruz do Escalvado .......... :. . . . . . .. . . :lO 



!<:XECUTIVO. 

1'4l"OCittliS: Eleitores. 

S~· Seoastião da Pedra do Anta... . . . . . . • . . . . . . 13 
Santa Margarida............... . . . . . . . . • • . . . 16 
S. Francisco do ij.ibeirão Vermellro.... • . . • . . . 23 
Nossa Senhora da Conceição do Casca......... 13 
Santa Anna do Jequery..................... 17. 
Santa Anna do' Abre Campo.................. 17 
S. José da Pedra Bonita....... . . .. . . . • .. .. . . • iO 
Nossa Senhora da Conceição de Sabarà........ 17 
Nossa Senhora da Lapa ...... :. . .. .. .. .. . .. . • 7 
Santa Qui teria .......... -.. . . • • . . . . . • . . . . . . • 26 
Noss:;t Senhora da Conceição dos Rapozos... . .. 15 
Nossa Senhora do Pilar d.e Congonhas de Sabará. 2~ 
Santo Antonio do Rio Acima...... . . . . . . . • . . 5 
Nossa Senhora àa Boa-Viagem do Curral d'El-Rei U 
Nossa Senhora do Carmo do Betim........... 12' 
S. Gonçalo da Cont3gem ..... , ........... ~.. 17 
Nossa 'tienhora do Bomsuccesso de Caethé..... 9 
Nossa Senhora da Madre de Deus de Roças N'ovas · 7 
Santíssimo Sacramento de Taquarassú........ U 
Nossa Senhora da Conceicão de Jaboticatubas.. 12 
Senhor do Bomfim ..... : .. -...... .. .. .. .. . .. . . 19 
S. Sebastião de ltaLiaiussú .......... :. . . . . . . . 20 
Nossa Senhora da Piedade dos Geraes...... . . . 1li 
S. Gonçalo da Ponte........................ 8 
Nossa Senhora das Necessidaues do Rio do Peixe. 15 
Santo Antonio de :Matheus Leme.. . . . . . . . . . . . 13 
Santa Luzia................... . . . . . . . . . . . . 15 
Nossa Senhora da Saude da Lagóa Santa.... . . 16 
Senhor de l\lattosinhos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Santíssimo Sacramento de Jequitilxi. . . • . . . . . . 19 
Snnto Antonio do Curvello.................. 17 
Nossa Senhora da Piedade dos R1gres......... 10 
Santa Anna de Trahiras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Nossa Senhora dos Prazeres do 1.\'lilho Verde... 5 
Nossa Senhorà do Livramento do Papagaio.... t8 
Santo·. Antonio de Sete Lagóas.............. 17 
Nossa Senhora do Carmo do Taboleiro Grande. 18 
Nossa Senhora da Conceição do Serro......... 30 
Santo Antonio do Rio do Peixe........ . • . . . . 20 
Nossa Senhora do Patrocinio do Serro. . • . . . . . 16 
S. Sebastião de Correntes................... 33 
Santo Antonio do Peçanha ....... ····;_·_·· ~ 
Nossa Senhora ~a Penha do Rio Vermel~t'). \)1-. CM}tA 
S. G?nçalo do R10 das Pedras ....... :-"/.:.;~~\). · ··~ 
S. Mtguel e Almas .................... ; ... \\ \ .. . . t 7 
Nossa Senhora da Conceição de 1\ia~~tro.. . H 

!.' ~. >' 
~- ::·.~ 

·<· .. :: 
-.: .... 
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Parochias: Eleitores. 

S. Domingos d-o Rio do Peixe .......... ; .... , 10 
Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar 

Soares ••..•....•. ; ............. ~ . . . . . . . . . 15 
S. Francisco de Assis de Paraúna. . • . . . • . . . . . 6 
Nossa Senhora da Oliveira de ltambé de Mato-

Dentro....................... . . . . . . . . . . . 1<i 
Santo Antonio da Diamantina ....... o o. • • • • • • 31 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Manso..... lO 
S. Gonçalo do Rio Preto... . . .. .. . .. .. . .. .. . . H 
Santo Antonio de Gouvêa...... .. .... . . . . • .. . 27 
S. João .da Chapada.......................... 21 
Nossa Senhora da Conceição de Curimatahy.. . 8 
Santo Antonio de Itacambirussú da Serra do 

Gi'ão-Mogol .......... ·.... . . . . . .. . . . . . . .. . 4<i 
S. José de Gorotuba ........... ,. . . . .. . .. .. .. 35 
S. Gonçaló .do Brejo das Almas............ 28 
Santo Antonio de ltacanibira. . . . . . . . • • • . . 25 
S. Pedro do Fanado de Minas Novas....... . • 2õ 
Nossa Senhora da Graça da Capellinha.. . . . . . 33 
Santa Cruz da Chapada.. .. .. . . . .. . .. • • .. . .. 18 
Nossa Senhora da Conceição do Sucuriú...... 13 
Nossa Senhora da Piedade................... 18 
Nossa Senhora da Conceição de Philadelphia... W 
Nossa Senhora da Conceição d' Agua Suja ... -~ . 12 
S. João Baptista ......................... :·~ H 
Nossa Senhora da Penha de França........... 12 
S. José de Jacury ... .-.......... . .. . . .. . .. • . 13 
Santíssimo Coliação de Jesus das Barreiras.... :1.3 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Pardo.. 49 
Santo Antonio de Salinas. . . • • . . . . • . . . . . . . . • 40 
S. Sebastião dos Lençóes.................. ... :1.7 
Nossa Senhora da Graça do Tremedal........ 22 
Santo Antonio de Arassuáhy.......... . . . . . . 23 
Santo Antonio da Itinga. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 27 
S. Sebastião do Salto Grande................ 3 
S. Miguel de Jequitinhonha................. 7 
S. Domingos de Arassuahy................ .. t6 
S. José de Montes Claros.. . .. . . . . . .. . . . .. . . . 25 
Senhor do Bomfim. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . :1.5 
Santa Anna dos Olhos d' Agua. • . . . . . . . . . . . . . 9 
Santa Anna de Contendas................... 35 
Santíssimo Coração de Jesus................. :1.8 
Nossa Senhora do Bom Successo da Barra do 

. Rio das V e lhas.. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. :1.8 
S. Romão............................... .. 8 
S. José da Pedra dos Angicos................ U 



EXECttfiVO. -~, 

Parochias : El,eitores. 
'Nossa Senhora das Dôres da Januaria .•... ~ .. ~- · 10 
Nossa Senhora do Amparo do Brejodo'Salgar:Jo. · 2i 
-Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos. · •• ·••. I to 
Santo Antonio da Manga •••••. ,.·i.; .... ~ •.. ~.· '37 
Santa Rita de Guarda-Mór •••••• -.; •• ~ ~; .. •... •o 
Santa Anna do Burity •••.•••.• :·.: •...••• ~ ~ ~--~ ! 1'9 
Santa Anna da Càtinga •.•• ~ ••.. ·• ~ •••... .' ~.... - . 5 
Santa Anna des Alegres..................... ~~· 
Nossa Senhora Mãi dos Homens da Bagagem... ·21 
Senhor Bom Jesus do Brejo Alegre/........... !3 
Nossa Senhora da Abbadia d' Agua Suj":t ••.. ,. ·tO 
Nossa Senhora ao Carmo da Bagagem .••..•••. - 1'4 
Santa Anna do Rio das Velhas ..• ; ••.. ·• . • • . • . 8 
Santo .Antonio de Patos ....• : . • . . . . . . . • . • . . . . !3 
Santa Anna do Parnahyba .•.. :.............. ~~ 
Santissimo Sacramento de S. Domingos do 

'Ara xá ...........•.......•......•...••. 
Santo Antonio da Pratinha ....• I •••••• I ...... 

S. Francisco das Chagas do Campo Grande . .
Nossa Senhora do Carmo do Arraial Novo .•.•.. 
Nossa Senhora do Patr-ocínio .•...••...•..... 
Santa Anna do Pouso Alegre de Coromandel .•. 
S. Sebastião da Serra do Salitre .............. ~ .' 
Santo Antonio e S. Sebastião da Uberaba .... . 

· S Pedr~tia Ubera binha .................... . 
Nossa Senhora do Carmo do Frutal ...•.••.. ~ •. 
Nossa Senhora do Carmo do Prata .•........•. 
Nossa Senhora do Ror.;ario da Boa-Vista do Rio 

Verde ...••..••.•..•..••.•.•.•....•..••• 
S. Francisco de SaJlcs ...••......•.......... 
S. José do Tijuco..... . . • . . . . . . . . . . ....... . 
Nossa Senhora da Ajuda de Tres Pontas ...... . 
Espírito Santo da Varginha ...•............•. 
Nossa Senhora do C:1rmo de Campo G1·andc .• _. 
Nossa Senhora das Dôres da Boa-Esperança .• ~. 
Espirito Santo dos Coqueiros •.•. ~ ........... . 
S. Frandsco d'Agoapé ...... ~ •............• 
Nossa Senhora do Montserrat de Santa Maria 

de B3ependy ...••....•..••.........•.•.. 
Nossa Senhora da ConceiÇão do Pouso Alto .•. 
S. ~o sé ~o Picú ........ : ....•...•.....•... 
S. 1home das Lettras ... , .•............... 
Nossa Senhora -da Conceição do Passa-Quatro. 
Espírito Santo da Christina • ., ......•..••.•. 
Nossa Senhora do Carmo do Pouso Alto ••..• 
S. Sebastião de CapituQa .•.•..•••.. ~ •••••.•• 

M 
·7 
8 

! 16 
29 
·18 
31 
26 

·lo 
'13 

9 

···-i 
7 ., 

fJ-7 
{8 
fõ 
26 
9 

!6 



688 .-\CTOS DO !'ODE!\ 

Parocltias: Eleitores. 

Santa Catharina ........................... ·. 12 
Nossa Senhora tia Conceição da Virgínia do 

Pouso Alto ....•.............. ;.......... :10 
·santo Antonio doValle da Piedade da Cam-

p:tnll:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Espirito S:lnto da Mutuca................... H 
Santo Antonio da -Tapéra.. . . • . . . . . . . . . . . .. . . 9 
Nossa Senhora do Porto dn Guanhães ... ~.... 9 
Nossn Senhora da Conceição do Hia Verde.... 8 
Nossa Sénhora da Saude das .A.guas Virtuosas. 7 
S. Gonçalo da Campanha.. . .. . • .. . . . . .. . . . . 18 
Tres Coracões de Jesus, Mari~l, José do Rio 

V.erde .: • • · ......... · ..••.....•.•.•...•.• ; - 8 
Senhor Bom Jesus do Lambary .... ~......... 6 
Nossa Senhora da Conceição tle Ayúruoca_... . H 
Nossa Senhora do Rosario da Lagôa.. . . . . . . • 6 
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Serranos. 7 
S. Domingos da Bocaina ....•........ :. . . . 13 
Senhor Bom Jesus do Livramento. . . . . . . . . . . õ 
Senhor Bom Jesus dos Passos ... :........... 19 
Nossa Senhora d<~s Dôres do Aterra<lo........ 6 
S. Sebastião da Ventania.................. W 
Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro...... H 
Santa Rita de Cassia do Rio Claro........... 5 
Santa Rita do Rio Claro . _ . . . . . . . . . . . . . . . . • 9 
S. Sebastião do Paraizo ................... : 19 
S. Carlos do .Jacuhy................. .. . . . .. 9 
S. Francisco dns Chagas do 1\Ionte Santo.... :l8 
Nossa Senhora das Dôrcs de Guaxupé....... H 
S. José e Nossa Senhora das Dures de Alfenns. H 
Sacra Família c Santo Antonio do 1\lachado. 10 
Nos~a Senhora do Carmo da Escaramuça..... 7 
S. Seb::~stião do Areado.................... iO 
S. João Baptista do Douradinho........ ... . . . 8 
S. Joaquim da Serra Negra. . . . . . . . . . . . . . . . . f7 
Nossa ~e1~hora do Livramento do Piumhy.... :l9 
Nossa SenhoradaAssumpção doCaboVcrde... 1.2 
S. José da Boa-Vista.. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 12 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Vista.... 7 
S. Bento de Tamanduá,.................... 21 
Senhor Bom Jesus do Campo Bello .. ·. . . . . • . . 12 
Espírito Santo de Itapecerica... . . . . . . • . . • . . . 13 
Nossa Senhora do Desterro................. 13 
Nossa Senhora das Candêas .......•.. :...... 20 
S. Vicente Férrer da Formiga......... . . • . 25 
Nossa Senhora do Carmo dos Arcos........ 1() 



.EXEt;I;TIV.O. 68) 

Parochias : Eleitol·es. 

Santl Anna do B1mbuhy .. : ....•....•.... _... :16 
Nossa Senhora tln Oliveira.. . . . . . . . . . . . . . • . H 
S. Franciseo ue Paula ..........••......... ,. H 
Nossa Senhora da Gloria do PassatempJ...... 7 
Nossa Senhora do C1rmo dó Japão........... 8 
Santo Antonio dó Amparo................. 16 
Nossa SPnhora da Apparecida do Claudio.... 10 
Senhor Bom Jcsús dos .Martyres do Pouso 

· Alegre ....•...• , . . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . . . 18 
Santa Hit1 de S1pue~j1y ...•... ·............. 2~ 
Nossa Senhora da Conoc1ção da Apparecida d;1 

Estiva. . . • . . • . . :·: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . i2 
S. FraÍlcii:co de- Paula de Ouro Fino......... 23 
Santo Antonio de Jacutiriga................. H 
Senhor Bom Jesus do Campo Místico ..... :... 13 
Nossa Senhora do Carmo da Borda da :Matta... H. 
S. José do Paraizo ................... -....... 25 
S. João Baptista das Cachoeir:~s.............. 20 
Santa Anna de Capivary... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Nossa Senhora da t~onceição de Jaguary....... 8 
Santa Rita da Extrema. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 8 

18. José do Toletlo. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . q. 
Nassa Senhora do Carmo de C:tmbu!ly ...... .'. H 
Nossa Senhora da Conceição de ltajubá....... 12. 
S. Caetano da Var.~Zem Grande. . . . . . . . . . . . . . . 12 
Nossa Senhora da Conceição de Piran~ussú ... ~ 7 
Nossa Senhora ela Soleàade de Itajubá........ 13 
Santa Rita da'Boa-Vista... .. ... ... ... . ..•... 13 
Nossa Senhor<l rio Patrocinio t1e Caldas....... :lO 
Nossa Senhora do Carmo do Campestre....... H 
S. Sebastião de Jaguary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
S. Francisco de Paula do f!Iachadinho......... 8 
Santa Rita de Cnssia ........•...... ; . . . . . . . . 7 
Nossa Senhora do Pilar de S. João cl'El-Rei... 27 
Nossa Senhora da Conceição de Carrancas..... q. 
Nossa Senhora tia Conceição da Barra.... . . . . :i 
Nossa Senhora ele Nazareth.;....... . . . . . . . . . .25 
S. Miguel ele Cajurú. .. . .. . . .. . . • • . . .. . .. . .. 9 
Nossa Senhora da l\Iadre de Deus............. :li 
Santa Rita do Rio Abaixo................... 8 
Santo Antonio de S. José d'El-Rei. . . • . . . . . • . :lO 
Nossa Senht>ra da Conceição de Prados ... ~·.. 8 
Santo Antonio da Lag-ôa Dourada. . . . . .. . . . • . • 7 
~ossa Senhora da Penha de França da Lage... 7 
~anta Anna da Ressaca do Carandahy........ 5 
Nossa-senhora do Bom Successo............. 12 

-PARTE 1(. 87 
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Pm·ochias : _Eleitores. 
S. João Bapti~ta......................... .• H 
S. Thiª'go. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Santa Anna de Lavras do Funil. . . . . . • . . . . . . . 28 
Senhor Bom Jesus dos Perdões ........ -. . . . • 22 
S. João Nepomuceno de Lavras.............. !6 
Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira....... 13 
Nossa Senhora da Piedade de Barbacena..... 47 
Nossa Senhora dos Remedios............... . 9 
Santa Rüa de Ibüipóca.................... 15 

. Nossa Senhora do Desterro do Mello. . . . • • . . . 6 
Nossa Senhora da Conceição de Ibitipóca..... 9 
S. Miguel e Almas de João Gomes........... 12 
Santo Antonio do Juiz de Fóra. . • . . . . . . . . . . 36 
Nossa Senhora da· Gloria em S. Pedro de 
•. Alcantara .....•..•.. r... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Nossa Senhora da Assumpção de Chapéo d'Uvas 14 
S. José do Rio Preto... .. . .. . • . . . . .. .. .. . . . • . 23 
S. Francisco de'Paula do Monte Verde ..... ~.. !O 
Nossa Senhora da Conceição do Porto do Turvo 17 
S. Vicente Ferrer....... .. . . . . . . . . . . . . . . • . . H 
senhor Bom Jesus do Bom Jardim. . . . . . . . . . . 7 
S. Manoel do Pomba........................ 17 
Espírito Santo do Pomba.................... 19 
S. João Baptista da Gloria. . . . . . . . • . . . . . . . . . 7 
Nossa Senhora do Rosario da Pimenta. . . . • • • 18 
S. Roque do Piumhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Senhor do Bomlim das Mercês do Pomba. . . . . 9 
Senhor Bom Jesus da Canna Verde do Ta boieiro H 
Nossa Senhora das Mercês do Pomba. . . . . . . . 14 
S. José do Paraopéba ............... ~ . . . . . . H 
S. Sebastião da Leopoldina.................. 19 
Nossa Senhora ela Madre de Deus do Angú. . . . 1.2 
Santa Rita de l\leia Pataca......... .. .. . . .. 15 
'Nossa Senhora ela. COnceição do Laranjal. . . . . . iO 
Santa Anna do Pirapitinga.................. :iO 
Nossa Senhora da Piedade................... 13 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Vista. . . . . H: 
Senhor Bom Jesus do Rio Pardo.............. 9 
Nossa Senhora das n1ercês do Mar de Hespanha. 31 
S. José de AlémParahyba................ .. . :10 
:pivino Espi~ito Santo do Mar de He~panha.... :15 
:5anto Antomo do Aventureiro.............. H 
Nossa Senhora das Dôres de Monte Alegre..... U 
Santíssimo Sacramento....... :. . • . . . . . . . . . 28 
Divino Espírito Santo da Forquilha........... 22 
Nossa Senhora do Desterro do Desemboque.... 6 



EXECUTIVO. 

Parockias: 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Novo .••.•• 
Divin9 Espírito Santo do Piá o ........••.•••• 
S. João Nepomuceno ................ •. ~ •. • .. 
S . .Januario de Ubá ...•...••.•...•• • · •••••.• 
S. João Baptista do Presidi o ....•.••.••.•..••• 
Santa Anna do Sapé ........................ . 
Santo Antonio de Muriahé ....•••••••••.••.• 
S. João do Barroso ..•. · ...•.....••.•.••••..•• 

-Santa Anna dos Bagres ..................... • 
Santa Rita do Turvo ....................... . 
_S. Miguel de Arripiados .•.•.••........•• · .• 
~· Sebastião dos Afllictos •.•.....•.•... · ...... 
.tSant' Anna da Barra do Baealháo ....•.•••..••. 

t Sebastião de Coimbra •.•••. ; ......••.••... 
• Miguel do 1\.nta ....................... · •• 
ossa Senhora da Conceição de Piranga •• ; •..• 

~~. Caetano do Chopotó ..................... .. 
S\ José do Chopotó ........................... . 
N:lssa Senhora da Oliveira de Piranga .•.••... 
Nt"~sa Senhora da Conceição do Turvo •.•.•... 
SaJtto Antonio do Calambáo .......••...••... 
S. ··Paulo do Muriahé ........................ .. 
NJssa Senhora das Dôres da Victor ia ...•••••.. 
Nossa Senhora da Gloria de 1\luriahé .......... . 
·;. Francisco da Gloria ........•...•.•.....•• 
Bantél Luzia do Carangola .................. . 
!S. Sebastião da Cachoeira Alegre ......•....... 
,_3. Francisco de Assis do Capivara .....•..•..• 
_;S. Francisco de Paula da Boa-Familia .........• 

/S .. Sebastião daMatta ......•....... ...... : .. 
Nossa Senhora da Conceição dos Tombos de 

Carangola •........•........•.•..•.....•. 
Senhor dos Passos elo Rio Preto .........•...• 
Santo Antonio da Oliveira .................. . 
Santa· Rita da Jacutinga ....•.....•..•..•••.• 
.Nossa Senhora das Dôres do Rio do Peixe .... . 
Santa Barbara do Monte Verde .............. . 
S. Francisco das Chagas do Monte Alegre ..•.. 
Santa Maria. . . . . . ........•.......... · ..... . 
Nossa Senhora da Abbadia do Bom Successo .. . 
Santo Antonio do Monte •..•.... , ..•...••••• 
Nossa Senhora da Luz do Atterrado •••••.•••.• 
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Somrna...... 5.193 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 
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PARA. 
Parqchias : 

Nossa Senhora Ü.1 Graça .................... . 
Santa Anna !la Campina ....•........•... : .. . 
Santíssima Trin:lalle. . . . . ........•......... 
Noss:1 Senhora de Nazareth do D2sterro ...•... 
S. Vicente de Inhanp;apy ................•.•. 
Santa Anna de Bujarú ...................... . 
S. Domingos da Boa Vis h .....•.. : .. ..... ; . 
Santa Anna do Capim ......•............... 
S. :Francisco Xavier de Barcarena ....•........ 
S. Miguel de Bcja ...... :-~ •. , ........ : ...... 
Nossa Senhora da Conceição de Bemfica ...•.. 
Nossa Senhora do O' do :Mosqueiro .......... . 
Divino Espírito Santo do 1\Iojú ............. . 
S. José do Acará ......................... .. 
Nossa Senhora da Solcdade de Cairarv .....•.. 
Santa Anna de lguarapé-mirim ..... : .......• 
Nossa Senhora da Conceição de Abaet.é •. • ... . 
Divinq_ Espírito Santo de Ourém •..... : ..... . 
S. Miguel de Guamá ...................... . 
Nossa Senhora da Piedade d0 Irituia ..•.....• 
Nossa Senhora de Nnz:1rcth dn Vigia ........ . 
Nossa Senhora do Rcs:trio de Collàres ..•..... 
S. Caetano de Odivellas .................. .. 
Nossa Senhora do Rosnrio de Curuçá ....... . 
S. Miguel de Cintra .......... ' ........ , ... . 
Nossa Senhora do Soccorro de Salinas .......• 
Nossa Senhora do Rosario de Santarém Novo. 
S. João Baptista de Cametá ................. . 
Nossa Senhora do Carmo de Tocantins ....•.•. 
Nossa Senhora da Conceição de .Macajuba .... . 
Santo Antonio flo Baião ................... . 
Santa Anna ele Breves ....•.......•......... 
Menino Deus de Anajá ................... .. 
Nossa Senhora da 'Luz de Portei.; .....•...... 
S. l\liguel de Melgaço ..................... . 
Nossa Senhora da Assumpção de Oeiras ...... . 
S. João Baptista do Curralinho ...•....... ....--' 
S. Sebastião da Boa-Vista .........•.•... /~ .. 
S. Francisco de Paula de Muaná .•..•.• ,/ .. ... 
Nossa Senhora da Conceição da CachoeV d ••••• 

Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Pedras. 
S. Francisco Xavier de Monsarás ...•..•..... 
Menino Deus de Soure .............•••.•.••. 

Eleitores. 
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EXECUTIVO. 693 -

Parochias: Eleitores • . 
Nossa Senhora da Conceição de Salva terra.. • • 4 
Santo Antonio de Chaves. . . . . • . • . . . . . . . • . . . 21 
Nossa Senhora do Rosario de. Beagança....... ~3 
Nossa Senhora de Nazareth de Qu:1tipurú..... 4 
Nossa Senhora de Nazareth de Viseu ..... '... 19 
Santo Antonio de Gurupá.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Santa Cruz tio Villarinho do ~Iontc. . . . . . . . . . 2 
Nossa Senhora do Rosario de Arraiollos....... 2 
Nossa Senhora da Conceição de Almeirim..... 2 
S. Braz do Porto de .Móz.................... 4 
S. João Baptista de Veiros .................. · 5 
S. João B1ptista de Pombal................. i 
S. Francisco XaY*" _de Souzel.............. 3 
S. Francis:o de Assis de Monte Alegre....... 7 
Nossa Senhora da Graça <la Prainha. . . • . . . . . • . 3 
Nossa Senhora tla Conceição de Santarém..... 21 
Nossa Senhora da Saui:e do Alter do Chão.... 1 
Nossa Senhora da Assumpção da Villa Franca.. 9 
Santo lgnacio do Boim ....... , ............ : 3 
Santa Anna <.I e Itaituba..................... õ 
Nossa Senhora da Conceição de A veiros....... 5 
Santo Antonio de Alemquer. . . . • • • . . • . • • • • • • H 
Santa Anna de Ohidos... . . . . . . . • . • . • • . • • • • • 24 
S. João Baptista de Faro.................... 9 
Nossa Senhora da Saude de Juruty. . . . • • . • • • . 4 
S. José de Ma capá .........•..........• ~ • . . • - 2 
Nossa Senhora ela Assurnpç~o de Mazagão..... 5 

-Somma.... 675 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 <le Julho de :1876.

José Bento da Cnnha e F~qtteiredo. 

PARAHYBA. 

Parochias : Eleitcwes. 
Nossa Senhora das Neves ...... ;......... • .. . 29 
Nossa Senhora do Livramento...... • • • • . . • . 10 
Santa Rita •.•....... , ...•.......•.• _....... :1.7 
Nossa Senhora da Conceição da Jacóca.. . . . . • . • 5 
Nossa Senhora da Assumpção de Alhandra.. • • 3 
Nossa Senhora da Penha de França da Taquara. __ . -- . 
S. P~dro e S .. Pa11;lo de Ma~a!lguape •.. . ·~~.:-.~~li 

1 
"' 

S. Miguel da Bah1a da Tratçao ...... ~\f. \l.,._ \. 8 -·: 
Nossa Senhora rla Luz da lndependeMf'á<:-'1:..\.;.. 48 

h/ <"-''" -/1 ,,""':~ 
/":~· 
-~ 
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Parochias : Eleitot·es; 
Sel!l.hor do Bomfim da Serra da Raiz.......... 22 
N~ssa Senhora da Boa-Viagem da Alagôa Grande. 28 
Nossa Senhora da Conceição de Araruna....... 25 
Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras.. 31' 
Nossa Senhora das Mercês do Cuité.......... 16 
S. Sebastião do Triumpho .................. ; 9 
Nossa Senhora da Luz da Pedra Lavrada.~.... 6 
Nossa Senhora da Conceição de Areia......... 6~ 
Sànta Anna ela Alagôa Nova ....... -...... ·".. 27 
Nossa Senhora do Pilar..................... 26. 
Nossa Senhora da Rainha dos Anjos do Taipú... 44 
Nossa Senhora da Conceição do Ingá......... 32 
Nossa Senhora do Rosario de Natubatl........ 22 
Nossa Senhora da Conceição de' Campina 

Grande................................. 38 
Nossa Senhora dos Milagres de S. João....... 38 
Nossa Senhora das Dôres da Alagôa do Mon-

teiro............... . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 26 
Nossa Senhora da Conceição de Cabaceiras.... 20 
Nossa Senhora da Guia de Patos.............. 17 
Santa Maria Magdalena da Serra do Teixeira.. 18 
Santa Luzia de Sabugy. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. H 
Nossa Senhora do Bom Successo do Pombal.. . 32 
Nossa Senhora dos Remedios do Catolé do 

Rocha ............ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 42 
Santo Antonio do Piancó................... 34 
Nossa Senhora da Misericordia. . . . . . . . . . . . . . . 17 
Nossa Senhora da Conceição-da Misericordia.. 20 
Nossa Senhora dos Remedios de Souza..... . . 44 
Nossa Senhora du Rosario de S. João de Souza. 30 
Nossa Senhora da Piedade de Cajazeiras. . . . . . 1.8 
S. José de Piranhas........................ 1.5 

Somma. .. . 936 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. ' 

PARANÁ. 

Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Luz de Curitiba.. . . • • . . . . • 28 
S. José dos Pinhaes ............ : ... ~.. .. .. . · 18 
Nossa Senhora dos Remedios de lguassú. . . . . . 9-
Nossa Senhora do Amparo· de, Votuverava..... 18 



:EXECUTIVO. 

Parochias: 
Santo Antonio do Arraial Queimado ••••••••• 
Nossa Senhora da Piedade de Campo Largo ... . 
Santo Antonio da Lapa ........ ; ........... . 
Senhor Bom Jesus da Columna do Rio Negro .• 
Nossa Senhora da Conceição da Palmeira ...••. 
S. João do Triumpho ...................... . 
Nossa Senhora, do Rosario de Paranaguá ..•... 
Senhor Bom Jesus dos Perdões de Guarakessava. 
S. Luiz de Guaratuba; .................... . 
Nossa Senhora do Pilar de Antonina.· ....••.. 
Nossà Senlrora d-o Porto de Morretes ....... o ••• 

· S. Sebastião do Porto de Cima .......•..... ; . 
Santa Anna de Caslro ... ·' ................. .. 
Nossa Senhora dos Remedios de Tibagy .....•• 
Senhor Boin Jesus de Jaguariahyva .......•..• 
S. José do Christianismo ................... . 
Santa Anna de Ponta Grossa .............. . 
Nossa Senhora de Bethlém deGuarapuava .... . 
Senhor Bom Jesus do Campo de Palmas •...... 
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Eleit01•es. 
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Somma. ... 3H 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876 . ..

José Bento da Cunha -e Figueiredo. 

PERNAMBUCO. 

rarochias : Eleitores. 
S. Frei Pedro Gonçalves.................... 19 
Santíssimo Sacramento de Santo Antonio...... 35 
S. José do Recife ....................... :... 41 
Santíssimo Sacramento da Boa-Vista. . . . . . . . . ~ 
Nossa Senhora da Graça da Capunga. . . . . . . . . • :1.3 
Nossa Senhora da Paz dos Afogados.......... 28 
Nossa Senhora da Saude do Poço da Panella... f.3 
Nossa Senhora do Rosario da Yarze·a.......... 16 
S. Lourenço da Matta ................... ~ . • . !3 
Santo Amaro do Jaboatão . . . . . • . • . . . . . • . . . . . 30 
Nossa Senhora do Rosario de Muribeca: . . . . . . • !8 
Divino Espírito Santo do Páo d'Alho........... 39 
Nossa Senhora da Gloria de Goitá............ 39 
Nossa Senhora da Luz...................... 16 
Nossa Senhora da Conceição de Nazareth...... 52 
Santo Antonio de Tracunliaem .... o • • • • • • • • • • 51 
Nossa Senhora do Rosario de Goyanna.. . . . . . • 35 
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Parochias: Eleito1·es. 
Nossa Senhora do O' de Goyanna.. . . . . • . . . . . . 28 
S. Lourenço de 'fijucupn.po.................. :16 
Nossa Seni:ora do Desterro ele Itambé......... nG 
S. V icen.tc. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 4,;)-
s. S:llvador da Sé (Curato).................. 1.2 

.S. Pedro M~rtyr........................... 7 
Nossa Senhora dos Prazeres do l\Iaranguape.... ·u 
Santos Cosme e Damião de Iguarassú. . . . . . . . . . 32 
Nossa Senhora da Conceicão de Itamarat:á..... 8 
Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro... 39 
Santo Amaro de Taquaratinga............... 33 
Santo Antonio do Cabo..................... !53 
Nossa Senhora do O' de lpojuca ......... ; . • . . 48 
Santo Antão ua Victoria.. . . . . . . • .. . . . . .. . . • 71 
Nossa Senhora da Conceicão da Escada ... ;... M 
Nossa Senhora ua Conceicão de Sc-rinhacm.... 28 
Nossa Senhora da Penha lla G:1melcira........ 1.8 
Nossa Senhora da Conceição ele S. Jose do Rio 

Formoso •... , .... ; ............•......... .' 1.8 
Nossa Senhora da PurificaÇão de S. Gonçal? de 

Una ••....•.•... ·...•...... . . . . . . . . . . . . . 18 
S. Miguel de Barreirós..................... ' 27 
S. José da Agonia de Agua Preta.. . . . . • . . • . . 57 
Nossa Senhora da Conceicão dos Montes...... H} 
Nossa Senhora uas Dôres ·de Caruarú......... 29 
S. Caetano ela Raposa ................ ~ .. . . .. :13 
Nossa Senhora elo O' uo Altinho............. 32 
Senhor Be>m Jesus de Panellas............... 21 
Nossa Senhora ela Conceição de Quipapá....... 40 
Senhor Bom Jesus elos Affiictos tle S. Bento • 31 
Nossa Senhora ela Conceicão do B~nito....... 74 
S. José dos Bezerros ..... :.................. 28 
Santa Anna do Gravatá. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 21 
Jesus, Maria e José do Papacaça .. ~ . . . . . . • . . . . 49 
Santo Antonio de Garanhuns................ 62 
S. Felix do Buique.......... • .. . .. • .. .. .. . 23 
Nossa Senhora da Conceição da Pedra......... :11 
Nossa Senhora da Penha de Villa Bella........ 14 
Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de Flôres 27 
Nossa Senhor-a das Dóres da Villa do Triumpho 18 
S. José de lngazcira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 
S. José do BreJ·o da Madre de Deus ....... ,.... 40 

31 Santa Agueda de Pesqueira ..........•....... 
Nossa Senhora das Montanhas .de Cimbres.... i5 
Nossa Senhora- da Conceição da Lagóa de 

BliXO................................... 1.3 



· EXECUTIVO. 

Pat·ochias : 

Nossa Senhora da Saude de Tacaratú ..••• : • • 
Senhor Bom Jesus dos Affiictos da Fazenda 

Grande .•....•••....•••.••••.•.•••••...• 
Nossa Senhora da Assumpção e S. Gonçnlo do 

Cabrobó •••...•.• · ....••..•...•.•••••.... 
Santa Anna da Leopoldina ................. . 
Senhor Bom Jesus dos Affiictos do Exú .•.•.•• 
Nossa Senhora do Bom Conselho de Granito. 
Santo Antonio do Salgueiro ..••.••••.••••.•. 
Santa Maria Rainha dos Anjos de Petrolina •.•• 
Santa Maria da Boa-Vista .................. . 
S. Sebastião de Ouricury .. , ............... . 
Santa Anna do Bom Jardim ..•.••.••...•.... 
Nossa Senhora da Conceição de Aguas Bellas ..• 
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Eleitores. 
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Soinrna.... 2.074 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo: 

PIAUHY. 

Pa1·ochias : 

Nossa Senhora do Amparo de 'fherezina .. · ...• 
Nossa Senhora das Dôres de Tllerezina ......•.. 
Nossa Senhora dos Remedios da União .....••. 
Nossa Senhora da Conceição das Barras ••.•..• 
S. Gonçalo da Batalha .........•.••...•...••• 
Nossa Senhora da Graça da Parnahyba ........ . 
J.'lfossa Senhora dos Rem~dios do Burity do Lopes. 
Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca •. ; ..•. 
Nossa Senhora dos Rernedios de Peripery ••••. 
Nossa Senhora da Conceição de Pedro Il .••..• 
Santo Anlonio de Campo Maior .....••.•...•. 
Nossa Senhora do Desterro do Marvão ....••••. 
Senhor do Bomfim do Príncipe Imperial .••..• 
Santa Anna da Independencia .•....•..••...•. 
S. Gonçalo de Amarante .......... ; ~ ..•.•.... 
Nossa Senhora da Víct(:ia de Oeiras ...•.....• 
Nossa Senhora do O' de Valença ............. . 
Nossa Senhora dos Remedios dos Picos •.••.•.. 
Nossa Senhora das Mercês de Jaicós.; •.•...•.. 
Santo Antonio de Jeromenha •••. : ~., .•.••••. 
Nossa Senhora da Uhyca da Manga .....•..••.. 
Senhor Bom Jesus da Gurguéia ..........•.•• 

- PARTE 11, 88 

EleitOI'ts. 

21 
33 
19 
36 
tO 
13 
H 
8 
8 

H 
22 
16 
22 
30 
42 
32 
32 
:19 
38 
7 

12 
t7 
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Parochias: Eleitores. 

Nossa Senhora da Conceição do Corrente...... 8 
Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá.. . . :1.4. 
Santa Philomena. . . . . . . .. .. . . . .. . • .. .. . .. . • !4 . 
S. Raymundo Nonato....................... :1.6 
S. João Baptista do Piauhy. . . . . . . . . . • • . . . . . . iã 

Somma.... ã26 

Palacio do Rio de .Janeiro em 5 de Julho de 1876.
José Bento da Cunha e Figueiredo. 

RIO GRANDE DO NORTE. . . 

Parochias : Eleitores. 

Nossa Senhora da Apresentação do Natal...... 22 
S. Gonçalo de Amarante.................... 29 
S. Miguel e Noss:: Senhora dos Prazeres de 

Extremoz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~5 
Senhor Bom Jesus dos Naveg-antcs do Porto dos 

· Touros.................................. 23 
Smta Anna da Cidade ele S. José.... . . . . . . . . . . 28 
Nossa Senhora tlo O' ele Pnpary.. . . . . . . ... . . . . :l:l 
S. João Rtptista do Arez .......... ,.. . . . . . . . . . 7 
Nossa Senhora da Penha de Canguaretama. . • . 29 
Nossa Senhora dos Prazeres da Goianinha..... 31. 
Nossa Senhora da C6nceição de Nova Cruz.... 26 
Santa Rita da Cachoeira....... . . .. .. . .. .. .. . 26 

' · S. João Baptista do Assú..... • . . . . • . . . . . . . • . . 22 
Santa Anna de Mattos. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 25 
S. José dos Angicos... . . . • . .. .. • . .. .. .. • .. . . 1.3 
Nossa Senhora da Conceição de Macáo........ :lü 
Santa Anna do Triumpho ......... :......... 1.4 
Santa Anna do Príncipe.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;) 
Nossa Senhora do O' tla Serra Negra.... . . . . . . 7 
Nossa Senhora da Conceição do Azevedo do 

Jardim................. . . . . . . . . . . . . . • . . :1.9 
Nossa Senhora da Guia do Acary............. 29 
Santa Luzia de Mossoró..................... ·20 
S. João Baptista do Apody ............... ·.... 16 · 
S. Sebastião de Caraúbas... • .. • • . • • • .. • • • • • • 8 



EXECUTIVO. 699 

Parocltüts : Eleitores. 

Santa Anna da Imp.~ratriz. . . . . . . . • . . • . . . . . . . 28 
Nossa Sentwra das Dôres do Palú... .. •. ... . .. 1.2 
Nossa Senhora da Conceição do Pá o dos Ferros.. 49 
S. João Baptista de Porto Alegre... . . • . . • . . . • 8 

Somma.... 58~ 

· Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de !876.-
José Bento da Cunha e Figueiredo. · · 

RIO GRANDE DO SUL. 

Parochias: Eleitores. 
N. S. da Madre de Deus de Porto-Alegre:.... 19 
N. S. do Rosario de Porto-Alegre.. . . . . . . . . . 26 
N. S. <las Dôres de Porto-Alegre ... :. . . . . . . . . 11 
N. S. deBethlém......................... 7 
N. S. da Conceição de ViJmão.............. :Hi 
N. S. dos Anjos da Aldêa... . . . . . . . . . . • . . . . :12 
N. S. do Livramento das PcdrJs Hr:mcas..... 9 
S. João Rlptista de Carmquam.. . . . . . . . . . . . . 6 
N. S. elas Dóres ele Camaqu:nn ............ ,. 6 
N. S. da Conceição de S. Leopoldo.......... :16 
Sa!lla Christina 1;to Pinh~l. ........ :. . . . . . . . H 
Sanla Anna do R10 dos Smos. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
S. José do Hortencio .... _. . . . . . . . . . . . . . • . . . :13 
·s. l\1iguel dos Dous Irmãos. . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 
S. Pedro do Bom Jardim................... 7 
Senhor Bom .Jesus do Triumplw............ 1.0 
S. João_ Baptista do Monte Ne.2TO............ H 
S. Jeronyrrto. ............................ i6 
S. José de Taquary ........•..............•. · 20 
Santo Amaro ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Santo Antonio da Patrulha................. 22 
S. Francisco de Paula de Cimn da Serra...... :13 
N. S. da Oliveira cl~ Vaccaria ...... -~·..... -- - - -~, 
s. ~aulo da Lag~a_-V ermcllla: . . . • . . . . . . . . {' ~ \)~ cw.~IA,f. ·, 
N. e~. da Conce1çao do ArrolO....... . -u_Ç;vt'l :15 ~ 
S. Domingos ~la~ Torr~s .• ~~ :.· ....• # ,~\\'.": a 8 ·;,. 
N. S. doRosanodoHIOic.tdo .... f·,.;.~·..... ~9 
Santa Cruz ......... -.. · .......... V·~...... H ~e:. · 
Santa Barbara da EncruziLhada ... : .t::{:;J. • • • • • • · 16 'V-:;./ 

N
s. Jsaséd~<;, Patr_o~indio.c ... h •.. : •...•. i...... ~~ ~.:>'/ 

. . a~once1çao a ac oe1ra... ..;._·. ·~c-s o~ · 
-~----
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ParocT•ias : · Eleitores. 
Santa Maria da Bocca do Monte.............. 20 
N. S. da Assumpção de Caçapava........... :12 
Santo Antonio das Lavras ..•............ , . . . :10 
Santa Anna da Boa-Vista.................... 7 
N: S. da ConceiÇão de S. Sepé.............. 6 
S. Gabriel ...... , ... ~ ....•........... -. . . . . 33 
S. Pedro do. Rio Grande do Sul............... 27 
N. S. das Necessidades do Povo Novo. • . . . . . 6 
N. S. da Conceição do Tahim.............. 2 
Santa Victoria do Palmar.. . . . . . . . .. . . .. .. . . H 
S. José do Norte........................... 5 
N. S. da Conceição do Estreito............. 3 
S. Luiz de Mostardas....................... 6 
S. Francisco dé Paula de Pelotàs............. 29 
Santo Antonio da Boa-Vista................. 8 
N. S. da Consolação do Boquete. . • . . . . . • . . . . 6 
N. S. da Conceição do Boqueirão. . . . . . . . . . . . 5 
N. S. da Conceição de Piratinim ..... :. . . . . . :1.6 
N. S. da Luz das Cacimbinhas ..... ,........ H 
N. S. da Conceição de Cangussú............ :1.9 1 
N. S. do Rosario do Cerrito de Cangussú..... 8 
Espírito Santo de Jaguarão.................. 16 
N. S. da Graça do Arroio Grande........... . 13 
S. João B~ptista do Herval. 1 • ... ~. .. • • • .. • .. 9 
S. Sebastião de Bagé ...... ·................. 36 
N. S. do Patrocínio de D. Pedrito .. ·......... :1.5 
N. S. da Conceição da Apparecida do Alegrete 22 
N. S. do Rosario do Passo do Alegrete....... 1.2 
S. João Baptista·de Quarahim............... 10 
Santa Anna do Livramento .... :............ 2~ 
S. Patrício de Itaquy... .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . , 4 
S. Francisco de Assis....................... 16 
S. Francisco de Borja ..... ; .•. , .•...•. ~ . . . . 28 
S. Luiz de Missões.. .. . . . .. .. .. . .. . . • . .. . . • 7 
Santa Anna do Uruguay.. . • • . • . . .. . . . .. .. . . 16 
Espírito Santo da Cruz Alta.. . . .. .. .. . . . . . . . 20 
Santo Antonio da Palmeira.................. :1.8 
Santo Angelo. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . 20 
S. Martinho....... . ~........... . . . . . . . . . . i 7 
N. S. da Conceição da Apparecida do Passo 

Fundo................................... 20 
N. S. da Soledade. . . . . . . • . . . . • • . . . • • . . . . . • 22 

Somma.... i.O~i 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.
José Bento da Cunha e Figueiredo. 



EXECUTIVO. 701 

RIO DE JANEIRO. 

CÔRTE. 

Parochias: Eleitores. 

S. S. Sacramento........................... ~~ 
S. José ....•.. ·............................ 32 
Nossa Senhora da Candelaria........ .. . . • . . . :12 
Santa Rita................................ 61 
Santa Anna... . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . .70 
Santo Antonio dos Pobres................... 36 
Divino Espírito Santo .................. _.... 26 
S. Francisco Xavier do Engenho Velho....... 31 
S. Christovão. . • • . . • . . . . . . . . . • . . • • . • . . . • . . . 23 
Nossa Senhorá da Gloria.................... U 
S. João Baptista da Lagôa .............. ; . . . • 27 
Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande. . 2~ 
Nossa Senhora do Loreto de Jacarépaguá...... :19 
~Nossa Senhora da Ajuda da Ilha do Governador 7 
Senhor Bom Jesus do Monte de Paquetá...... 3 
S. Salvador do .Mundo da Guaratiba.......... 19 
S. Thiago de Inhaúma. . . . . • • . . . . . . . . . . • • . .. 15 
Nossa Senhora da Apresentação de Irajá...... 13 
Santa Cruz (Curato)........................ 7 

Somma.. .. 007 

PBOVINCU.. 

Parochias: Eleitores. 

Santo Antonio dos Guarulhos. . . . . . . . . . . . . . . . 37 
·S. Sebastião............................... 25 
S. Gonçalo.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 27 
Santa Rita da Lagôa de Cima. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nossa Senhora da Natividade de Carangola... 13 
Nossa Senhora das Dõres de Macabú........... 20 
Nossa Senhora da Penha do Morró do Cõco. . . . 16 
S. Benedicto. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . :lO 
S. Salvador de Campos ..•....• ; . • • . . • . • • . . . ~6 
Senhor Bom Jesus de ltabapoana. . . . . . . . . . . • . 9 
S. João Baptista da Barra....... . . . . . . . . • . . • i7 
S. Francisco de Paula da Barra Secca. . . . . . . . . 15 
S. Sebastião de Itabapoana. . . .. . . . • . .. . . . . . . 9 
S. Fidelis de Sigmaringa.. . . • .. . . . . . • . . .. .. 23 



:\CTOS DO PODER 

Parochias: Eleitores. 
S. José de Leonissa......................... i9 
Santo Antonio de Padua ............... :-..... 2f 
Nossa Senhora da Conceição ela Ponte Nova... 8 
Senhor Bom Jesus do lifonte Verde........... 16 
Nossa Senhora da Piedade lla Lagc........... f5 
S. S. Sacramento de Cantagallo.............. 26 
Nossa Senhora do Carmo................... .16 
Santa Rita do Rio Negro.................... :1.6 
Nossa Senhora da Conceição das Duas Barras.. 8 
S. Francisco de Paula....................... i7 
Santa .Maria l\lagdalena ............ :........ f2 
S. Sebastião do Alto ..• ., .......... ;....... !4. 
S. João Baptista de Nova Friburgo............ ~~ 
S. José do Ribeirão........................ 19 
Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Se-

bastiana............................ .• • • . • ã 
Nossa Senhora da Conceição de Paquequer. . . . 9 
Nossa Senhora da Assumpção de Cabo Frio.... 20 
S. Pedro da Aldeia .................. : . . . . . . 28 
S. João Baptista de. Il1acahé.................. i2 
S. José do Barreto... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4 
Nossa Senhora das Neves........... . . . . . . . . 20 
Nossa Senhora da Conceição ele l\Iacabú...... !) 
Nossa Senhora da Conceição ele Carapcbús.... H 
Nossa Senhora do Desterro de Quissaman..... 9 
Sacra Familia da Barra de S. João. . . . . . . . . . . 22 
S. Sebastião de Araruama................ .. . 37 
S. Vicente de Paula........................ i7 
Nossa Senhora de Nazarcth de Saquarema .•.. _ 34 
Nossa Senhora àa Conceição do Rio Bonito... 4ã 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Esperança. 19 
Nossa Senhora da Lapa de C?pivary......... 23 
Nossa Senhora do Amparo ele Correntezas..... 9 
Nossa Senhora da Conceição dos Gaviões (Cura to) W 
S . .João Baptista de Nictheroy... . . . . . . . . . . . . 44 
S. Lourenco.............. . . . . . . . . . . . . . . • • • 12 
S. Sebastião t.ie Itaipú.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9 
S. Gonçalo................................ :1.9 
Nossa Senhora da Conceição da Jurujuba.... .. 6 
Nossa Senhora da Conceicão de Cordeiros..... i6 
S. João B:1ptista de Itahorâhy... . . • . . . . • . • . . • . 4ã 
Nossa Senhora do Desterro de Itamby........ 5 
Nossa Senhora-da Conccicão do Porto das Caixas 8 
Nossa Senhora do Amparo de l\Iaricá......... 40 
Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim..... 9 
Nossa Senhora do Pilar. .. .. . .. • • .. . .. . .. • • • 9 



EXECUTIVO. 

Parochias : Eleitores. 
Nossa Senhora da Guia de Pacopahyba........ 6 
S. Pedro de Alcantara de Petropolis.......... .H 
Nossa Senhora da Piedade de Magé........... i4 
Nossa Senhora da Ajuda de Guapy-mirim..... i8 
Nossa Senhora da Conceição da Apparecida.... i3 
S. Nicoláo de Suruhy. .. . . . .. .. .. . • .. . . . .. . 5 
Santo Antonio de Theresopolis.............. 8 
Santo Antonio da Sapucaia.................. .7 
Santa Anna de 1\iaeacú..................... 18 
Santo Antonio de Sá de l\lacacú. .. . . • . .. . . • . . 4 
S. José da Boa-Morte....................... 28 
Nossa Senhora da Conceição de Vassou.ras. . . . . 25 
Santa Cruz dos Mendes..................... 8 
Nossa Senhora da Conceição do Paty do Alferes . · 3ã 
S. Sebastião dos Ferreiros................... H 
Sacra Familia do Tinguá. . . . . . . . . . .. . . . . . . li 

·l'fossa Senhora da Gloria de Valença.......... 45 
Santa Thereza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Santo Antonio do Rio Bonito............... 17 
Nossa Senhora da Piedade das Ipiabas......... i3 
Santa Izabcl elo Rio Preto................... 5 
S. Pedro c S. Paulo......... .. . . .. . .. . . . .. H. 
S:mto Antonio da Encruzilhaua. . . .. . . . . . . . . . . 14 
Nossa Senhora da Conceição da Bemposia...... :17 
Santa Anna de Cebol:ls...................... Hi 
S. José do H.io Preto....................... t4 
Santa Anna do Pirahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
S. João Baptista do Arrozal. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
No!'sa Senhora das Dôres do Pirahy .......... 1 9 
S. José do Turvo .. ~ ............. ,.......... 5 
S. Sebastião da Barra Mans:1..... . . . . . . . . . . . . 29 
Divino Espírito ·santo da Barra Illansa........ 8 
Nossa Senhora do Rosario dos Quatis......... 5 
Nossa Senhora do Amparo da Barra Mansa.... :U 
Patriarcha S. Joaquim...................... 7 
Nossa Senhora dos Remedios de Paraty....... 22 
Nossa Senhora da Conceição de Paraty-mirim. 8 
Nossa Senhora da Conceição de Rezende...... 30 
S. José do Campo Bello ........ :.. .. . .. .. . U · 
Senhor Bom Jesus do Ribeirão de Santa Anna. ~ 
Sant? Antonio da Vargem Grande......... ~ ~p.lCA~~AR., 
S. Vteen~e Ferre~ ..... , ... ·............ .,\\.~"' 9 . 
S. Francisco Xavier de Itaguahy. . . . . . . . -~'\ \' i3 . 
Nossa Senhora da Concei9ão_ ~o Banan • ~-. iO 
8. Pedro e S. Paulo .do Rtbetrao das L'· ~... tO 
Nossa Senhora da P1edade de lguassú.ü .c:;::;.... U 
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Parochias : Eleitores. 
Nossa Senhora da Conc13ição de Marapicú..... 13 
Santo Antonio de Jacutinga. . • . . . . • . . . . . • . . . !5 
S. João de Merity.. .. .. . • • .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 
Santa Anna das Palmeiras.................. 5 
S. João Marcos.......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2! 
S. José do Bom Jardim ........... .-.......... 9 
Nossa Senhora da Conceição do Passa Tres .. :. !2 
Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis H 
Nossa Senhora da Conceição da Ribeira... . . • . !2 
Nossa Senhora da Conceição de Mambucaba... 6 
Santa Anna da Ilha Grande. . . . . . . • • • . . . . . . . 18 
S. S. Trindade de Jacuecanga. . . . . . . . . • . . . . 6 
Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba....... 7 
Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy..... &. 
Santa Anna de Itacurussá. . . . . . • . . . . • . . . . . . . 7 
Nossa Senhora da Piedade do Rio Claro...... 31 
Santo Antonio de Capivary. . . . . . • . • . . . . . . . . · 9 

Somma.... J.908 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1816.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

SANTA éATHARINA. 

Parochias: 

Nossa Senhora do Desterro •.•...••.......... 
Nossa Senhora das Necessidades de Sarito An-

tonio ....•..•.................•..•..••.. 
Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão ..•...•.••. 
S. João Baptista do Rio Vermelho ........... . 
S. Francisco de Paula de Cannavieiras •.•.... 
Santíssima Trindade de Detraz do Morro •...•... 
Nossa Senhora da Conceição da Lag~a •....... 
S. Miguel da Terra Firme ............•...•.• 
S. José da Terra Firme .................... . 
Nossa Senhora do Rosario da Enseada do Brito. 
S. Pedro de Alcantara ...................... . 
S. Joaquim de Garopaba .................. ·. 
Santo Amaro do Cuba tão .•.•.••...•..•....•.. 
Santa Jzabel e Theresopolis .•..........•...•• 
S. Joaquim da Costa da Serra .............. .. 
S. João de Campos Novos ................... . 
S. Sebastião da Fózdas Tijucas Grandes .•.•••. 

Eleitot·es. 

20 

7 
7 
~ 

lO 
6 
8 

25 
23 
5 
6 
8 
9 
i 
.&. 
5 

u 
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Parochias : Eleitores. 

S. João Baptista do Alto Tijucas. . • . .. . . . . . .. . 7 
Senhor Bom Jesus dos Affiil~tos do Porto Bello. 8 
Nossa Senhora da Graça de S. Francisco... . . . . 18 
Nossa Senhora da Gloria do Sahy. . . . . . . . . . • . 5 
S. Pedro de Alcantara e Nossa Senhora da Con-

ceição da Barra Velha ..................... · 7 
Senhor Bom Jesus de Paraty .. .. . . . . . . . ... . .. . 8 
Santíssimo Sacramento de Itajahy .....•. , . . . . 16 
Nossa Senhora da Penha de Itapacaroy...... ... 6 
Nossa Senhora do Bom Successo de Cambriú.. 9 
S. Pedro Apostolo do Alto Biguassú.......... 6 
Nossa Senhora dos Prazeres de Lages. . . . . . . • . 15 
Nossa Senhora do Patrocínio de Baguaes...... 6 
Nossa Senhora da Conceição de Curitibanos... 5 
S. Francisco Xavier de Joinville............. :1.0 
Santo Antonio dos Anjos da Lagúna..... . . . . . :1.8 
S. João Baptista de Imarohy... . . . . . . . . . . . . . 12 
Senhor Bom Jesus da Pescaria Brava. . . . . • . . . 6 
Santa Anna do Mirim.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 
Santa Anna de Villa Nova ..... ,............. 3 
Nossa Senhora da Piedade do Tubarão .. ; ..... · 19 
Nossa Senhora Mãi dos Homens do Araranguá. 13 

Somma .. ,.. . 3M 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho df~876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

S. PAULO. 

Earochias : Eleitores. 

Nossa Senhora da Assumpção d::~ Sé........... 20 
Nossa Senhora da Conceição de Santa Ephigenia 10 
Nossa Senhora da Conceição e s~ João Baptista. 8 
Senhor Bom Jesus de Mattosinhos do Braz. . • . . 5 
Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos... 6 
Espectação de Nossa Senhora do O'. . . . . . . . . . . . 5 
Nossa Senhora da Penha de França. . . . . . . . . • . 5 
Nossa Senhora da Conceição de S. Bernardo... 6 
Nossa Senhora do Desterro de Juquery........ 7 
Santo Amaro. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 13 
Nossa Senhora dos Prazeres de Ita pecerica. . . . • 12 
Santa Anna de Paranahyba.................. 8 
Nossa Senhora do Montserrat da Cutia........ 12 
Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy. . . . . . 25 

- PARTE li. 89 
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Parockias : Eleitores. 
Santa Branca. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . i <i. 
Santa Izabel. ...... :,; .. ~................. U' 
Nossa Senhora do Patrocínio................ 8 
Santa Anna de l\Iogy das Cruzes ...... ~ .•.... : 28 
Nossa Senl:!.ora da Ajuda ela Itaquaquecctuba... 5 
Senhor Bom .Jesus uo Arujá. ......• .. . . .. .. . 4 
No-3sa Senhora da Escada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
S. José do Parahytinga.................... iO 
S. José dos Campos........................ 32 
Nossa Senhora da Piedade da Buquira........ 5 
Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava......... i6 
Santo Antonio do Parahybuna ....... :. . . •. 24 
Nossa Senhora d;~ Concekão do Bairro Alto... · 5 
Nossa Senhora das Dúrcs (te C~1pivary....... . . 6 
Divino Espírito Santo da Natividade.......... 8 
S. Luiz do Parahytinga .... .'.'.......... . . . . 22 
Nos'la Senhora da Conceição da Lagoinha..... 12 
S. Francisco das Chag·as de Tau!YcJté ....... ;. 47 
Santa Cruz do Paiolinho..................... 5 
Nossa Senhora do Bom Successo de Pindamo-

nhangaba .. ·.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
S. B3nto de Sapur:ahy-mirim................ H 
S:mto Antonio do Pinhal.................... 4 
Santo Antonio dé! Gu1r~:tinguetá............. 51 
Nossa Sen~ora da Conccieão do Cunha... . . . . . . 20 
Nossa Senhora r!a Pied::cfe (:e Lorena......... 22 
Nossa Senhora ela Conceição do Cruzeiro...... H 
Nossa Senhora da Conceição de Silveiras....... Hi 
Nossa Senhor:a da Piedade do Sapé........... i5 
Senhor Bom Jesus <lo Livramento doBmanal.. 37 
Santa Anna de Arêas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l.li 
S. José dos Barreiros........................ H 
S. João Baptista de Que luz.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3 
S. Francisco de Paula tlos Pinheiros........ . . 9 
Nossa Senhora do Rosario de Santos.... . . . . . . 23 
S. Vicente................................. 4 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem..... 4 
Exaltacãode Santa Cruz de Ubatuba.......... :1.9 
S. Scb;istião... . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . :1.2 
Santo Antonio de- Caraguatatuba............. 11 
Nossa Senhora da Ajuda c Bom Successo de 

V illa Bella. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . .. . .. . . . .. i 7 
Senhor Bom Jesus do lguap3.,.............. . ~ 
N'ossa Senhora da Conceição de Jucupiranga.. '7 
Santo Antonio de Juq.uiá ....••........ , .•. • 4. 
Nossa Senhora das Dôres da Pr~tinha •..... •. · • ~ 
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Parochias : Eleitores. 

S. João Baptista da Camnéa; ..• .-,............ 9 
Nossa Senhora da Guia de Xi'ririca... . . . . . . . :U 
Santa Anna de Iporanga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas.... 38 
Nossa Senhora do Carmo e Santa Cruz de Cam-

pinas.................................... 35 
Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy...... 19 
Nossa Senhora de Bethlém de Jundiahy....... 1.6 
Nossa Senhora da Candelaria de ltú ... ;... . . 26 
Nossa Senhora da Piedade de Cabreúva ...• ; . . 7 
Nossa Senhora da Candelaria de lndai'atuba... 9 
Nossa Senhora do Patrocínio de Monte-Mór... 8 
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Porto Feliz 19 
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba......... 3~ 
Nossa Senhora das Dóres de Campo Largó..... i2 
S. Roque ... · ..............•.....•...... ;... li 
Nossa Senhora da Penha de Araçariguama.... 4 
Nossa Senhora d~s Dóres de Una............. H. 
Nossa Senhora da Piedade................... 12 
Nossa Senhora da Conceição de Brag<mça... . • 29 

. Nossa Senhora do Soccorro, do Rio dp Peixe. . 20 
S. João Baptista· de Atibaia .....•.........• , . U 
Nossa Senhora do Carmo de Campo Largo.... 4 
Nossa Senhora de Nazareth ....•..•.•.••..• ,. H 
Santo Antonio da Cachoeira.. . . • . • . • . . • . • . . • 15 
Nossa Senhora do Amparo ..... ,............. 29 
Nossa Senhora do Rosario da Serra Negra..... l2 
Nossa Senhora dos Prazeres de ltapetininga.. .37 
Senhor Bom Jesus do Alambary ....••• , . • . . . 6 
S. João Baptista do Guarehy......... . . . . . . . H 
Nossa Senhora das Dóres de Sarapuhy .....•.. · U 
Nossa Senhora da Conceição do Capão Bonito 

de Paranápanema·........... . . . . • • . • . . • . . 17 
Nossa Senhora da Conceição de Tatuhy....... 30 
Nossa Senhora das Dóres de Botucatú........ 16 
Nossa. Sqnhora elos Remedios da Ponte de Tiété 7 
Nossa Senhora das Dóres·do Rio Novo........ H 
Nossa Senhora da Piedade do Rio Bonito..... 7 
Nossa Senhora da Piedade dos Lençóes....... U 
S. Domingos.............................. 9 
Santa Cruz do Rio Pardo .........•.•......•. · 10 
Santa Anna da ltapeva da Faxina. . . • • . . . . . . . 25 
Nossa Senhora do Bom Successo. . . . . . . . . . • • • 6 
S. João Baptista do Rio Verde............... 7 
Nossa Senhora da Conceição das Lavrinhas.... 5 
S. Sebastião do Tijuco Preto ..••••.••••.••. : 6 
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Palochias-: Eleitores. 

Santo Antonio do Apiahy ...•......•... · . . . • • , 13 
Santo Antonio da Constituição.. . . . • . . . • . . . 38 
Santa Barbara............................. 6 
S. Pedro.................................. 8 
Nossa Senhora do Patrocínio de Capivary de 

Baixo.-.................................. 20 
Santíssima Trindade de Tieté............... 25 
S. José de Mogy-mirim. . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . 29 
·Nossa Senhora da Conceição de Mogy-guassú.. W 
Divino Espírito Santo do Pjnhal... . . . . . . . . . . 13 
.Nossa Senhora da Penha de Mogy-mirim..... !5 
S. João dá Boa-Vista....................... 19 
Nossa Senhora das Dôres da Casa Branca. . . . . 20 
Santa Rita do Passa-Quatro................. 6 
S. Sebastião da Boa-Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !O 
Nossa Senhora da Conceição de Caconde....... !O 
Divino Espírito Santo do Rio do Peixe........ 8 
S. Simão................................. 9 
S. Sebastião do Ribeirão Preto.............. !4. 
S. João Baptista do Rio Claro............... 29 
Nossa Senhora da Conceição iie Itaquery .. ,.. 7 
Nossa Senhora das Dôres da Limeira......... 33 
Nossa Senhora do Patrocínio das Araras...... :13 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos de Pirassununga f 7 
Nossa Senhora de Bethlém do Descalvado.... f!J, 
S. Bento de Araraquara. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 18 
S. José d«: Rio Preto ............ ·. ·; ..•...... • 7 
S. Carlos do Pinhal........................ 17 
Nossa Senhora das Dôres de Brotas. . . . . . . . . . 18 
Divino Espírito Santo dos Dous Córregos..... 7 
Nossa Senhora do Patrocínio de Jahú........ 16 
Nossa Senhora da Conceição da Franca....... 2! 
Nossa Senhora do Carmo da Franca........ 7 
Santa Barbara de Macahubas......... .. . . . . . 12 
Santa Rita do Paraíso. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Santo Antonio da Rifania.................. 6 
Senhor Bom Jesus da Canna Verde de Batataes 20 
Santo Antonio da Alegria................... 5 
Santa Anna dos Olhos d'Agua............... 8 
S. Bento e Santa Cruz de Cajurú............ 13 
Nossa Senhora do Carmo do Jaboticabal...... 8 
Espírito Santo dos Barretos................ 5 

Somma. . • • 2.0i6 
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.

José Bento da Cunha e Figueiredo. 



EXECUTIVO. 706 

SERGIPE. 

Parochia: Eleitores. 

Nossa Senhora da Conceição do Aracajú ...... . H 
Nossa Senhora da Conceição de Cotinguiba ... . 
Santíssimo Coração de Jesus de Laranjeiras .... · 

9 
w 
16 
H· 

Senhor dos Passos de Maroim .•...•.••....... 
Nossa Senhora Divina Pastora ..•..•.•.••...• 
Jesus, Maria e José do Pé do Ban~o ....••...... 
Santo Antonio de Propriá ............•...... 
Nossa Senhora da Conceição do Porto da Folha. 
Nossa Senhora da Saude de Japaratuba ....... . 
Nossa Senhora da Victoria de S. Christovão .. . 
Nossa Senhora da Ajuda de Itaporanga ...•.... 
Nossa Senhora ua Conceição de Itabaianinha .. 
Nossa Senhora do Soccorro do Gerú ......... . 
Nossa Senhora da Imperatriz dos Campos do 

Rio Real .....•.....................•..••. 
Nossa Senhora da Piedade do Lagarto .......•. 
Santa Luzia do Rio Real. ................... . 
Nossa Senhora de Guadelupe da Estancia ..... . 
Nossa Senhora da Conceição de Araúa ..•.... : 
Santa Anna do Buquim ...•.............•.... 
Nossa Senhora do Amparo do Riachão ...... ·~· 
Santo Amaro das Grotas .................... . 
Nossa Senhora· do Rosario do Cattete .........• 
Santo Antonio da Villa Nova ....•........... 
S. Felix da Pacatuba .•...•......•.•..•..... 
Nossa Senhora da Purificação da Capella .•..•. 
Nossa Senhora das Dôres .....•.......••..... 
Santo Antonio e Almas de Itabaiana ....•.... 
Nossa Senhora da Boa-Hora do Campo do Brito. 
Santa Anna de Simão Dias .................. . 
Espirifo Santo (hoje Santo Antonio dos Caro-

pinhos) ....•.....•.....•...•...•...•....• 

9 
~5 
21 
Hi 
H, 
15 
2~ 

:3 

12 
26 
:12 

- 25 
:1.5 
:1.3 
2:1 
:1.2 
:15 
!6 
30 
23 
18 
58 
!7 
21 

16 

Sómma. .. . 586 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876.
José Bento da Cunha e Figueiredo. 
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DECRETO N. ü242 - DE 12 DE JULHO DE 1.87G. 

Approva a reforma dos estatut,os da Imperial S?_ci~dade União 
Bener1cente das Familins Ho::_est~s. 
----~···-··--·" .. -::.~······ ·~·· .... . . 

/ 
Attendendo ao que requereu a Directorla da Im

pcriêll Sociedade União Beneficente das Famílias Ho
nestas, e Conformando-me com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselbo de Estado eKarado 
em Consulta de 22 de Março do çorrente anno : Hei por 
bem, em Nome de Sua Ma gesta de o Imperador, Approvar 
a reforma dos estatutos da referida Sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos 
não serão postas em execução sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo. do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imperio, 
:Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa lacio 
do Rio ele Janeiro em doze de Julho de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Imlependencia 
e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figneiredo. 

Estatutos da Imperial Sociedade União Bene
ficente das Famílias Honestas. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FI:~s: 

Art. !. o A Sociedade denominada-União Bene~iicente das 
Familias Honestas-compüe·se de i Ilimitado numero de' homens 
e senhoras que a ella queiram pcrteucer, reconhecida que seja 
a sua honesL_idade i e tem por fim soccorrer seus associados, 
quan~o ~nfermos e Impossibilitados de trabalhar, ou lallccendo, 
contribUir para os seus funcraes si uecessilan·m. 

Divide-se. e!ll duas classes, que são a dos soéios, á qual com
pete a adminiStração exclusiva da Sociedade, e compõe-se de 
I~;~ndadores, etrecLJvos, benemeritos e bemfeitores; e a das so
ClaS, á qual não competindo a administratJão social, poderá 
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todavia ser err.pregada em commissües especiaes, compondo-se 
tmnboo1 de tunda.doras, eliectivas, benemeri'tas e bemfeitoras. 

Art. 2. o Para ser so'cio desta Sociedade exige-se, além da 
condicão livre e bom comportamento, honestidade em todos 
os acios de sua vida, estar no goso de perfeita saude, no de 
plena liberdade, sem pronuncia de qualidade alguma, e não 
ser maior de M nem menor de !6 amios, apresentando os que 
não forem maiores de 2l consentimenlo por escriplo de seus 
pais, tutores ou curadores ou licença do juizo competente. 

Art. 3. 0 Para ser socia desta Sociedade exige-se, além das 
condfções do arligo antecedente, que seja abonada a sua ho
nestidade por pessaos insuspeitas á commissão syndicante, e 
que ·tenham sido propostas por seu marido, irmão, pai ou filhos, 
que já façam 11arte do gremio social. 

CAPITULO li. 

DA ADMISSÃO DOS SOCIOS. 

Art. 4. 0 Para serem admittidos soei os ou soei as da Sociedade 
precederão propostas enviadas ao i. o Secretario, assignadas 
pelos proponentes, que serão 110r ellas responsaveis, contendo 
não só os nomes, idades, estado e 1:ccupaciio das pessoas pro
postas, como as suas residencias com ccrfeza, a fim de que a 
commissão. possa syndicar com presteza. 

Art. 5. 0 As propostas serão lidas em sessfw do conselho pelo 
L o Secretario e por elle numeradas antes de irem á com missão 
syndicante; mas, se forem-llle enviadas no intervallo de uma 
a outra sessão, poderão deixar de ser lidas antes pa1a o serem 
depois de syndicadas, despachando-as o presidente. 

Art. 6. 0 As propos1as que a com missão syndicar no intervallo 
de uma a outra sessão, deverüo ser enviadas ao f., o Secretario 
conjunctamente com o parecer, no qual deverá mencionar o 
numero dellas. Este parecer, uma vez assignado pela maioria 
dos membros da commissão, será iido em conselho, entrará 
llm discussão segundo a ordem dos trabalhos e será votado 
por maioria relativa dos conselheiros preseu;tes, excepto nos 
casos em que se ponha duvida a capacidade da pessoa proposta, 
caso em que será votado nessa parte 110r escrutínio secreto. 

Art. 7. o Log·o que o candidato fôr approva.do deverá, no 
prazo de 30 dias, contribuir com a joia de i5,'i000, Lendo de 
i6 a 35 annos de irl:)de, c com a de 25~00 tendo de 36 a 50, 
ficando todos sujeitos á mensalidade de !1'!000. 

Art. s.o Serã.o considerados socios fundadores todos aquelJe;; 
,que entrar:~.m para a Sociedade durante os primeiros seis mezes 
da sua fundação, e cfiectivos todos aquelles que entrarem 
posteriormente e pagarem as joias de que trata o art. 7. o destes 
estatutos. 

Art. 9. o Todos os associados são obrigados a munir-se ·do 
seu diploma, pelo qual farão um donativo nunca menor de 
1(!000, a fim de que possam gosar das prerogativas que. lhes 
facultam estes estatu1os. 



712 AC'fOS DO PODER 

CAPITULO JII. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. to. li:' dever de todos os associados, além do que lhes 
prescrevem os arts. 7. 0 e 9. 0 , o seguinte: 

§ !. ° Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos. . 
§ 2. o Ser pontual no pagamento de suas mensalidades, aceitar 

e exercer com zelo e dignidade todos os cargos ou commissões 
para que forem eleitos ou nomeados, não podendo delles esqui
var-se sem ser por justos motivós, taes como incompatibilidade 
ou reeleição. 

§ 3.° Concorrer com a sua pessoa e meios ao seu dispõr para 
tudo quanto fôr a bem da Sociedade e seus membros. 

§ 4..• Comparecer ás sessões da assembléa geral para que fo1·em 
convocados em virtude d,e annuncio, aviso ou circular do f. o Se
cretario. 

§ .5. 0 Participar por escripto ao f. o·secretario logo que mudem 
de residencia. 

CAPITULO IV. 

DO DIREITO DOS SOCIOS E SOCIAS • 

Art. U. Todo o socio tem direito de votar e ser votado para os 
cargos administrativos da Sociedade. Exceptuam-se: 
· § f.. o Os que estiverem percebendo a beneficencia ou pensão da 
Sociedade. 

5 2. o Os menores de ~~ annos. 
~ 3. 0 Os que estiverem presos ou pronunciados. 
Art. fi . .Não poderão votar, mas poderão ser votados todos 

os socio&- que, estando quites, não tenham podido comparecer 
a sessão; bem como poderão votàr, mas não poderão ser votados 
os socios que não souberem ler nem escrever. 

Art. !3. Todo o associado tem direito de representar por es
cripto á assembléa geral, quando esta se achar reunida ordi
naria ou extraordinariamente, menos nos dias de posse do con
selho, contra qualquer decisão ou excesso da admiqistração, isto 
quando entenda que ella faltou com a devida justiça a qualquer 
associado, ou que foram infringidos os presentes estatutos. 

Art. 14.. Para não dar lugar a que mesquinhas odiosidades, 
questões de momento ou de pessoas sejam motivo de repetidas 
convocações da mesma assembléa geral, jámais esta _poderá ser 
convocada sem ser por meio de um requerimento ass1gnado por 
nunca menos de 50 socios quites. Nesse requerimento, que de
verá ser presente ao conselho ·para delle tomar conhecimento, 
dev~rªo os requerentes expôr os motivos que têm para essa con
vocaçao, que não poderá ser denegada. 
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CAPITULO Y. 

DAS ?ENAS E:U GEll~L. 

Art. lõ. Os associados que fallarem ao p;,gamento de suas mcn
salidades,ou que não tenham tirado o seu indistJensavel diploma, 
não terão direito ás bene_ficencias que lhes garantem estes es
tatutos. O associado, uma vez desligado desta Sociedade, r:ão 
poderá em tempo algum ser proposto novamente para ella. 

Art. i6. Ferdem o direito de socio e já mais poderão pertencer 
á sociedade ou della reclamar cousa alguma: 

§ l. • Os que se entregarem á pratica de mãos costumes ou de
primirem a Sociedade, e os que por motivo de vinganca pessoal 
aecusarem fal!5amente seus collegas, provadas que séjam essas 
falsidades ; 

~ ·2.o Os que directa ou indirectamente promoverem o des
credito ou ruina da Sociedade, já afastando-lhe os socios por 
meio de intrigas e diiTama<,;ões, já ridicularisando ou desmora-
lisando intencionalmente sua adminisLração; · 

~ 3. 0 Os que so!Irerem seatent;a p~r C!'imcs que attestem im
moralidade, depravação ou degra_dação, ou outr:l. qualquer in
dote reprovada, e os que desrespeitarem a qualquer senhora da 
familia dos socios por mais in6igente que seja essa familia, mór
mente prevalecendo-se da Sociedade ou de alguma commissrro 
della para tal fim; 

§ !J,. 0 Os que extraviarem qualquer qu::.nlia ou ohjecto d:1. So
ciedade, salvo a esta o direito de o haver judicialmente; 

§ 5. o 9s qu~ por falsas informações tenham sido admitli<los 
ao grem10 soc1al. 

Art. l7. O associado que, não estando ausente, se deixar atrazar 
em mais de seis mezes de suas mensalidades, se repul~rá ter 
renunciado ao direi to de socio, mas, se por ventura quizer saldar 
seu debito, uma vez que não exceda de um anno, o poderá fazer 
se convencer a Administração, por intermedio da com missão àe 
syndicancia, que foi fort~ado por motivos plausíveis; não tenào 
direito a gozar dos soccorros estipulados no ca!l. l2, ,;e não seis 
mezes depois de quitar-se. · 

Art. 18. Os associados, que forem desligados da Sociedade ou 
della ~e retirarem espontaneamente, não podcriio rccltl;:Iar cousa 
alguma ou quantia com que para ella tenham entr[:do. 

CAPITULO VI. 

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL. 

Art. l9. A Sociedade será administrada por um conselho de 
25 membros, que deliberará em seu nome, os quaes serão eleitos 
annualmente pela. assembléa ~era! dos socios quites, e sempre 
que seja necessano completar este numero por falta de sup
plentes. 

Art. 20. Ao conselho compete : 
§ L o Eleger d'entre seus membros, na sessão pre~p1~a~r;aifito%r~· êffiiC:::=: 

membros da mesa e as respectivas commissões perJJ 
deverão ser eleitos por maioria relati~a; ~r'.~ ~f'. 

-PARTE I!. ·~~~t\ 
f~);>· 
!'~ 
,,~ !"' 

"I .... Q" 
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§ 2. o Reunir-se todas as vezes que fôr convocado pelo i. o Se· 
cretario em nome do Presidente, perdendo o lugar de conselheiro 
o membro que faltar a quatro reuniõés seguidas, sem ser por 
motivo de molestia ou ausencia particip~da; · 

§ 3. 0 Executar e fazer executar, cumprir e fazer cumprir os 
presentes estatutos, prestando c fazendo prestar todos os soccor
ros por elles garantidos aos associados, uma vez que estejam 
quites e em estado dC~ enfermidade; · 

§ 4. 0 Ouvir as queixas dos associados e deferil-as como fôr de 
justiça; 

§·5. 0 Autorizar todas as despezas sociaes que lhe parecerem 
justas á vista de um pedido do 1. o Secretario, o qual só será 
satisfeito na thesouraria depois de despachado pelo Presidente; 

§ 6. 0 Tomar contas ao Thesoureiro no fim de todos os trimes
tres, approval-as ou rejeital-as, segundo o parecer da commissão 
de contas, ou em outra qualquer occasião auc a administracão 
jul7ar conveniente; • 

~ 7. o Susp3nder o Thcsoureiro, bem como a qualquer con
selheiro que não cumpra com zelo e dignidade às attribuições do 
seu cargo; podendo tambem suspender e dcmittir os membros 
da Directoria em casos identicos; . 

§ 8- 0 Accusar o l'hesoureiro e a todo e qualfjuer associado 
per!lnte as justiças do paiz quando defraudem o cofre ou os bens 
soc1aes · ·. 

~ 9. 0 éonvoear a assembléa geral cxtraordin ariamcnte todas 
as vezes que fôr requerido por 1>0 socios quites como ordena o 
art. H, assim como em toda e qualquer occasião que o bem social 
o exija; 

§ l.O. Tomar todas as medidas que julgar convenientes á be.m 
da boa marcha social ; 
. ~ H. Organizar, approYar e submetter á approvação da as

sembléa geral um projecto de regimento interno para regular as 
sessões do conselho c da assembléa gerat, bem como para descri
minar os deYeres da mesa c das respectivas com missões. 

Art. 2!. Serão supplentes do conselho todos os irnmediatos 
em votos uma vez que se ncharcm quites, os quaes serã.o chnn:a
dos na ordem de sua vctação para tomarem assento nos segum
tes casos : 

§ L o Por faHa de comparecimento do proprietario a quatro 
reuniões seguidas, não sendo. motivada por molestia ; 

§ 2. o Por prisão ou pronuncia do proprictario, sendo aquclla 
prolongada ; 

§ 3. 0 Por despedida ou fallccimento; 
§ 1. o Por atrnzo de mensalidades. 

CAPITULO VII. 

DA ASSEMRLÉA íillRAL. 

Art. 22 .. A assembléa geral reune-se ordinariamente. no s~
gundo domingo do mcz de Julho de cada anno, para ouv1r a lei
tura do relat.jrio feita pelo Presidente e do balancete geral que 
fará parte delle, e compete-lhe : 

~ 1.0 Eleger uma commissão de lres membros para dar parecer 
sobre o balancete e rclatorio da administração, o qual será apre
sentado e discutido na seguinte sessão da assembléa geral; . 

§ 2. o Eleger novo conselho conjunctamente com o Thesonreiro, 
devendo este ser eleito por maioria absoluta. 
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Art. 23. A mesma assembléa geral de verá ser convocada oito 
dias depois de sua primeira sessão ordinaria, competindo-lhe: 

~ L" App-rovar ou rejeitar o pareser da con~missão lavrado 
solJre o relatorio e balaneo e bem assim as medidas tomadas ou 
propostas pela Administração; , * 2. o Ouvir as queixas ou representações e appellações dos 
associados, conjunctamente com as respostas do conscliiO, discu

. til-as e decidil-as definitivamente como fôr de justiça.; 
~ 3. o Conceder o titulo de socio benemerito ou bemfeitor aos 

associados que delle se tornarem merecedores. 
Arl. 2í. Haverá uma terceira assembléa geral para approvar 

os actos da segunda c empossar a nova administração. 
As assembléas geraes só se julgarão constituídas achando-se 

presentes 50 socios quites. Não comparecendo na primeira reunião 
u numero prescripto de socios, a assembléa geral será de novo 
convocada dentro de oito dias. e se ainda assim nesta segunda 
convocação se der a mesma falta, haverá terceira dentro do 
mesmo prazo e no dia marcado a assembléa geral poderá delibe
rar com o numero de socios que se achar presente. 

Art. 25. A assembléa geral poderá ser convocada extraordi
nariamente sempre que o conselho o entender conveniente, e 
bem assim quando lhe fôr requerido por :5() socios quites; não se 
podendo tanto nesta como nas sessões extraordinarias do conse
lho tratar de outro assumpto que não seja aquelle para que foram 
ellas convocadas, salvo todavia as ma terias p;lra que fôr reque
rida e votada a urgencia. 

CAi':Tl!W \"lU . 

. 'crt. 2~i. Findo3 os lrailall.tos da primeira asscmbléa geral or
dinaria de c~ula :1nno, o Presidente coaverterá a. sessão em colle
gio eleitor:1l para a eleição 1lo conse:tw e uo Thcsoureiro, e man
dará proccticr p;;lo 1." Secretario á chamada dos socios quites, 
depois de nomear qtutro e::.crutadorcs. . 

Art. 27. Finda a chamada e reccbid:1s as ccdulas dos proprios 
votantes que as deposita.rilo na urna, o Presidente procederá a 
contagem llcllas, a lirn de eonfcril-a.s com o numero de votantes 
lJUe acudiram á chamada, findo o que se procederá á apuração; 
caso porém não seja possível concluil·a no mesmo dia, Ia.vrar
sc-ll:t um termo das que tiverem sido apuradas, com declaraeão 
do ~tuuero das qac licaraf!l por apurar, c assignadci pela rnésa 
scra (ward:~do na urna. COllJUnctamentc com ellas. 

A urna além de fechada sorá lacrall::t c rui.Jricado seu rotulo 
com~ é de estylo, distribuindo-se as chaves pelos escrutadores e 
Presidente, ::t fim de continuar-se a apuração no dia seguinte, e 
da mesma forma nos subsequcntcs. 

Art. 2d. Cot:tcluida a apuração das cedulas, o :I. • Secretario 
procedera a leJtur::t do termo eleitoral, qoe será lavrado no res
pectivo livro com os orotestos e contra-protestos, caso appa.rer.am 
c depois de lido, será· assignado pela mesa. • ' 

Delle só tomará conhecimento a a.ssembléa proxima a. qual 
julgan~o váliua a. f:'leição, o f. o Secretario remetterá a cada. un~ 
dos eleitos um omcw declarando o cargo para que foi eleito com 
que numero _de votos, e bem assim o dia, !Jora e lugar enl. que 
se qeve reumr para cot:n os outros ~elebrarem a sessão prepara
tona do conselho, scrvmdo-lhe de d1plorna o dito officio. 
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CAPITULO IX~ 

DOS M'-MBROS IJA l\IES.\. 

Art. 29. O Presidente da So~icdadc é o /lei observador c execu
tor das disposiçc~~ contidas nc~tes estatutos, c para a bo:t exe
cur.ão dellas c inle!fa observanc1a delles cumpre-lhe: 

~· l. o Presià ir ás sessões do conselho e ás da assembléa geral, 
dirigindo a nrdem dos trabalhos como lhe fôr prescripto pelo 
regimento interno; 

~ 2. 0 l\lanter a boa ordem entre os socios e suspender asses
sões quando ella se achar alterada ; podendo mandar retirar do 
recinto das sessões, tanto do conselho como da assernbléa geral, a 
qualquer associado ou conselheiro que manifestamente provocar 
e pr<?mover agita<;ão e desordem nr. reunião, para que esta possa 
contmuar regularmente no desempenho de seus trabalhos; 

§ 3. • Confeccionar e apresentar á assembléa geral ordinaria 
um relatorio circumstanciado de todos os trabalhos do anno so
cial, o qual será sujeito no exame e parecer de uma commissrro 
da mesma assembléa geral ; , 

~ i.• )~prcsenfur, logo que se demitta on seja demittido, um 
relatorioao seu successor,a fim de que este possa formular o an
nual, que deverá s2r complelo, fazendo aquelle parte integrante 
deste; 

§ 5. • Representar a Sociedade conjunctamcnte com os mem
bros da mesa em todos os actos para que fôr ella convidad~. sem 
que deixe, em caso de impossibilidade da Dircctoria, de nomear 
uma commissão ou os membros que forem necessarios para com
pletar aquella ; 

~ 6." Assignar co:n a Directoria todos os requerimentos ou re
presentações que ~m nome da Sociedade tenham de subir á 
presença das autortdadcs.; 

~ 7. • Nomear, de combinação com o conselho, com missões de 
senhoras para verem e syndicarem de alguma socia que esteja 
enferma, ou outro qualqu!)r fim para que uma commissão d0 
senhoras seja mais conveniente aos interesses sociaes; 

§ 8. 0 Rubricar todos os livros, tanlo da Thesouraria como da 
Secretaria, depois de competentemente numerados e abertos 
por um termo do 1. 0 Secretario; e bem assim todas as guias 
para pagamento; 

~ 9. 0 Despachar todos os requerimentos que não dependam 
de deliberacão do conselho, propostas, e todo o expediente so
cial, segundo as decisões que fôrem tendo; rubricando e datando 
todos os seus despachos; 

§ !0. Despachar, ordenar e fiscalisar sobre todos os casos de 
soccorros sociaes, de modo que os associados que requererem a 
beneficencia, estando qui les, não soffram demora na recepção 
della ; 

§ H. O Presidente como qualquer outro conselheiro pollerá 
propôr medidas, projectos ou resoluções á bem da Sociedade, os 
quaes serão, como todos os outros, discutidos e votados na fórma 
do regimento interno, não podendo elle diseutil-os ou susten
tai-os sem que ceda a cadeira ao seu substituto; 

§ l.2. O Presidente não poderá oppôr-se a que sejam discutidos 
em conselho todos os requerimentos, indicacões ou projectosque 
·forem dirigidos ao mesmo conselho em nome collectivo. 
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. \rt. 30. O Presh!ente não poderá convocar a assembléa geral 
extraordinaria sem autoril:ação do conselho, seja ou não reque
rida, senão nos cases em que o mesmo conselho se ache incapaz 
de continuar, não só por haverem vagas e faltarem sup
plentes quites e habilitados que as preencham, como por se achar 
elle atrazado em suas mensalidades, ou por não se reunir tres 
sessões seguidas devidamente convocado. ' 

Art. 31. Ao '~ice-Presidente compete substituir o Presidente 
em todos os seus impedimentos, ainda mesmo momentaneos, 
excepto nos casos de demissão ou fallecimento em que vague a 
cadeira, que deverá ser preenchida por nova eleicão; assumindo 
durante o tempo em que o substituir, qualquer que elle seja, 
todas as attribuicões c responsabilidade. 

Art. 32. Ao L •"secretario compete: 
~ 1. 0 Substituir ·o Presidente na iàlta do Vice-Presidente, 

assumindo todas as suas altribuicões e responsabilidade, no
meando quem substitua o 2. 0 Secrétario, que passará a 1. 0 ; 

§ 1!. 0 Annunciar pela imprensa, em nome do Presidente ou por 
meio de avisos, os dias, horas e lugares das sessões, tanto do 
conselho como da asscmbléa geral; 

§ 3. o Matricular os socios sem distinccão de sexo, pela ordem 
chronolof(ica de suas entradas, que llie serão fornecidas pelo 
Thcsoureiro mensalmente, devendo constar do livro das matri
culas com clareza e simplicidade o nora e, idade, estado, natu
ralidade, occupacão e residencia, c o nome do proponente ; 

§ 4.• Registrar: o nome dos wcios que tenham requerido e vão 
requerendo bcneílccncia em um liuo pt!ra esse fim destinado; 
declarando nellc a época em que comecou c findou a mesma be
r.eiicencia, c qut!l a wmma a que e lia" montou ; 

~ 5. o Registr-ar e:n um livro especial o nome dos socios que 
prescindirem da !Jcneilcenciaquando enfermos, declarando nelle 
as quanUas assim pouradas; , 

~ 6. o Proceder á leitura do expediente tanto nas sessões do 
conselho como da asssmbiéa geral e igualmente á chamada dos 
socios cu cons~;:!heiros, sempre que pe:o Presidente lhe fôr orde
nado; 

§ 7. 0 Expedir com a maior brevidade possivel, por intermedio 
dos agenles da t!Jesouraria, os ofiicios, avisos, diplomas, circu
lares c rnl!is papeis concernentes á Sociedade. 

Art. 33. Ao 2. o Secretario compete: 
~ 1. o Itedigir c proceder á leitura das actas e termos eleitoraes 

tanto nas sessões do conselho como nas da assembléa geral, e 
regisira!-as no respectivo livro, depois de approvadas; 

~ 2.• Coadjuvar c substituir o L 0 Secretario em todas as 
suas aiiribuieõcs. 

Art. 3L O ·rbe>oureiro deverá comparecer a todas as sessões, 
tanto do conselho corno da assembléa geral, e quér seja conse
lheiro, quér não, compete-lhe: 

~ L o Arrecadar e fner arrecadar, sob sua responsabilidade in
dividual, tudo quan<o periencer á Sociedade, fazendo um inven
tario dos bens sociacs; sendo responsavel por tudo quanto re
ceber c llespender; s 2. o Ap:escnlf\r. á A<lmi;;istração no fim de cada trimestre, 
ou qunndo clla o JUlga!· conveniente, um balancete documen-
tado da arrec:uiação, dispcndio e applicacão dos dinheiros d 
So~icdatle, o qu:1\ se;-á sujeito ao exame e parecer da - . _ 
dccontas; - ~"~AMA 

j ~;· :rer um ou m~is livros d"otide consleJ?l c Áã~ \1~ "' ·~ 
p!icinaoc o> no:ncs e as entrad:1s dos assoc1 s N 01as, di-
plomas c mens~lidade,;; ouiro rara o h ~ da receita e 

(~ 
~ 

D2S 
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despeza da Sociedade, os quaes, bem como os do Secretariu, serão 
numerados e rubricados pelo Presidente . 

. ·' Art. 35. O Thesoureiro não poderá pagar quantia alguma sem 
·que esteja previamente autorizada pelo conse!ho e rubricada a 
ordem pelo Presidente. 

Art. 36. O Thesoureiro poderá ter, por proposta sua, um ou 
mais agentes sob a inteira responsabilidade do conselho para fa
zerem a cobrança da S9ciedade, aos quaes poderá pagar uma 
porcentagem nunca ma10r de !O% das mensalidades e 3 °/0 das 
j o ias e remissões que receberem. 1 

Art. 37. Ao Procurador compete : 
~ i. 0 Desempenhar com zelo e dignidade todas as diligencias ou 

com missões de que for encarregado pelo conselho; 
~ 2. o Coadjuvar as commissôes em caso extraordinario, e em

pregar toda a sua influencia em favor dos interesses sociaes. 

CAPITULO X. 

DAS CO:\'L\11SSÕES. 

Art. 38. Haverá tres commissões permanentes eleitas pelo con
selho e compostas: a hospitaleira e a syndicante de oito mem
bros, cada uma, e a de contas de tres membros. 

Além destas com missões poderão ser eleitas pelo conselho ou 
nomeadas pelo Presidente tantas r1uantas forem especialmente 
n ecessarias. 

Art. 39. A' commissão hospitaleira cumpre : 
§ l. 0 Visitar os associados que se acharem enfermos, logo que 

para isso fôr autorizada; saber de suas necessidades e informar 
de tudo ao Presidente, a fim de que elle providencie com ur-
gencia; · 

§ 2.° Continuar a visital-os de 15 em i:> dias, emquanto est.i
verern doentes, e informar do seu estado ao conselho por me10 
de pareceres pr escripto; . 

§ 3. o Informar do mesmo modo ao conselho quando veJa que 
algum associado já se ache em estado de não precisar mais d,~ be
nelicencia, c bem assim propOr ao conselho a suspensão dellas 
quando entenda que são ·mal applicadas. 

Art. 40. A' commissão .syndicante compete : 
§ L o Syndicar, com prudencia e escrupulosa attenção, os re

quisitos exigidos pelos arts. 2. o e 3. o destes estatutos, sobre os 
ca!ldida tos ou _candidatas propostos, dantio o seu parecer _pores
cflpto e menciOnando nelle o numero das propostas ~yndlCadas; 

~ 2. o Informar o conselho sobre o máo procedimento que 
tiYerem os associado;, logo que, com certeza, tão desagradavel 
occurrcucia chegue ao seu conhecimento; . 

~ 3. o Esforçar-se por angariar o maior numero de associados 
que pader. 

Art. 41. A' commissão de co:·1tas compete : 
~ 1. 0 Examinar e dar seu parecer minucioso sobre as contas 

e balancetes da thesouraria, devendo para isso rever toda a es
cripturação desta ; bem çomo com pulsar e analysar todos os do-
cumentos a que se referirem os balancetes; . 

§ 2. 0 PropOr ao conselho as medidas que l.he suggenr seu zelo 
e amor social, não só para maior economia, como para augmentar 
o fundo da Sociedade; _ 

§ 3. o Vigiar e impedir por meio de serias observaçoes que os 
dinheiros da Sociedade sejam gastos com profusão. 
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CAPiTULO XI. 

DOS FUNDOS DA SOCIED.\D!l. 

Art. 42. Os fundos da Sociedade dividem-se em permanentes 
c disponi veis : 

§ i. o São fundos permajlente~ as joias de entradas e as mensa
lidades, todas as vezes que excederem de i :000~000, e os dona
tivos feitos á Sociedade até perfazerem a quantia de duzentos c 
cincoenta contos de réis (250:0001~000). • 

~ 2. 0 Serão fundàs disponivcis as accumulaçües de mensali
dades, J'oias e donativos emquanto não houver o fundo perma
nente e que acima se trata; e logo que cllc esteja realizado 
passará todo o rendimento a ser fundo disponivcl. 

Art. 43. Os fundos da Sociedade serão dcpõsitados em esta
belecimentos de credito, escolhidos pelo conselho, e as quantias 
destinadas não só para o fundo permanente, como para o dis, 
ponivel serão convertidas em apolices da divida publica geral 
ou provincial que gozem das mesmas garantias, e:n bilhetes do 
Thesouro ou em letras hypothecarias com garantia do Governo, 
a Juizo do conselho, nao podendo o Thesoureiro conservar em 
caixa mais de i :000~000, c regulando-se os depositos nos Bancos 
de modo gue sempre esteja a caixa habilitada para occorrer ás 
despczas de momento. 

Art. u. A Sociedade n:io porkrá fazer elTectivas as pensões sem 
que tenha realizado o fundo permanente de 2:.iO:OOO,~OOO. 

CAPITULO XII. 

nos socconnos rm GERAr .. 

Art. 41>. Os associados, tanto na Côr!e como nos seus limites, 
que por molestias#ou avançada idade licarem impossibilitados 
de trabalhar, serão soccOITidos com uma mensalidade de 20/1, 
paga em duas prestações adiantadas. . 

Art. \G. Quando qualque1· associado por molestias ou avan
(Jada idade ficar impossibilitado de trabalhar por toda a vida, 
terá direito a uma pensão de !1lSOOO mensaes. · 

Art. lí7. Locro que qualquer associado adoecer e qulze•· per
ceber a benellcencia, ilevcrá requerer-a por escripto ao Presi
dente, juntando ao seu requerimento o recibo por onde mostre 
estar quite de suas mensalid:~des. 

Art. lí8. A todo o associado, que, em estado de enfermidade 
justificar a absoluta necessidade de procurar restabelecimento 
nos suburbios ou fóra do lHo de Janeiro, a Sociedade á vista do 
respectivo documento adiantará por inteiro a benellcencia de 
dous mezes, não tendo direito a novo soe corro senão tres mezes 
depois. 

Art. 19. Todo o associado tem direito á quantia de õO,~ para a 
ajuda de custo de seu funeral, logo que esta seja requerida por 
pessoa de sua familia ou por algum amigo de reputaç:io idonea 
c insuspeita á Administ1·ação, sendo o requerimento entregue á 
Directoria antes do corpo ser sepultado, para evitar qualrruer es
peculação posterior. 
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Art. W. O associado, quz durante sua viela nao percc!Jer soe· 
corro algum, legará á sua viuva, emquanto se conservar nesse 
estado e honestamente, uma pensão de tO~ mcnsaes; c se ft:r bc
nemerito ou bemfeitor será a pensão de 15~. 

Art. 51. Na falta de vi uva, esta pensão revcr·t:wá em favor <los 
filhos repartidamente: ás tllhas emquanto solteiras c ::os filhos 
até á idade de 18 annos. 

CAPITULO Xlll. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. õ2. A Sociedade não poderá contrahir divida alguma nem 
fazer juncção com qualquer outra, sem que a isto annuam dons 
terços da totalidade de seus socios quites. 

Art. ú3. O associado que se quizer remir de suas mensalidades. 
o poderá fazer, pagando a quantia de :HiO~ tendo de Hi a 33 annos 
de idade e a de 200fJ tendo de 36 a uO anúos. O candidato. a sacio 
que queira entrar remido pagará a mesma quanWt, além dares
pectiva joia. 

Art. 5~. Aos associados que durante quatro armos tiverem 
pa,go, sem interrupoào, as suas mensalidades, e se quizcrem re-. 
m1r dellas, levar-se-lia em conta metade das que tiverem pago 
durante esse tempo, caso nunca tenham recebido soccorros da So-
ciedade. · 

A1·t. 55. A Sociedade reunida em assembl<ia geral poderá 
conferir, por proposta do conselho ou de qualquer membro, o 
titulo de socio benemerito a todo e qualqum· associado que tenba 
prestado relevantes serviços á Sociedade. 

Art. 56 .• Será considerado sacio henemerilo todo e qualquer 
associado quep ropuzer 40 candidatos para o gremio social, 1epois 
que todos elles tiverem pago a respectiva joia. 

Art. 57. O associado que por espaço de quatro anntJs servir no 
conselho da Sociedade, comparecendo pelo menos a :1.8 sessões 
em cada anno, será tambem considerado socio beneme1·ito. 

Art. 58. Serão tambem considerados sociog benemeritos todos 
os medicas e botica•·ios. que se prestarem a soccorrer gra
tuitamente os so<iios enfermos desta Sociedade por espaço de um 
anno. 

Art. 59. Serão considerados socios bemfeitores todos aquelles 
que fizerem um donativo á Sociedade nunca menor de 200;~000 
por uma só vez, ou por tantasqua!lt~s p_erfaçam aquella som ma. 

Art. 60. Nenhum associado tera direito aos soccorros estabe
lecidos no Capitulo XII, senão um anno depois de sua approvação 
para socio. 

Art. 6:1.. Todo o associado que se retirar para fóra do município 
neutro J participando-o á administração da Sociedade, ficará 
isento ae pagar mensalidades emquanto estive1· ausente. . 

Art. 62. Nenhum associado terá direito ás regali:ls contidas nos 
presentes estatutos sem que esteja quite; considerando-se como 
tal o que dever menos de tres mezes de mensalidades. 

Art. 63. A Sociedade não poderá ser dissolvida, sem que a isso 
annuam dous terços da totalidade dos membros que a compõem ; 
devendo em tal caso ser todo o seu patrimor.io dividido por todos 
os associados na razão proporcional das quantias com f(Ut.l tiverem 
entrado para o cofre social. · 
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. Art. 6~. O regimento in terno de que trata o S U do art. to será 
submettido á approvaçãodo Governo Imperial. 

Art. 6~. Os presentes estatutos não poderão ser reformados 
senão dous annos depois da sua approvação pelo Cloverno lmpe· 
ria I. 

Art. 66. Ficam revogados os estatutos approvados pelo Decreto 
n.• 3318 de 21 de Outubro de 186\ e todas as disposições em con· 
trario. 

Rio de Janeiro. :17 fiP- Ala io de 18i:>.- O Presidente, José ltlari11 
de CastTo.-0 Yice-Presidentr:>, Jolio Antonio Rodrigues Dantas.-
0!.0 Secreblrio, .4nf.oniro /.'HÍJ de So"za.-0 2."Secretnrio, Joa
quim José Silvestre da ,Costa.- O Thesoureiro, EduaTdo Joaquim 
Me11des de Jlaga/luies.- O Procurador, Joaquim José do Faria. 

DECHETO N. (;2',:1- OF.l2 OF. JUr.tiO lll~ l871i. 
/ 

Appmva os estudos detlnlt~.Vos da E~tr~~~ ~~ .r~rro- Conde 
d'Eu -, na P,i'ovincia da Parabyba. ·· 
·-- I 

A Princeza Im perú~Í Regcn te, em Nome de Sua 1\fa
gestade o lmperadór, A Ltendendo ao que reque~·eu o 
Engenheiro André Rebouças, concessionario da Estratla 
de ferro- Conde fi'Eu -, na Pro\'incia da Parahyba, Ha 
por hem Approvar os e.;tutlos llelinitivos da mesma 
estrada, constantes das plantas, perfis c m-d.,; documen
tos, menos o orçamento, todos rubricados pelo Chefe da 
Dircctol'ia- das Obras Publ icag, c a que se refere a clau
sula 2. a das que liCompanharam o DccJ·eto n. o ü008 de 
25 de Abril de !87~. 

Thomaz José Coelho de Almeit.la, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Alini:>tro e Secretario de Esta
do dos Negocios da AgTicultura, Commercio c Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça cxecu ta r. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em doze de Julho ele mil oito
centos s.etenta e seis, quinquagesimo quinto da lnde
pendencra e do lmperio. 

- I'Ann: 11. 
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DECRETO N. G2H- DE J2 Dli: ;JUJJIO DE !876. 

Concede p~Jl~gi_o a Joã'J L~íz Guimarães para f 
vender um eomp~ss9 d~ sua invenção, destiJ 
figura da ellipse. ,. .. ·. 

A Princezú Imperial Regente, em Nome de Sua 1\fages
tade o Imperador, Attendendo ao quo requereu João 
Luiz Guimarães, e de conformidade eoni o pareeer do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Sobrr:mia.e Fazenda· 
Nacional, Ha por hem Conceder-lhe privilegio por cinco 
annos p11ra fabriear, us1r o venclér um compasso do sua 
invenção, destinado a traçar a figura da ollipse. 

Thomaz Jllsé Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
1\Iagcstadc o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultut·a, Commcrcio c Obras Publ i
CMI, assim o tenha entendido e faça execubt', Palaeiodo 
Hio de Janeiro em rloze de Julho de mil oitocentos 
setcnt3 c seis, quinquagcsimo quinto da Indcpent!cncia o 
do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida .. 

DECRETO N. 624ti- DE i2 nr. JULHO DE {876. 

Autoriza a Companhia IndusJÍ'Ial Jundiahyana a elevar seu 
capital, conh·ahíndo um cmprestlmo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendomlo ao que requereu a <.:ompanhia Jun
díahyana, dcvhlamentc t'epresentada, c de conformidade 
com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado, exarado em Consulta de· 22 de 
1\faio do corrente ann:o, Ha PN' bem Conceder-lhe auto
riz:Jção para elevar o seu capital de 1110:000~000 a 
mais um terço, contrahindo para esse fim um. em
prestimo, mediante as clausulas que com este batxam 
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assignaclas por Thomaz José Coelho de Almeida, do 
Conselho de Sua .Magest::tde o Imperador, l\finistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicas, que assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
doze de Julho de mil oitocentos setentr. e seis, quin
quagcsimo quinto da Iriclependencia c do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se reÍere o Decreto n.• 6~4" 
dest.a d.at:a. 

I. 

A Companhia Industrial Jundiahyana fica autori
zada a augmentar de um terço seu capital social de 
HO:OOO#OOO, marca1lo no art. 20 de sc>us estatutos, 
approvados pelo Decreto n. • ti731 de 27 de Agosto 
de 18H. 

II. 

Este ailgmento poderá cffectnar-s!) por meio de em
prestimo, sob as seguintes bases : 

:f.. a Premio nunca excedente a dez por cento. 
2. ~ Çessará a distribuição tle dividem! os emquanto 

a divtda ;JSsim contrahida não fôr complct:~mentc 
amortizada. 

3. a Para garantia do emprestimo a Companhh po
derá hypothecar seu csta!ielccimcnto. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 12 de Julho de 1876.
Thoma.z José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 624,6- DE n n;;; JULHO DI<: !876. 

Concede au!orizal,'ão a i\ra.-,{el de Assis Drnm.mnnd e nernan!o 
Pinto de Oliveira para ~Z'J~I~t·arcm mina~ de a7~~liJEl_C na Pro-
viacia do Paraná. i · 

A Pl'inr.eza Impet'ial Regrnte, em Nome .do lmpei·a
dor, Attendendo ao que J'!'rjltaerarn i1í:lnorl dn As»i.;; 
Drummond e Bernaruo Pinto de O!ivnir;:, H11 por bem 
Conceder-lhe~ autor·iz:t<.:;io para explorarem minas de 
azougue na villa da Paltlleira, na Provinci<l do ParJn~l, 
sob as clausulas ·que c:om este baixam, assign~das po1· 
Thomaz José Coelho de Almeida, do C .nsclho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secrl'lario de E:;tado 
dos Negocios da Agricultura, Commen:io c Obras Pu
blicas, que as~im o Lenha cntrndido e f:H;a executar. 
Palacio do Rio ue Janeiro em doze de Julho de mil 
oitocentos setenta c ~eis, quinquan:esimo q-uinto da In-
dependencia e do Imperio. ~ 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n . 0 6~46 
desta data. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos a :Manoel de 
Assi5 Drummond c Bernardo Pinto de Olivr.ira para ex
plorarem minc.s de azougue, na Prorincia do Paraná. 

11. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendados pela sciencia. . · 

As que se ti verem de fazer em terrenos possu idos, por 
meio de sondagens, cavas, poços, galerias subler·r aneas 
ou a céo aberto, não poder·ão ser executadas sem auto
rização escripta dos proprietarios. 

Se esta, porém, lhes fôr negada, poderá ser suppr ida 
pela Presidencia da Província, merliante·fiança prestada 
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pelos concessionarios, que responderão pela indemni
zação de todos os prejuízos, perdas e· damnos causados 
aos proprietarios. 

Para a concessão de semelhante supprimento o Presi
dente da Província, por editaes, intimará os proprie
tarios para, dentro do prazo razoavel que marcar, apre
scnlal·em os motivos de sua opposição e requererem o 
que julgarem necessario a bem de seu direito. 

lll. 

O Presidente da Província concederá ou negará o 
supprimento requerido, á vista das razões expendidas 
pelos proprietarios ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os inte
rei'sados recorrer para o Ministcrio da Agricultura, 
Commercio c Obras Publicas. Este recursQ, porém, só
mente será recebido no etfeilo de,·olutivo. 

IV. 

Deliberada a conce!'são do suppri men to da licença, 
proceder-sc-ha immrdiatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2. a, ou da indemnização dos 
prejuízos allegados pelos propr·ictarios, por meio de 
arbitro~, quo serão nomeado~, dous pelos concessionarios, 
e !lou;; pelos proprictarios. Se houver emparc, será de
cidido por u:n 5." arbit1·o, nomeado pelo Presidente 
tia Província. Se os tenenos pertencPr~m ao Estado, o 
5. • arbitro ser·,1 nomeado pelo Juiz de Direi to. Proferido 
o laudo, os concessionario:> serão obrigados a effectuar 
no prazo de oito dias, o deposito da !iança, ou pagamento 
da importanda, em que fór arbitr:Jda a indemnização, 
sem o que não lhes será concedido o supprimento da 
licença. 

Y. 
A indemnização de que trata a cláusula precedente 

será devida, ainda quando as explorações foremfeitasem 
terrenos de propriedade dos concessionarios ou do Es
tado, uma vez que delJa:; possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confrontantés. 

VI. 

Serão igualmente obrigad·os a restabelecer, ã sua 
custa, o curso natural das aguas que tiverem de desviar 
de seu leito pela necessidade dos trabalhos de expl6ração. 
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Se o desvio dessas aguas prejudicat· a terceiro, não 
lhes será permittido effectual-o sem licença deste, que 
poderá ser supprida, mediante indemnização, na fórma 
estabelecida na clausula ~.a 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação 
de pantanos ou estagnação de aguas, que possam preju
dicar a saude dos moradores da circumvizinhança, os 
concessionarios serão obt'igatlos a deseccar os terrenos 
alagados, restitulndo·osa seu antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços 
ou galerias nos terrenos desta concessão não terão 
lugar: 

L" Sob os edificios e a 15 metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso, e por escripto, do respectivo pro
prietario. Este consentimento não poderã ser supprido 
pela Presidencia da Província; 

2. o Nos caminhos c estradas publicas c a 10 metros 
de cada lado delles; 

3. o Nas povoações. 

IX. 

Os conce!;sionarios farão levantar plantas geologicas 
e topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demonstre·m, tanto quanto permittirem os trabalhos 
que ti verem feito, a superposição das camadas mine
raes, e remetterão as ditas plantas, por intermedio da 
Presidencia da Província, á mencionada Secretaria 
acompanhadas : 

t. o De amostra dos mesmos mineraes c das varieda
des das camàdas de terras; 

2. o De uma descripção minuciosa da possança das mi
nas, dos terrenos de domínio publico e particular ne
cessados á mineração, com designação dos proprieta
rios, das edificações nelles existentes e do uso ou em
prego a que são destinados. Outrosim, indicarão qual o 
meio mais apropriado para o transporte dos productos 
da mineração e qual a distancia entre cada uma das mi
nas e os povoados mais proximos. 
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X. 

Satisfeitas as clau;;ulas de5te Decrete, se:·-lhes-ha cotr
cct1ida autorização para lavrar as minas por elles des
coberta~ nos lug;lrl's designados, <.le'accôt•uo com as leis 
c contliçõ~s que o Governo julgar conveniente estabele
cer no acto cb concessão, no interei'se da m-ineração e 
em beneficio do Estado e dos pat·Licularcs. 

Palacio do Hio de Janniro em 12 de Julho de :1.876,....;. 
Thomaz José Coelho de Almeidu. 

DECRETO N. 6~í7- DE 12 DE JULHO DE 1876. 
J 

Concede p1·ivilegio a Claude FAw e Gaspar Paille para fabri· 
ciireiii ·c nnderem lornos de sua invenção. 

A Princeza Impct;ial Regente, em Nome elo Impera
(lor, Altcmlemlo ao que re(JUercram Claude Fine e 
G;1spar Paille, e de conformidade com o parecer fio- Con
selheiro Procmador da Coróa, Soberania c Fazenda Nacio
nal, Ha por bem Conceder-lhes privilegio por oito annos 
para fabricarem e venderem fornos tle sua invenção, 
segundo o desenho c desrripção que apresentaram. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
1\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negot~ios da Agricultura,Commercio c Obras Publica~, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em doze de Julho de mil oitoeentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da Independenc:ia e do Im
perio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho lle Almeida. 
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DECRETO N. 6~\8- DE 12 DE JULHO DE 1876. 

Crmcede autorização p:lr dous ~'lnos a José Fe1·reira da Silva 
Pinto 11ara explorar jazidas 1(~ineraes no municipie> de Ouro 
Preto, capital de Minas. , 

A Pl'inéeia Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendeildo ao que reQuereu José Feneira da Silva 
Pinto, Ha por bem Conceder-lhe autorização por dous 
annos, para explora1· jazidas de ou1·o, ferro e outros 
mineraes, no município de Ouro Preto, capital da Pro
víncia de l\finas Ge1·aes, sob as clausulas que com este 
baixam assignaflas por TllomazJosP. Coelho de Almeida, 
do Conselho de Sua l'llage,;tade o Imperador, l\Iinistro e 
Secret:1rio de Est.ado elos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Ol:Jras Publica~, (jUC assim o Lenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze de 
Jul110 tlfl mil oitocentos setenta e seis. quinquage
~imo quiuto da Indepenuencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tlwrnaz José Coelf!,() de Almeida. 

f:ilau•ula• a que se rcf'ere o Deereto o.• 6248 
c:Jee~ data. 

!. 

Fica conctl•lido o 1wazo de dous annos par•a o concessio· 
na1•io José Fl!i'I'OÍl'a da Siiva Pinto oxplorar jazidas de 
ouro, ft1r1·o a outros mlneraes no municiplo de Ouro 
Preto, Provlncla rle l\línas GoraPs. 

11. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendad os pela sciencia. 

As que se tiverem de fazerem terrenos possuidos por 
meio de sondagens, cavas, poços, galerias subterranea s 
ou a céo aberto, nã:o poderão ser executadas sem auto
rização escripta dos proprietarios. 

Se esta, po1·ém, lhe fôr negada, poderá ser supprida 
pela Presideneia da Provineia, mediante fiança prestada 
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pelo conce~sionario, que responderá pela indemnização 
de todos os prejuízos, perdas e damnos causados aos pro
prietarios. 

Para a concessão de semelhante supprimento o Pre
sidente da Província, por editaes, intimará os proprie
tarios para dentro do prazo rnoavel que marcar apre
sentarrm os motivos de sua opposição e re.quererem o 
que julgarem nccessario a bem de 'seu dire~to. 

lll. 

O Pres\dente da Província concederá ou negará o 
supp1·imento requerido, á vista das razões expandidas 
pelos proprietarios ou á revelia deste.s, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qua I poderãO' os inte
ressados recorrer para o Min isterio da Agricultura~ 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, só
mente será recebido no effeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proreder-se-ha i-mmediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2. a ou da indemnízação dos 
prejuízos allegados pelos proprietarios por meio de 
arbitros que serão nomeados, dous pelo concessionario 
e dous pelos proprietarios. Se houver empate, será 
decidido por um 5. • arbitro, nomeado pelo Ptesidente 
da Pro:vincia. Se os terrenos pertence1·em ao Est;~do, o 
;$. • arbitro será nomeado pelo Juiz de Direilo. Profe
rido o laudo, o conccssionario será obrigado a effectuar, 
no prazo de oito dias, o deposito da iiança ou pagamento 
da imporlancia, em que fôr arbitrada a indemnização, 
sem o que não lhe será concedido o supprimento da li· 
oença. 

v. 
A indemnização do que trata a elausula pr~cedente 

se rã devida ainda quando as explorações forem· feita! em 
terrenos de propriedade do concessionario ou do Estado, 
uma vez que de lias possa provir damno ou·prejuizo aos 
proprieta rios confron tantas. ·· · 

v1. \)"c~ 
Será igualmente obrigado a restabelecer ~~\i~ta 

o curso natural das aguas que tiver . iar de 
seu leito pela necessidade dos trabalhos · Ioração. 

- PAII'l'll 11. f -,co 
·~\ c 
'\ ,'!- ~r ... ~ vS 
-~ u"-~ 
~- .~ 
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Se o ..desvro dessas aguas prejudiear a terceit·o não 
lhe será permitlido etfcctual·o sem lic~ença <le5te, que 
poderá ser suppricla, mediante in<lemniz1ção, na fól'ma 
estabelecida naelausnla 4." 

VI!. 

Se dos trabalhos <la exploração resultar a formação de 
pantanos ou cstagnaçãodeaguas, que possam prejudicar 
a sauúc dos moradores da circumvizinh~nr;a, o conces
sion:~rio serú obrigado a tlcseccar os terrenos alagados, 
restituindo-os a seu nntigo estado. 

V IH. 

As pesquizas Je minas por weio de cavas, poços ou 
galedas nos terrenos desta concessão não terão lugar: 

L o Sob os euíficios e a J5 metros de ~ua circumfe
rcncia, salvo na ultima hypolhese sómente com con
selltimcnto expresso e por r,scripto do re;;peclivo pro
prieta:-io. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Presidencia da Província; 

2.• Nos caminhos e estradas pubt:cas c a 10 metros 
de cada h1clo dellf's; 

3." Nas povo~ções. 

IX. 

O concessiouario fara Iev<mlar plant:1s gcologicas c 
topographicas dos terrenos cxplorauos com pcrns quo 
demonstrem, tanto quanto pcr·rniltire:n os trabalhos 
que tiver feito, a superposição das camar!as mineraes e 
remetterá as ditas pl<mtas, por interme.iio da Presi'
dencia da Província, á mencionada Ser:rdaria acom
panhadas: 

f. o De âmostr·a dos mesmos miner·aes e das varieda
des elas camadas de terras; 

2. a De uma descripção minuciosa da possança das mi
nas, dos terrenos de domínio publico e particular ne
cessarios á mineração, com designação elos proprieta rios, 
das edificações nelles existentes e do uso ou emprego a 
que são destinados. Outrosim indicará qual o meio mais 
aprupriado para o transporte dos productos da miner_a
ção.e.quala distancia entre cada uma elas minas e os 
pq:voados mais proximos. 
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X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto, ser-lhe-ha con
cedida autorização para lavrar as minas por elle desco
bertas nos lugares designad<ls, de accôt·do com as leis e 
condições que o Governo julgar conveniente estabelecer 
no acto da concessão, no in'teressc da mineração e em 
beneficio do E1tado e dos pat·Liculares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Julho de 1876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 62~9- DE :1.2 DE JULHO DE 1876. 

Concede P.E!Yil~gio a Miguel yhin Baglio .. ni para uma .n.la
china de s·úa invenção, den?foinada- T~rbina T;mgeteclas. 

A Princeza Imperial Régcnte, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu l\liguel Manin Baglioni, e 
de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da. Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, Ha por 
bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para fabricar 
e vender a machina ele sua invenção, denominada -Tur
bina Tangeteclas- apropriada a pilar e descascar café. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em doze de Julho de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia 
e do Imperio •. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRE,TO N. 6200; DE 12 DE JULHO DE !876. 

Concede a Gony Stepben ~rívíÍeg_io para fabricar e vender um fil
trador ~'~a de sua invenção. 

A Princeza Imperial Regente; em Nome de Sua Mages
tade o Imperador, Attendendo ao que requereu Gony 
Stephen, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha 
por hem Conceder-lhe privilegio por oito annos para fa
bricar e vender o filtrador d'agua de sua invenção, se
gundo o desenho e descripção que apresentou. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas, assim o tenha cn tendido e filça executar. Palacio do 
l-tio de Janeiro em doze ele Julho de mil óitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lnclependencia e 
do Imperio. . 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tlwrnaz José Coelho M Almeida. 

DECRETO N. 62tH - DE 12 DE JULHO DE 1876. 

llcclara a cnlrancia ((a comarc~clo Pará, na Província de Minas 
· Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o lmperatlor o Senhor D. Pedro li, Ba pot· bem. 
Decretar o seguinte : . 

Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia a 
comarca do Par·á, creada na Província de Mina~ Geraes 
pela Lei da respectiva Assembléa n.• 213! de H de Ou· 
tubro de 1875. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor,, Minis~ro e Secretario de 
Estado dos Negocias da J ust1ça. ass1m o tenha enten
dido e far.a executar. Pala cio do Rio de Janeiro em doze 
de Julho· de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Independencia e do Iinperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
d'I:I'I:.I'IP'~ 
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DECRETO N. 62;'32- DE 12 ~E JULHO DE 187G. 

Marca o vencimentO' annual do -*.Q!..C?.r.J:>t!!lli.c.o (!a comarca 
do Pará, na Provinp1a de Minas Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, H a por t:em De
cretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor PulJlico tla r·.omarca do Parú, 
na Província de l\iims Geral's, terá o vent:imen to annual 
1le um conto e quatrocentos mil réis, sendo oitocentos 
mil réis de ordenado e seiscentos mil réis de gratificação. 

Diogo Ve!h') Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Serret1rio de Es
tado dos Negodos 1\a justiça, assim o tenha entendido c 
faça executar. Pala do do LHo de .Janeiro em doze de 
Julho de mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo 
quinto da Indcpendenci:.~ c do Imperio. 

PRINCEZA I.MPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6253- DE 12 DE JULHO DE i87G. 

Declara a entrancia da comarca de Itacoatiarrt, na Provincia do 
--·amãzoiüt.s~-- - -

A Princeza Imperial ReA"ente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem 
Decretar o seguinte: -

Artigo unico. E' declarada de primeira cntrancia a 
comarca de ltacóatiara, creada na Província do Ama
zonas pela Lei da rcspeetiva Assemhléa n. • 3U de 26 
de Abril do corrente anuo. 

Diogo Velho Ca v;tlca n ti ue Alburruei'Crue, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es· 
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Pa lacio do Rio de Janeiro em doze de 
Julho de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
d"<:J·\;.·V>:f'tl'\:?d' 
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DECRETO N. 6254.-IJE 12 DEJULHO DE i87ü. 
' 

Marca o vencimento annual dt\ Promotor Puillico da comarca de 
I ta.coa tiara, na ftÍ-ov iiiêiã d·o- Am~azónas. 

,/ 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte: . 

Artigo unico. O P1·omotor Publico ela comarca deIta
coatiara, na Província do Amazonas, tera o vencimento 
annual de :1.:600~, sendo 8001~ ele orden3do e igual quan
tia de gratillcação. 

Diogo Velllo Cavalcanti de Albuquerque, do Conse
lho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secrerario 
de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Julho de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da Independencia c do lrnpcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 62nt.J - nE :1.2 nE JULHo DE t876. 

Declara a entrancia da ç_omarca !le Xir.iriea, na Província de 
s. Paulo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
bem Decretar o seguinte: · 

Artigo unico. E' declar;~da de primeira entrapcia a 
comarca de Xiririca, creada na Província de S. Paulo 
pela Lei da respectiva AssemlJiéa n. o 5 de 6 de Julho 
de :1.875. 

Diorro Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do m~smo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o ienha enten
dido e faça executar. Pnlacio do Rio de Ja~ciro ~m 
doze de Julho de mil oitocentos setenta e sc1s, qutn
quagesimo quinto da lndependcncia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diego Vêloo Cavalcanti de Albuquerque. 
~~ 
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DECRETO N. G2i.i6- DE i2.DE IULHO DE !876. 

1\farca o vencimento annual do Prrimotor Publico da comarca 
de Xiririca, na Provijiêiã de S. Paulo. 

A Princeza Imperial Re,g'ente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico cl:t comarca de 
Xiririca, na Província de S. Paulo, terá o vencimento 
annual de !:600$000, sendo 800~000 de ordenado e 
igual quantia de gratificação. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do C'Jn~clho 
elo mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos NPgodos da Jnsliça, a~sim o tenha enten
dido e fitça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Julho de mil oitocentos setenta e ~eis, quinquagc
simo quinto da lndcpenuencia c do lmpcrio .. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Yelho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 62o7 -oE t2 nE Jutuo nE JR76. 

Crêa o lugar de Ajudante de Çarccrciro na cadêa da capital da 
Pro,·incia do Ceará. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\Ia
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, H a por bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica creado na cadêa da capital da 
Província do Ceará, o lugar de Ajudante de Carcereiro 
com o ordenado annual de trezentos mil réis. 

Diogo Velho CHaÍcanti de Albuquerque, uo Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Sect·etario de 
Estauo dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Julho de mil oitocentos setenta c seis, quinquage
simo quinto da Indepcndencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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DECRETO N. 6258- DE 19 DE JULHO DE 1876. 

Approva o plano da obra determinada pelo Decreto n. 0 6199 de 17 
de Maio do corrente anno. 

Hei p;:r bem, em Nome elo Imperador, nos termos do 
art. 9." do Decreto n. • 31)3 ue i2 de Julho de 1SMi, Ap
provar·, para o fim da desapropriação dos terrenos baixos 
e pantanosos possniolos· púi·· (i:trlic:iliare~ e existentes no 
perímetro formado pelas- ruas de D. Feliciana, Conde 
d'Eu, Estacio de Sú, Machado Coelho e Visconde de 
ltaúna, o plano, que a este acompanha, or·ganizado pela · 
commissão de melhoramentos da cidade para a execução 
da obra do aterro dos rcfer·ido~ krrenos, determinada 
pelo Decreto n.• 6H)!) ele -17 de l\faio do COITLW:e anno. 

O Dr. José Bento Ja Cunha e Figueiredo, rio Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, .Senador do Imprrio, Mi
nistro e Secretario r! e E-;tado dos Negocias do Imperio, 
assim o tenha entendido c faca BXecutar. Palacio do Hio 
de Janeiro em tlezanove de Julho ele mil oitocentos se
tenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e 
dolmperio. 

PRINCEZA IMPE!HAL REGENTE. 

José Bento da Cttn!vt e Fig1teiredo. 

DECRETO N. 6259- DI;! 19 l>E JULHO DE !876. 

Concede durante ?O annos a garantia de juros de 7 % ao anno, 
sobre o maximo capital de 2.474:762~000, destinado á construc· 
ção da Estrada de ferro da villa de S. João do Monte Negro, ao 
Porto da Boa-EsperariÇ~, na Provincia de S. Pedro do RiÓ 
Grande do Sul. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereram Carlos Jacob 
Scbilling e João Jor·ge Hagg, Ha por bem, nos tel'mos 
da Lei n. o 21150 de 2.í de Setembro de !873, Conce
der-lhes ou á Companhia que organizarem para a 
conslrucção ela Estrada de ferro da villa de S. João 
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do Monte Negro ao Porto da Boa-Esperança, na Pro
víncia de S. PP.dro do Rio Grande do Sul, a garantiá 
de juros de 7 °/., durante o prazo de 30 annos, sobre 
o capital que fór effectivamente empregado na dita 
estrada ate o maximo de 2. 4.74.:762h000, observadas 
as clausul:l's do contr:1cto celebrado em 22 de Dezembro 
de i87(l. com a Presidencia da mesma Província, e de 
acdkdo com as que com este baixam, assignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do mes:no 
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas; 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezanove de Julho de mil oito
centos setenta-fl sei~, quinquagesimo quinto da Inde-
pendencia e do lmperio. · 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tlwmaz José Coelho de Almeida. 

Clauaulaa a que se ref'ere o Decreto n. 0 ~39 
desta data. 

I. 

E' concedida á Companhia que fOr incorpor·ada para 
a construcção da Estrada de feiTO de S. João·do l\Ionte 
Negro ao porto denominado da Boa-Esperança, á mar
gem esquerda do l1io Cahy, na Província do 1\io Grande 
do Sul, a ga1·antia de juros de 7% ao anno sobre o c:~-. 
pital que fOr effectivamente empregado na construcção 
da mesma estrada até o maximo de 2. ~74,: 762nooo. 

II. 

Além da garantia de juros de que trata a ~lausula an
tecedente, são outorgados á mesma Companhia os se-
guintes favores: . 

§ L o Cessão ~ra tuita de terrenos devolutos e na
cionaes, e bem aFsim dos comprell'mdidos nas sesmarias 
e posses, excepto as indemniz:Jções que forem de dir·eilo 
para o leito da estrada, estações, armazens e outras 
obras especificadas no respectivo contracto. 

§ 2. • Uso das madeiras e outros matel'iaes existentes 
nos terrenos devolutos e nacionaes, indispensaveis para 
a cons trucção da estrada. · 

- P..lllTE 11. 93 
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~ 3. o Isenção de direitos de importação sobre os 
trilhos, machinas, instrumentos e mais objectos des
tinados á construcção, bem como durante o prazo de 30 
annos, dos direitos do carvão de pedra indispensavel 
para as officinas e custeio da estrada. 

Esta isenção não se fará efi'ectiva, emquanto a Com
panhia empre~aria não apresentar no Thesouro Nacio
nal, ou na Thesouraria de Fazenda da Província, a 
relação d.os sobreditos objectos, especiucanclo a res
pectiva quantidade e qualidade, que aquellas Repar-

. tições fharão annualmente, conforme as in.5trucçõcs do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia emprezaria 
sujeita á restituição dos direitos que teria de pagar e 
á multa do dobro desses direitos, imposta pelo 1\liniste
rio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, ou 
pelo da Fazenda, se provar-se que ella alienou, por 
qualquer titulo, objectos importados, sem que prece
desse licença daquelles 11Iinisterios ou da Presidencia da 
Província, e pagamento dos respectivos direitos. 

§ 4.0 Preferencia em igualdade de circumstancias, 
para lavra de minas na zona privilegiada, sendJ ex
presso em contracto especial o numero de datas que o 
Governo julgue conveniente conceder, bem como as 
condições a que deve ficar sujeita a em preza. 

§ 5. • Prcferencia para acquisição de terrenos devo
lutos existentes á margem da estrada, effectuando-se 
a venda pelo preço mínimo da Lei d:.:l 18 de Setembro 
de !850, se a Companhia empr·ezaria rlistribuil-os por 
immigrantes ou colonos que importar e estabelecer,- não 
podendo, porém, vendei-os a estes, devidamente me
didos e demarcados, por preço excedente ao que fôr 
autorizado pelo Governo. 

111. 

Para que a garantia de juros e mais favores con
cedidos vigorem e produzam todos os seus effeitos, o 
conLracto celeb:·ado em 22 de Dezembro de 18i~, com 
o Presidente da Pwvincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, será executado de accórdo com as seguintes 

· estipulações: 
,§ L • Os estudos apresent3dos á Prcsidencia da Pro

víncia, c a que se refere a clausula 2. • do contracto, 
serão considerados preliminares, e como taes aceitos. 

§ 2. • Os concessionarios procederão á revisão dos 
referidos estudos, a fim de determinar-se o traçado mais 
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economico entre S. João do 1\lonte Negro e Boa•Espe
rança; procedendo igualmente aos estudos do pro
longamento do mesmo traçado até á freguezia da Lagóa 
Vermelha, pelos valles dos arroios Ferroméco e Santa 
Luiza e dos rios d.as Antas e Turvo; de sorte que a 
estrada projectada aproveite, além de outros pontos 
importantes .. ás colonias l\laratá, Harmonia, Bom Prin
cipio, Bomfim, Conde d'Eu, D. Izabel e aos Campos 
de Vaccaria. Além destes, poderão os concession·arios 
apresentar outros estudos do prolongamento em direc· 
ções que lhes parecerem mais economicas e de maior 
proveito. 

§ 3. o As condições elos estudos, .quér definitivos até 
Boa-Esperança, quér prelimina1·cs ou definitivos do pro
longamento até á Lagóa Vermelha, serão reguladas pelo 
que prescreve o Decreto n.o 5i56l de 28 de Fevereiro 
de 187~; sendo a bitola de um metro entre trilhos. 

~ 4.. o O orçamento de todas as obras e materiaes da 
estrada, inclusive o seu prolongamento até o ponto a 
que fór possível attingir, não excederá do maximo ca
pital garantido pelo presente Decreto, e á razão de 
45:000$000 o kilometro. 

§ 5. 0 Os novos estudos, orçamento c rec.tificações 
exigidas pela presente cbusuln, serão entregues ao Go
verno Imperial, dentro de oito mczes desta data, sob 
pena de caducarem todos os favores aqui concedidos. 

~ 6. o Sómcnte depois de npprovados por Decreto Im
perial os estudos definitivos ua estrada, inclusive o 
respectivo orçamento, poclerão as obr·as ser executadas. 

Estas começarão dentro de um anno depois da ap
provação dos estudos, sob pena de caducidade dos fa
vores concedidos pelo Estado. 

No acto de approvação dos referidos estudos e quando 
fôr conhecida a extensão eiTectiva da es~rada, fixar-se
lia o prazo ncccssario á conclusão das respectivas 
obras. 

~ 7. 0 Da clausula i2. a do contracto celebrado com o 
Presidente da Província do Rio Grande do Sul subsis
tirá unicamente a condição de serem empregadas na 
construcção c serviço da estrada sómente pessoas li
vres. 

~ 8. o A clausula 20. a do mesmo contracto, segunda 
parte, será substituída pcll seguinte: 

c No caso de objecção por parte do Governo n- C~ 
cessionarios obrigam-se a corrigir os estudos !\{!~~ 
midade com o que lhes fôr prescripto, sa ~~nun
ciarem ás vantagens da presente conces o~ 

{/~., 
. -..... 
co 
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§ 9. o A clausula 2:1:" será substituída pela seguinte: 
~No caso de divergericia entre o Governo e os con

cessionarios ou a Companhia por estes organizada, a 
questão será .submettida á decisão de arbil.ro~, no
meando cada uma das partes o seu e combinando 
ambas na escolha de um terceiro para desempatar·. Se 
esta combinação não se verificar, a· quest~o será defi
nitivamente resolvida pela Secção do Imperio do Con
selho de Estado, quando proceder de interpretação das 
clausulas do contracto; e pelo Presidente do Instituto 
Polytechnico do Rio de Janeiro, quando referir-se a as-
sumpto de Engenhari<~. · • 

§ iO. A clausula 24.a será executada de conformidade 
coma seguinte alteração, ficando prejudicado tudo m:1is 
que a contrariar: · · 

O Governo terá o direito de resgatar a estrada, depois 
de decorridos iõ annos desta data, sendo o preço do 
resgate regulado, em falta de accórdo, pelo termo médio 
do rendimento liquido do ultimo quinquennio, e ten· 
do-se em consideração a importancia das obras, mate
rial e dependencias, no estado em que estiverem então. 
Se o resgate se effectuar depois de expirado o prazo do 
privilegio de 60 annos, o Governo só pagará á Compa
nhia o valor das obras e material, como acima fica dito; 
com tanto que a somma a despender não exceda ao que 
se tiver effectivamente empregado na construcção da 
mesma estrada até o maximo do capital garantido. 

Do preço do resgate deduzir-se-ha a parte do Juro 
ainda não embolsado ao Estado. Essa deducção, porém, 
não prejudicará em caso algum o capital garantido. 

A importancia a que ficar obrigado o Estado poderá 
ser paga em apolices da divida publica interna de 
6Df.. 

IV. 

O Governo designarà o trem rodante destinado ao 
serviço da estrada, quando re~ol_ver_ sobre os es t';!dos 
definitivos, augmentando ou d1mmumdo o que estiver 
contemplado no respectivo orçamento. 

v. 
Quando os dividendos provenientes da receita da 

estrada excederem de :1.2 °/ em dous annos consecu
tivos, o Governo terá o direito de exigir reducção nas 
tarifas. 
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VI. 

Os concessionarios se obrigam : 
i. o_ A prestar os esclarecimentos ou informações que 

lhes for.em exigidas pelo Governo, Presidente da Pro
víncia, Engenheiro Fiscal ou qualquer outro funccio
nario devid<tmente autorizado; 

2. o A submetter á approvação do Governo os con
tractos de empeeitada que celebrar para constl'Ucção ou 
fornecimento de material para a estrada, o quadro dos 
empregados da mesma estrada e a tabella dos respecti
vos vencimentos. Qualquer alteração posterior depen
derá igualmente de approvação do Governo ; 

3. o A aceitar como definitiva, sem recurso, a decisão 
do Governo nas questões que se suscitarem, relativa
mente ao uso reciproco das estradas que lhe pertence
rem ou a outras em prezas. Fica entendido que qualquer 
accórdo que celebrar não prejudicará o direito do Go
verno no exame das estipulações que pactuarem, e a 
modificação destas, se entender que são offensivas aos 
interesses do Estado ; 

· ~.o A entregar trimensalmente ao Engenheiro Fiscal, 
ou remettcr ao Presidente da Província, um relatorio 
circumstam:iado do estudo dos trahalhos de construc
l;ão, acompanhado da cópia dos contractos de emprei
tada que celebrar e da estatística do trafego, abran
gendo as despczas de cüsteio, convenientemente espe
cificadas, e o peso, volume, natureza e qualidade das 
mercadorias que transportar, com declaração das dis
tancias médias por clla percorridas, da receita das 
estações, e da esta tistica dos passageiros, sendo estes 
devidamente classificados. 

VIL 

Logo que os dividendos forem superiores a 8 °/0 , o 
excedente será repartido igualmente entre a Compa
nhia e o Estado, para indemnização do juro que tiver 
pago. 

Vlll. 

O capital garantido e afiançado pelo Estado compOr· 
se-ha das sommas despendidas com os estudos da estra
da, sua construcção e de suas dependencias, adminis· 
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tração e material, bem como de outrasJ(lespezas feitas 
"'bona fide, que tenham sido tlpprovadas pelo Governo. 

O Governo reserva-se o direito de glosar quaesq\\er 
outras despezas não mencionadas nesta clausula. 

IX. 

Nas despezas do custeio da estrada serão comprehen
didas sómente as que se fizerem com o trafego, admi
nistração, reparos ordinarios e occurrentes do trem 
rodante, renovação parcial da via permanente e outras 
que estiverem auto.rizadas ·em contractos approvados 
pelo Governo. 

X. 
As despezas de obras novas, de renovações completa~P 

e augmento do trem rodante, e as substituições da 
via permanente, em extensão maior de i/2 kilometro, 
que forem excluídas do custeio da estrada, correrão 
ppr conta de um fundo de reserva, administrado sob 
fiscalisaÇão do Governo, e que formará a Companhia 
de uma somma, deduzida annualmente dos seus di
videndos, correspondente a ij4 "/., pelo menos, do ca
pital. garantido. Emquanto o fundo de reserva não 
attingir a cem contos de réis, as despezas de que trata 
a presente clausula serão levadas á conta do.custeio. 

XI. 

A responsabilidade :Jo Estado pela garantia de juro 
de 7 •;. a· que se refere o presente Decreto, será effec
tiva durante trinta annos, a contar da data da appro
vação dos estatutos da Companhia que os concessio
narios incorporarem; e de accórdo com o contrac.to 
celebrado em 22 do mez de Dezembro de 1874, em 
tudo que não fôr aqui modificado. Fica, porém, salvo 
ao Governo o dire·ito de suspender temporariamente 
o pagamento dos .juros a que se obriga pela não ob
servancia de qualquer das presentes clausulas. 

Essa suspensão cessará desde que fôr justificada~ por 
causa de força maior, a falta em que incorrerem os 
concessionarios, ou estes a rf:pararem. 

XII. 

A garantia de juros será paga por semestres ven
cidos em presença dos balanços de Uquid'ação da receitt 
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e despeza de construcção e custeio da estrada, exhi· 
bidos pelos concessionarios e devidamente examinad{\S 
e authenticados pelos agentes do Governo. No caso da 
empreza ser transferida a uma Companhia organizada 
com capitaes importados do est-rangeiro, regulará o 
-cambio de 27 dinheiros por mil réis para todas as suas 
operações. 

XIII. 

O Governo pouerá impór mullas de 1:000$ a 5:000$000 
pelas infra·cções do contracto. 

XIV. 

A fiscalisação da estrada e do seu servico sera lll· 
·cumbida ao Engenheiro Fiscal e seus Ajudantes, no
meados pelo Govemo; ·c o exame e ajuste das contas 
de receita e despeza para o pagamento dos juros ga
rantidos, a uma commissão composta do Engenheiro 
Fiscal, de um agente da Companhia e ele mais um em
pregado designado pelo Governo ou pelo Presidente 
da Província. · 
· As dcspPzas que sfl fizerem com essa fiscalis:lção cor

rerão por ('Onta du Estado durante o prazo da garantia. 
Palacio do Rio ue .Janeil'o em t9 de Julho de :1876.

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6260- DE l9 DE JULHO DE 1.876. 

Proroga por mais dous annos {I prazo fixado ao ViSC(}ode de 
narbacena, para a organização da Companh-ia destinada a 
lavrar minas de carvão ~.e pedra nas margens do- Passa
Doqs -, Provincia de. Santa Catbarina. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu o Visconde de Bar
bacena, Ha por bem Prorogar pot mais dous annos o 
prazo de um anno concedido pelo Decreto n.• 6065 de 
t8 de Dezembro do. anno passado, para a organização 
da Companhia desLmada a lavrar minas de carvão de 
pedra nas margens do .....: Passa-Dous -, Província 
de Santa Catharina. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
llagestade o Imperador , Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça execu
tar. Pala cio do Rio de Janeiro em dezanove de Julho 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da Independencia e do Imperio. · 

PHINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelha de Almeida. 

DECRETO N. 626i - DE i9 DE JULHO DE 1876. 

Approva os estatutos da ~ssociar.ãÓ Beneficente Commercial. 

Attendendo ao que representou a Directoria da Asso
ciação Beneficente Commercial, e Conformando-me com 
o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Con
selho de Estado, exarado em Consulta de 23 de Março do 
corrente anno, Hei por bem, em Nome de Sua Magesta
dc o Imperador, Approvar os estatutos da referida Asso
ciação. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imverio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça execu tax. Pala cio 
do Rio de Janeiro em dezanove de Julho de mil oito
centos sel.enta e seis, quinquagesimo quinto da lnde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

lo1é Bento da Cunha e Figueiredo. 



. EXECUTIVO. 

Estatutos da Associação Beneficente 
Commércial. 

TITULO I. 

DOS FINS DA ASSOCIAÇÃO. 

7i5 

A.rt. 1. 0 E' instituída na cidade 1lo Rio de Jaueit•o uma Asso
ciação composta de indeterminado numero de indivíduos que 
façam profissão da vida cummercial, com o titulo de Associação 
Beneficente Commercial. 

Art. 2. 0 A Associação tem por fim ministrar soccorros a seus 
associados em relação ás suas necessidades c compativeis com 
as forças da Associação. 

Art. 3. 0 Os soccorros consistirão em: 
1." Promover por todos os meios ao seu alcance occupação 

no CO!llmercio ao associado que a tivtlr perdido ; 
2. 0 Auxilios pecuniarios em caso de doença ou desemprego; 
3. 0 A_uxilios para viagem ou mudança de domicilio em caso de 

molesi.J:I; 
4. o 1\ledico, botica e funeral ; _ 
5.0 Subsídios pecuniarios aos que ficarem im(iOssibiliLados de 

adquirir os :neios de subsistencia. 

TITULO 11. 

DOS SOC10S E SEUS DEVERF.S. 

Art. 4.• l'ara set· socio d~;sta Associação é preciso tJUe o 
cauditlato satisfaça aos seguintes quesitos·: 

_1.• Fazer Jlarte da classe commet·cial quér como commer-
c•ante, quér como capitalista ou em1-1regado; , 

2.• Ser de reconhecida moralidade; 
3. 0 A~har-se empregado e com vencimentos ; 
4. • .Nao solfrcr moi estia que o impossibilite de exercer a sua 

profissão; 
/S.• Ser maior de quatol'ze annos c menor de sessenta, devendo 

os menores de vinte e um annos apresentar auLOrização pores
cripto de seus pais, tutores, curadores ou de Juizo compe
teme. 

Art. IS.o Os socios dividem-se em três classes, a saber: elfec
tivos, remidos e benemeriLos. 

Art. 6. • Os elfectivos são aquelles que contt·ibuem com a joia 
c mensalidades aqui estabelecidas. 

At·t. 7. 0 Os remidos sao os elfectivos que em qualquer tempo 
se remi1·em do pagamento de suas mensalidades, entrando para 
os cclfres da Associação com a quantia equivalente ás quotas 
(mensalidades) de quinze annos, e que não tenham recebido au
xilio pecuniario da Associação. 

- PÃ-IlTII: Il. 91, 



ACTOS DO PODER 

Art. 8. 0 Os benemeritos são : 
·1. 0 Os effectivos que tiverem proposto cincoenta socios, 

cujas j0ias e tres men~alidades teuharn sido porltqalmente pa
gas ou que por donativos J)Ccuniarios ou em qualtJuer espccic ou 
por serviços pessoae;; e incontestavei~, a assembléa geral julgue 
valiosos e merecedores de~sa distincçãQ; 

2.• Todos aquelle~ sem distincção de sexo e iflade que doarem 
á Associação quantia nunca inferior a quinhentos mil réis. 

Art. 9. o A admissão de soei o etfectivo deve set· precedida de 
proposta assi~nada por outro socio declarando o nome, idade, 
~stado, naturalidade, emprego e residencia do proposto. 

Art. 10. A proposta será dirigida á Directoria a qual tratará 
de colher infm·mações sobre o proposto, verificando escrupulo
samente se saLislazem aos tJUCsilos exigidos no art. 4. 0 

At·t. 11. A Dircctoria nomeará uma commissão de tres socios 
que a auxilie para obter as informações precisas á cerca do pro-
posto. · 

Art. !2. Havendo no proposto os requisitos exigidos, a Dire
ctoria lhe enviará o respectivo diploma, e. em caso contrario, 
convidará o proponente a retirar a sua propústa. 

Art. 13. Não será considerado socio o proposto que dent·ro de 
trinta dias, a datar da entrega de seu d~plorna, não satisfizer a 
importancia da joia c rle um trimestre adiantado. 

Art. 14. Os soei os são obrigados: 
i .0 A' ri~o•·osa observancia dos presentes estatutos e regula

mento intP.rno; 
2. o A inscrever-se no livro de registro no a c to de receber o 

seu diploma; 
3. o A promover por todos os meios ao seu alcance a prospe

ridade da Associaçào ; 
4. • Ao pagamento da joia d~ dez mil réis no a c to da entrega 

do rlirloma e ao da quota mensal de mil réis em trimestres 
arlianL~Hios c ao do diploma que fica á generosidade de cada um, 
uão sendo porém nuuca menos de dous mil réb. 

ParagTapho unic9. A joia ~que se refere este artigo é unica
mente para os socws que nao ex.cede1·cm da quarenta annos; 
da h i até aos sessenta a joia será de viu te mil réis. 

TITCLO H!. 

D.l 1\RCEITA D.\ ASSOC!.\ÇÍ:O. 

A1·t. 11:i. A receita da Assoriação dividh·-se-ha em duas pa.rtes, 
uma COlJstituil·á o fundo permanente e outra o fundo disponível. 

Art. 16. o fundo permanente compõe-se: 
L o Da totalidade ilas joi:ls e dos diplomas; 
2.• De todos os donativos, legados ou beneficio;; que olferta-

rem á Associação ; · 
a. o Das sobras, no fundo disponível pelo balanço de cada anno 

social. · 
Art. 17. O fundo disponível compõe-se: 
1.• Das s;Jmmas proveuientes das mensalid-ades e das remis-

sões; · 
2. o .Dos juros dos haveres da Associação. 
Art. :t8. O fundo permanente da Associação, que é o seu pa

trimonio., será convertido em apolices da divida publica, e só l,l:O:
der& ser <listrabido em qnadras cpidemicas JJa cidade, obten'dG 
para isso a Dircctoria autorização d.a assembléa geral. 
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Art. 19. O fundn disponiv~l da Associaçao é o fundo prin

cipal, para a distribuição í!e soccorros, e para as despezas cor
rentes; e as sobras que ela h i resu.ltarem passarão no tim de 
cada auno social para o fundo permanente. 

Art. 20. As quantias recebidas diariatpente, por conta de 
qualquer dos fundos dispoaivel ou permanente, serão recolhi
das a algum Banco de inteiro cred~to escolhido pela Directo
ria e logo que a sua importancia chegue para a compra ue 
qualquer dos titulos do at·tigo seguinte será nelles immediata
mente empregado. 

Art. 21. A importancia do fundo permanente poderá ser 
tambem applicada á eo111pra de apolices da divida provincial 
que gozarem dos mesmos privilegios da d·ivida publica geral, 
ou em bilhetes do Thesouro ou em letras hypothecarias do 
Banco <le credito real, preferindo-se os que tiverem a garantia 
do Governo a juizo da Directoria; a importaocia do fundo dis
pooivel poderá ser tambem convertida em bilhetes do Thescm· 
ro a juizo da Directoria. 

TITULO IV. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇIO. 

Art. 22. A administração da Associação compete á Di· 
rectoria que será composta de um Presidente, um Vice-Presi
dente, dous Secretarios, um Thesoureiro e doze Directores. 

Art. 23. Compete ao Presidente: 
·t. ° Convo<"ar e presidir ás sessões da Directoria; 
2. 0 Rubricar todos os livros da Assot:iação; 
3.0 Assignar com o Secretario e Tbesoureiro os diplomas dos 

socios; . 
4. ° Fiscalisar a execução dos deveres de cada um dos mem

bros da Directoria; 
5. 0 Distribuir pelos doze Directores o serviço da Associação 

segundo as condições e aptidão de cada um, de maneira que 
seja sempre conservada a boa ordem, presteza e regularidade 
nos trabalhos ; 

6. 0 Dar prompto expediente aos pedidos de soccorros que 
pelos socios forem dirigidos á Di1·ectoria, deliberando por si 
quando o caso fôr urgente ou de accôrdo com o Director que 
estiver de seniço ou finalmente com a Directoria; 

7. 0 Assigna r com o Secretario todas as ordens de despeza e 
soccorros; 

8. 0 Organizar com o Secretario o rclatorio da Associação du
rante o anuo social para ser apresentado á assembléa geral. 

Al't. 24. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente 
em suas faltas e impedimentos. 

Art. 211. Ao t. 0 Secretario compete: 
1. o A re{lacção e leitura das a c tas e expediente ; 
2. o Assignar com o Presidente as ordens de despez-a e soccor-

ros e os diplomas dos socios; . 
3. 0 Archivar todos os papeis concernentes á Associação e 

dar prompta direcção a toda a correspondencra; 
4. 0 Organizar com o Presidente o rela~orio de que trata o 

art. 23 ; 
5. 0 Organiza.r o quadro eleitoral e affixal-o na sala da Asso

ciação tJí dias antes das eleições para se attender a qualquer 
reclamaÇ3o. 
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Art. 26. Compete ao 2. 0 Secrelario auxiliar o i. 0 em todos 
os seus trabalhos e snbstitt:il-·o em suas faltas e impedimentos. 

Art. 27. Ao Thesourciro compete: . 
1. o Fazer em tempo competente a cobrança dos dinheiros 

pertencenteR á Associação ; 
2. o Pagar· o que fôr autorizado por documento assignado 

pelo Presiileute e Secretario e ter soh sua guarda todos os va-
lores da Assoei ação; .. · · 

3. 0 Apresentar· mensalíncute <i Directoria um balancete do 
estado da Associação ; · · 

4. o Assiguar com o Presidente e Secretario o relatorio de 
I}Ue trata o art. 23 e os diplomas dos:socios. 

Art. 28. Aos Directores compete : - · 
1. 0 Estar de serviço á Assodaçãu durante a semana ou mez 

qüe lhe tocar, <:ou forme a escala que o Presidente or~tanizar; 
2.° Comparecer todos os dias na casa da Associação quando 

estiver de serviço ou fazer-se representar por outro ()irector; 
3. o Pre,;tar-sn sem reluctancia, no serviço da Associaçao, ao 

!JUC lhe fõr indicado pelo Presiclente. - .. 
Arí. 29. O nirector de serviço é o /isca! da lei durante o exer

cício de suas funcções ; cllc fiscalisará a sua execução conunu
uicando ao Pt·esidente qualquer falta ou irregularidade que fôr 
encontrada no serviço da i\ssociação. 

Art. :~o. Compete á Directoria : . 
1. • Dirigir os uegocios ela Associação na parte administra-

tiva como melhor entr~nder; _ 
2.• Conceder soccorros que forem solicitado;;, tendo sempre 

em vista a mais rig-orosa imparcialidade c justiça na distri
buição de!les; 

3. o A ar! missão ou exclusão de empregai! os ou auxiliares; 
4.• Convocat· as assembléas get·aes ordinarias c extraordma-

rias onde e !J uando t'ôr mister; . . 
5. o Pr·cstar á assembléa geral coa la de sua- gerencia no fim 

de cada anno social, fazendo parte do relato rio de que trata o 
art. 23; . · 

6. • A a!lmiss<íO ou rejeição de socios; 
7. o A exclusão !laquelles !fUC estiverem incursos nos seguin

tes casos: 
os fallirlos julgados de m~t fé, os que tlara obterem qualquer 

bencticio ·.la A.ssueiação empregarem meios illicitos,- os que pra
l.icarem aeto; r;~;JJ·o·,·;do" pela -sociedade e os que concorrerem 
para a ruína ou descrcdilo da Associação. · 

TITULO V. 

DOS SOCCOR!lOS R BENEFICIOS. 

Art. 31. Os soccorros ou beneficios· desta Associação serão in
distinctamente concedidos a qualquer soei o que o solicite, às 
suas vi uvas, emquanto seu procedimento fôr bom, e a seus filhos 
menores. · 

Art. 32. Não tem direito á beneficencia o socio que não es
tiver quite com a Associação. 

Art. 33. Os subsídios de que consta o § ;;. 0 do art. 3.0 nunca 
excederão por consideração alguma de 30$ mensaes. · 

Art. 3!l. Os soei os que se desempregarem só têm direito a au
xilio pecuniario pelo tempo de tres mezes durante cada anno, 
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seja elle com{) fôr ministrado, ou por uma só vez durante o annn 
ou por diversas. , 

Art. 35. Sendo esta Associação puramente de bcncficenda, 
ella deverá banir LtHio e qualquerap(l:trato de osl.enlaçãoouluxo. 
assim como soccorrerá quando c c<tmo puder, ,;em tomar com 
promissos, pelo menos uos primeiros annos (5 anuo>) tlc ·sua 
existencia, o seu emblema será a lig~m.1lla cari!lat\c sobre o ti
tulo da Assoéiação. 

TITULO VI. 

DAS ELEI!~ÚES. 

Art. 36~ o corpo eleitoral é composto de todos o" socins effc
ctivos qn:~ esti ,·~r·em I{Uit;~s. dos rcmillos e dos bencmeritos que 
tiverem sitio dt'•·cl.ivo,;. 

Art;' 3i. A t:ici<;:io i1ara o.' cargos da Associação será feita POl' 
escrutínio se~reLO em tn:s cctlulas sepat·adas, contendo a t.a os 
quatro nomes para os cargos· da mesa tia assembléa geral, a 
2.a dezasete pa1·a o pessoal 1.1:! Oirecwria e a s.a os ciu~o mem
bros· da commissão de exame. 

Art. 38. Os eleito~ que tiverem reuuiJo a maioria tios votos 
relativa dQ- corpo eleitoral, tomarão posse per:mte a assem
bléa geral·· convocada para esse li111, no dia designado nestes 
estatutos. 

·TITULO VII. 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES. 

Art. 39. A asscmbléa geral desta Associação é a reunião de 
todos os socios; mas só é reconhecido o direito de votar aos 
comprehendidos nos arts. 5." e 6. 0 § 1. 0 do art. 8.0 de accórdo 
com o art. 36. 

Ai't. 4'., As a~sembléas geraes julgar-se-hão constituídas com 
a presençl< de 50 socios eft'eclivos, remidos e benemeritos que 
tiverem Sido etfectivos,e suas decisões serão válidas pela maioria 
de voto~; no caso <J,e empate a sorte decidirá. 

Art. :\1. A convocação para a assembléa geral será feita por 
anuunc10s no;; jornaes dl; maio1· circulação com oito dias de 
antecedencia; se um;1 hora rlepois da marcada nno estiver reu
nidi) numero sufficiente de soei os será novamente convocada e 
deliberará com qualquer numero. 

Art. 42. Serão tres as assembléas ordinarias em cada anno: 
A t.a durante o mez de Julho para apreseatação do relatorio 

e contas da Dircctoria, apresentação d~: propostas que qualque1· 
socio queira fazer, c eleição da Directo"ria c mais funcdonarios 
da Associação ; . 

A 2.•, 15 dias depois, para discussão do relatorio da Direetoria, 
do parecer da commissao de exame e das llropostas que tiverem 
sido a~resentadas na sessão transacta ; 

A 3. , que será considerada dia de ,festa. social, terá lugar por 
todo o mez de Agosto, na qual se dara posse aos novos eleitos e 
se fará a distribuição dos diplomas aos socios benemeritos. 
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Art. 43. As.assembléas extraordinarias serão tantas quantas' a 
Directoria julgar mister·, e as que forem requeridas á mesma 
par 50 ou mais. soei o' effectivos, remidos ou benemeritos que 
tenham sido effectivos ou pela com missão de exame de que trata 
o art. 46, não podendo a Directoria retardar a convocação por 
mais de 30 dias. 

A1·t. 44. A mesa da assembléa ~era! será composta de um 
Presidente, um Vice-Presidente c :1. o e 2. o Secretarios. 

Art. 45. As assemhléas ger·aes serão presididas pelo Presi
dente eleito, e, ua sua falia ou impedimento, pelos m~m!Jros que 
co_mpõem a _mesa da assembléa geral na ordem q•1e fica des
cnpta no arll:;o antecedente. 

§ 1. o Compete ao Presidente allrir e fechar as sessões, man
ter a boa ordem e regularidade nos trabalhos e assignar as ac-
tas com o 1. • Secretario. · . 

§ 2. o Ao 1. o Secr·etal'io compete lavrar as a c tas e fazer o ex
pediente, no que será coadjuvado pelo 2.o secretario. 

TITCLO VIII. 

DA COMJ!USSÃO DE EXAME. 

Art. 46. A colllmissão de exame, eleita na !".a sessão -ordína
ria de cada anuo, deverá ser compusta de cinco membras e com-
pete-lhe: . . 

1. 0 Exam_inar as contas e :nais :~.c tos da administração, a se
cretaria e o archi 1•o, para o que tudo lhe será franqueado pela 
Directoria; . 

2. o Oa1· o seu p:ll'ccer no~ dia.> determinad<Js nestes estatutos, 
o qual será submeltit!o á discussão e apiJrovação da assembléa 
geral. . 

Art. 47. !-.:' da attribuição da com missão de que trata o artigo 
anteeeüenle li>calis:tr os a~LIIS da Direcwria e requerer a convo
cação da assembléa geral quando julgar conveniente. 

TITULO IX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

,, Art. 48. A quota mensal, que fica estabelecida P,ara os soei os 
eft"ectivo~, poderá ser alterada por· uma! assemblea geral, se 
a pratica assi'm o julgar necçssario_. . 

Art. 49. Os membros da D1rectorJa não poderão ser reeleitos 
no anuo se~uinte ao de sua admini,stração. ·. . 

Art. 50. Esta Assodação du:ra1·a pelo tempo de vmle annos. 
Este prazo pnderá porém ser prorogado com appro,'ação do 
Governo Imperial. _ . . 

Art. 15!. A dis5olução e liqllidação desta Assoeiaçao so podera 
ser decretada por uma assemotéa expressamente convocada 
para este fim composta de metade e mais um dos me.mbros do
miciliados nesta Côrte sendo socios effectivos, remidOS OU be
nemeritos que tenham sido ell.'eclivos. 
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Art. 52. Decretada a liquidação, será esta encarregada a 
uma comrnissão de cinco membros que tiverem maioria de 
votos dessa mesma assembléa; sendo o& haveres da Associação 
divididos CORl igualdade pelos sncios pobres ç invalidos, vi uvas 
necessitadas dos soei os e a seus li\ h os menores que a esse tempo 
tambern estejam nas condiçcies impostas no art. 31. 

Art. 53. Concluída a liquidação, set·ão entregues á autoridade 
competente totlos os livros e mais documentos da Associação 
devidamente encerrados e acompanhados de um inventario. 

Art. 54. As rct'tnmas e alterações nestes estatutos que a expe
riencia fôt i!lllican!lo, deverão ser apresentadas pela Directoria 
á consideração da assembléa l(eral; não po1lendo ser postas 
em execução sem a approvação tlo Governo Imperial. 

Rio de Janeirn, 20 de Julho de 1876.- Bento Mm·eira Pacheco 
Vice-Presidente.- José Ferreira da Costa Macedo, 1. 0 Secreta
rio.- Antonio Fmncisco de Rezende, 2. • Secre,ario. 

DECRETO N. 6262 -DE !9 DE JULHO DE i876. 

i\pprova os estatutos da Sociedade,.de Soccorrcs 1\futuos-União 
Familiar ·Perféil~Amizarle. 

Attendendo ao que requereu a Directoria da Socieda
de de Soccorros ~lutuos-Únião Familiar Perfeita Ami
zade, e Tendo ouvido a Secção dos Ncgocios do Imperio 
do Conselho de Estado: Hei por hem, em Nome de Sua 
Magestade o Imperador, Approvar os estatutos da refe
rida Sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos não 
serão postas em execução sem prévia approvação do Go
verno Imperial. 

O Doutor José Bento da Cunha e Figueiredo, do Con
selho de ~ua Magestade o Imperador, Senador do Impe
rio, .1\linistro c Secretario de Estado dos Ncgocios do 
lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezanove de Julho de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndepcndencia e do Imperio. =-----.c 

?..·u~>- CAMA, 
PRINCEZA IMP • NTE. 

~-
Jcsé Bento da ·~e Figueiredo. 

li~-

\ '0' 
-~ -~ \.\""\.,... / 

,~· o.-.. ~ o S.'? --:.::.:-' 
--...,;;,;···..., v..:> ~---:;;~ 
·-~:·c:; .. ::-~-
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Estatutos da Sociedade de Soccorros Mutuos 
União Familiar Perfeita Amizade. 

CAPITULO I. 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS DA SOCIEDADE. 

Art. ! . 0 A Sociedade denominada ,União Famlli~r Perfeita 
Amizade é uma associação de beneficencia instilliida em o 
1. • de Janeiro de !H73, na cidade do Rio de Janeiro onde tem sua 
séde e cuja duração é indeterminada. 

Art. 2. o Esta Sociedade cornpõe·se de numero i! limitado de 
socios sem dislincção de nacionalidades, sendo de homens e se
nhoras, que a ella queiram pertencer, uma vez que se achem nas 
condiÇÕes para isso estabelecidas, e tem por fim exercer a benefi
cencia soccorrendo todos os associados, ou suas famílias depois 
delles fallecidos, e concorrer para ajuda do funeral dos que igual
mente fallecerem. 

CAPITULO lf. 

Art. 3. 0 Pessoa alguma será admittida a fazer parte da Socie
dade sem que seja previamente proposta por al~rum socio e!Iectivo 
com a decfaração de nome, idade, estado, nacwnalidadc, profis
são e residencia do proposto, e sem que neila se verifiquem os se
guintes requisitos : 

:1.. • ·Achar-se em estado de perfeita saude e sem defeito algum 
physico, que possa no futuro servir para allegar moles tia ou im· 
possibilidade de trabalhar; 
. 2. o Ser de condição livre e de .comportamento irreprehensivel; 

3. 0 Professar meiO honesto de vida, e não~er menor de !2 nem 
maior de 50 annos; 

4. • Não estar envolvido em processos crimes. 
Art. i. 0 As senhoras, além dos requisitos acima declarados, só 

serão admittidas, sendo casadas com socios, filhas, irmãs 
e sobrinhas solteiras delles, uma vez que vivam debaixo do 
mesmo tecto com a mesma economia e propostas por seus respecti
vos maridos, pais, irmãos, ou tios casados. 

Art. 5. • As senhoras nas condições declaradas nos arts. a.• e4.0 

serão dispensadas das competentes sy:ndicancias, uma vez que os 
res_pectivos proponentes se responsabllisem pela exactidão da pro
posta em relação aos requisitos exigidos nesses artigos, o que será 
declarado na mesma proposta ficando os ditos proponentes sujei
tos a ser-lhes tambem applicada a pena comminada nos paragra:. 
phos do art. 16, logo que se verificar terem os seus propostos sido 
admittidos ao gremio social fóra d~quellas co!ldições. _ . 

Art. 6. • As propostas para a admissão de soC1os, que nao disse
rem respeito a senhoras, serão remettidas pelo i. • Secretario á 
commissão de syndicancia logo que forem recebidas na ser.reta· 
ria da Sociedade, e por aquella ·com missão devolvidas ao mesmo 
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Secretario com os respectivos pareceres dentro de US dias o mais 
tardar, devendo taes pareceres ser lido; e resolvidos na sessão 
'lo conselho em que forem apresentados. 

Art. 7. • Logo que a pessoa proposta para socio fOr approvada, 
o L o Secretario lhe dará disso sciencia por escripto a fim de que 
ella, dentro de 30 dias contados da data dessa communicação, 
satisfaÇa a respectiva joia e diploma sob pena de ficar sem eiieito 
a approval}ãO. 

CAPITULO 111. 

DA CI.ASSIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS. 

Art. 8.• A SocierJade co!Dplie-se das seguintes classe; de social\: 
fundadores, installadores, int:orporadores, honorarios e bene
meritos. 

~ :1.. o E' sacio funda!lor o que como tal foi reconhecido pela 
assembléa geral do L o de Janeiro de :1.873 ao qual fica conferid.o 
o direito de ter assento nas sessões do conselho, podendo discutir 
e votar. 

§ 2. o São installadores os que constituíram a assembléa geral 
do 1.. o de Janeiro de :l873, e os que como taes por e lia foram re
conhecidos. 

§ 3.• S::to iacorporadores todos os mais que entrarem por pro
postas. 

~ 4. o Ser;1o honorarios aquella; pes,ons que, não querendo 
fazer parte da Sociedaue como ~eus socios contribuintes, se dis
tinguirem per actos que mereçam ser-lhes conferido es>e titulo. 

~ti." Ser;1o bencmerilos {titulo que será sómente privativo dos 
socios contribuintes) aquclles que prestarem á Sociedaue servi-
ços relevantes, senrlo como taes considerados: . 

J. o A acquisir.ão (!c 50 socios para o gremio social nas con<hções 
;nigicla~ n:~s arts. 3. o e 4. o. lo~o que os propo.>tos tenham satis
feito a rc:>pectiYa joia e diploma; send:J o proponente installador 
ou sacio antes de se approvar estes estatutos, ficará benemerit.o 
CÇJm a acquisição de 4') socios nas mesmas condições acima e:u
gidas; 

2." Os se:·viços pre.>tados á Sociedade como membro do conse
lho arlrnini:>trativo durante tres annos, uma vez que não ten~a 
faltado, em cada anno, a mais de seis sessões do mesmo Con
selho; 

3. o Os serviços prestados durante seis annos pelos membros .do 
grande conselho, quando não faltar a mais de duas sessões an
nuaes; 

4." Os serviço:; que gratuita mente prestarem á Sociedade os me
:lico3, pharmaceuticos, advogados e procuradores, quando esti
mados os dos medicas e advogados em 60uiJOOO, e o; dos pharma
ccutico> e procuradore3 em 300~000; 

ti. • 0.; donativos offertad1s á Socie.iade na importancia de 300/S 
quét' seja em dinheiro. quér em V;tlor que lhe corresponda. 

Art. 9. • Os socios fundadores e installadores que se quizerem 
remir do pagamento de'mensálidades o poderão fazer em todo e 
qualquer tzmpo, entrando para os cufres sociaes com a quantia 
de 60SOOJ. levando·se-llle em conta metade do que tiverem pago 
de mensalidades quando. não tenham recebido beneficencia, e 
quando já tenham sido soccorridos pela Sociedade tambem se 
poderão remir cumprindo o disposto na parte final do art. H. 

- PARTE 11. 95 
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CAPITULO IV. 

DAS JOIAS, MENSALIDADES E REHISSÜES. 

Art. 10. Para os socios terem o direito de ser soccorrirlos 
pela Sociedade segundo o disposto 110 art. 2.o, são obr·igados: 

§ 1. 0 A contribuir com a joia f! e 5f!OOO se a sua idade não passar 
de 35 anl'los, e com a de !OI$ s'! tive1· mais de 35 e não exceder dos 
50, e b8m assim com a quantia de !f!OOO pelo seu diploma; desta 
disposição, porém, excluem-se os socios fundador e installadores 
que pagarão só mente a joia de 5EOOO, seja qual fôr a sua idade, e 
o respectivo diploma; 

~ 2. o A pagar, seja qual fôr sua idjlde, a mensalidade de !fi em 
trimestres, semestres ou annuaes adtantados á vontade do socio; 

§ 3. o Quando a Sociedade abrir· as teneflcencias passarão as 
joias determinadas no§ 1. o a ser em dobro para quem entrar de
pois,} quando se der começo iis pensões determ~nadas no§ a. o do 
art. u4 ser~ o ellas elevadas a 201$ para o:; candidatos de !2 a 30 
annos, a 30(J para os de 31 a q.í), e a 40~ P" ra O> de .'lf a 50 aunos. 

Art. H. A pessoa proposta para socio que, no·acto da en
trada para a Sociedade, queira remir-se d~s suas mensalidades, 
o poderá" fazer pag-ando por ellas e por uma só vez a quantia 
de 120~, se porem a realissão fôr requerida sendo o petido
n.trio já socio pagará pela mesma fórma a dita quantia de 
120/j()OU, levando-se-lhe em conta metade das mensalidades 
que tiver pago, e os que entrarem depois desta lei approvada 
pelo Governo 'Imperial pagarão i50EOOO da maneira já. estabe
lecida. Em caso algum, porém, se poderá remir o socio que 
tiver recebido benelicencia da Sociedade sem que de lia a in
demnize e sem que esteja quite até o fim do trimestre que es_ 
tiver correndo. 

CAPITULO V. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS. 

Ar~. !2. E' dever de todo socio: 
§ L 0 Satisfazer a importancia de suas cotisações dentro do 

prazo marcado nestes estatutos; , 
§ 2. 0 Participar po1· escrlpto ao I. 0 Secretario quando mudar 

de residencia, de nome, ou de estado ; 
§ 3. o Comparecer ás sessões das assembléas geraes, e exercer 

zelosa e fielmente os cargos para que fôr eleito ou nomeado, 
dos quaes sómente se poderá escusar no caso de reeleição ou 
impossibilidade comprovada ; 

§ 4.° Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos. 

CAPITULO VI. 

DOS DIREITOS DOS ASSOCUDOS. 

Art. 13 .. Todo socio tem direito: 
§ t.o Aos soccorros garantidos nestes estatutos e pelo modo 

1elles estabelecido, uma vez que esteja quite de suas mensa
.idades 
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§ 2. 0 A remir suas mensalidades quando lhe aprouver, ue 
conformidade com o disposto nos arts. 9. 0 e H; 

§ 3.o A indemnizar a Sociedade por si ou por pessoas de sua 
familia, por uma· ou mai.s vezes, de todas as quantias que tiver 
recebido da Sociedade ; . 

§ 4.. o A recorrer ao graníl.e conselho, e deste para a assem
biea geral, com W assignaturas de socios quites, quando no 
conselho administrativo não lhe façam justiça, ou quando en
tender que o mesmo conselho não cumpre as disposicões dos 
presentes estatutos ; · · • 

§ 5.• A propôr por escripto ao conselho administrativo as 
medidas que jü1gar convenientes ao hem social e discutil-as, não 
podendo porém votar. A votação será feita por escrutinio se
creto. 

~ 6. o A votar e ser votados nos casos estabelecidos nestes 
estatutos; exceptuam-se: ' 

L o Os que não e.stiverern no gozo de seus direitos sociaes; 
2. 0 Os que estiverem sendo soccorridos pela Sociedade·; 
3. o Os que não souberem ler nem escrever (poderão votar 

mas não ser votados); 
4. o Os emprega(( os ostipenàiados lia Sociedade ; 
5. 0 Os menores de 18 anno.s e as soei as em geral. 

CAPITULO VII. 

DAS PEX.\S o;)S SOCIOS E~J GEGAL. 

Art. H.. O socio que abandonar sem causa o lugar para que 
tiver sido eleito ou nomeado P não officiar ao co;Jsel!Jo, dando 
as causas que o inhibirem de exercer o lu;.:ar, notar-se-ha 
essa circumstancia no seu assentamento para que jamais llle 
possa ser conferido o titulo de bcncmerito. 

Art. 15. Os socios que se atrazàrem por mais de seis mezes, 
até !2 inclusive, no pagamento de suas mensalidudes íic:trão 
sujeitos á multa de lO 0 /o da quantia que estiverem em atrazo; 
se, porém, o seu debito fôr superior a esse tempo, julgar-se
hão desligados da Sociedade, podendo, porém. ser readmittidos 
requerendo ao conselho administrativo, ficando sujeitos ao que 
determinam os ~li i. •, 3." e 4.. o do art. 3.0 combinados com o 
§ L 0 art. 54. 

Art. 16. Perdem os direitos de soei os c jámais poderão fazer 
parte da Sociedade : 

§ i. 0 Os que extraviarem qualquer quantia ou objectos da 
Sociedade que lhes tenham ou não sido confiados, se para os 
haver fôr Iiecessario recorrer a Juizo; 

§ 2. 0 Os 9ue por informa~ües inexactas forem admittidos ao 
gremio soctal fóra das condições s.a, 3." e 4.• do urt. 3. 0 e 
disposições do art. 4. o 

~ 3. 0 Aos que se reconhecer haverem sido admittidos fóra das 
condiçü.cs exigidas no § L 0 do art. 3. 0 , sómente impôr-se-ha 
a pena si isto se verificar dentro do primeiro anHo da sua 
entrada para a Sociedade, com execpção das soei as, visto não 
serem ellas syndicadas, as quaes licam sujeitas, cem seus pro
jJOnentes, a serem eliminados em qualquer tempo que se verificar 
que entraram sem estar nas condições prescriptas nestes es
tatutos. 
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§ 4. 0 Se algum soei o se entregar á pratica de mãos costumes, 
promover o descredito da Sociedade ou injuriar a qualquer 
me!f!bro da: Administração no desempenho de suas obrigações 
soctaes, sera admoestado pelo Presidente e aconselhado a se
guir a pratica dos bons costumes; se porém fôr o socio in
corrigivel terá como castigo: 

:1. • Reincidencia. Suspensão por seis mezes de todos os seus 
direitos de soei o; 

2.• Suspensão por um anno nas mesmas condições; 
3." Eliminação de todos os seus direitos. 
§ 5. o Nenhum socio será condemnado a p~ila alguma, sem 

ter sido previamente convidado por officio d.o ,i. o Secretario 
para apresentar-se ante o conselho administrativo e grande con
selho, que funccionarão em commum e diante de cujo tribunal 
fará o accusado sua defesa.· 

§ 6.• A decisão tomada por este conselho, assim reunido, 
será levada á assembléa geral que a fará effectiva ou a re
jeitará. 

§ 7. 0 O socio que nestas condições não attender ao chamado 
alludido será julgado á revelia. 

Art. 17. Os soei os que espontaneamente se desligarem da So
ciedade, ou della forem desligados, não terão direito a haver 
nem uma quantia, com que para ella tiverem entrado. 

CAPITULO VIII. 

D.\ FA~IILI.\ DOS ASiOCHDOS. 

Art. 18. São reconhecidas como pessoas da familia do socio. 
e como taes pensionistas da Sociedade, com direito á pensão 
que, por fallecimento do socio ou socia, lhes pertencer, em
quanto nada houver publico contra sua honestidade e bom 
comportamento: 

§ L o A viuva, emquanto se conservar nesse estado. 
§ 2. 0 As filhas legitimas ou legalmente legitimadas eniquanto 

solteiras e honestas. 
§ 3. 0 Os filhos legitimas ou legalmente legitimados até á idade 

de !2 annos. 
§ 4. 0 As mãis, sendo viuvas emquanto se conservarem nesse 

estado. · 
§ 5. 0 As irmãs emquanto solteiras sendo orphãs de pai. 
Art. 19. De conformidade, pois, com o disposto nos para

graphos do artigo antecedente fica estabelecido o direito de 
legar por sua morte a pensão marcada no§ 3. • do art. M nas 
condições declaradas no mesmo paragrapho, e nas dos para
graphos do art. 18, independente de declaração alguma da 
parte do finado, uma vez que este não tenha mcno> de um 
anno de sociedade. 

§ !.• Viuva. 
§ !.• Viuva e filhos. 

1
3.• Filhos. 
~. 0 Irmãs. 
IS. 0 Mãi. 

Art. 20. A pensão será dada na ordem estabelecida nos pa
ragraphos do artigo antecedente e dividida com igualdade 
entre as pessoas a quem pertencer, e cessará sempre com os 
primeiros pensionistas inst~tuidos. 
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Art. i:l.. A socia lega a pensão da mesma fôrma estabelecida, 
unicamente aos filhos que sejam orphãos de pai de confor
midade com os §§ i. 0 e 3. 0 do art. i8, e nos casos das dis
posições do art. 23. 

Art. 22. Se alguma viuva considerada pensionista da So
ciedade fôr privada da pensão que estiver percebendo em con
sequencia de passar a outro estado, ou por máo comportamento, 
passará a pensão que receber em sua parte a favor da So
ciedade. 

Art. 23. Se a· socia fallecida deixar pai, mãi, marido ou 
filhos do qua~quer idade, e que sejam reconhecidamente ih
validos e a qU'em ·servia de arrimo, lhes será tambem dada 
a. respectiva" pensão. 

Art. 2'i.. Nenhuma pensionista poderá pelo mesmo motivo re
ceber mais de uma pensão, a qual na fórma declarada no art. 20 
cessa com o primeiro pensionista a quem ella fôr dada; póde 
porém se fôr socio receber a pensão que lhe pertencer por morte 
de seu marido, mulher, pai, filho ou irmão e ag:uella de que 
tratam os~§ L" e 2. 0 do art. M se estiver nas ctrcumstancias 
tle receber. 

CAPITULO IX. 

DOS I'ODERES IlA SOCIEDADE. 

At·t. 25. Sáo poderes da !'ociedade qun.ndo legalmente consti-
tuídos: 

L 0 Assembléa geral; 
2.0 O grande conselho; 
;3. 0 O consciho administrativo. 

CAPITULO X. 

DA ASSE~IBLÉ.\ GF.RAJ •• 

Art. 26. A assembléa g-eral é a reunião de todos os socios 
eiiectivos da Sociedade, que se acharem quites no acto della 
ser convocada, o que terá lugar ordinariamente duas vezes no 
anno, e extraordinariamente sempre que o bem social o exija, 
e fôr requerida pela fórma disposta no § (!.o do art. i3, ou fôr 
directamente convocada pelo grande conselho. . 

Art. 27. As reuniões ordinarias das assembléas geraes de
verão eiiectuar-se : 

§ L o A primeira no primeiro dia do mez de Janeiro de·cada 
anno, devendo nesta reunião ter lugar a apresentação do re
latorio e balanço do anno findo, e proceder-se á eleição da 
com missão de contas, e do novo conselho administrativo; 

§ 2. o A segunda no terceiro domingo do mesmo mez, para 
ser discutido e votado o parecer da commissão do exame de 
contas e o relatorio, e tratar-se do mais que fôr submettido á 
sua decisão. 
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Art. 28. Não será. considerada assembléa geral legalmente 
constituída a reunião menor de 40 socios nas circumstan
cias declaradas no art. 26 ; assim como a que não fôr con

. vocada de conformidade com as disposições destes estatutos 
e annunciada com tres dias pelo menos de antecedencia na 
folha de maior circulacão desta cidade. 

Art. 29. Se, no dia é hora marcados, e·annunciados para· a 
reunião da assembléa geral, não se reunir numero sufficiente 
de socios, será ella novamente convocada para oito dias depois, 
o mais tardar, e se nesta segunda reunião, uma hora depois da 
designada, não comparecer o numero exigido pelo art. 28, poderá 
a assembléa geral funccionar com os socios que Sfl acharem pre
sentes. 

Art. 30. Compete á asscmbléa geral : · 
§ 1. o ouvir a leitura da acf:l da sua ultima sessão, approvar 

a sua redacção ou emendai-a como julgar conveniente, com 
tanto que as emendas que lhe fizer estejam em perfeita har
monia com aquillo que se tiver passado na sessão a que tal 
acta disser respeito, e que sejam· ellas mencionadas na acta 
da sessão em que a que soffrer alteração fôr lida ; 

~ 2. 0 Ouvir as queixas ou representações dos associados que 
para ella recorrerem, discutil-as c decidil-as definitivamente 
como für de justica; 

§ 3. o Approvar; alterar ou rejeitar as propostas apresentadas 
por algum dos conselheiros ou por qualquer outro soei o; 

§ 4. 0 Autorizar a reforma total ou parcial dos estatutos, 
e marcar as bases em qne ella deve ser feita; 

§ 5. o Determinar a respeito da venda de apolices da So
ciedade, e da sua liquidação. 

Art. 31. Nas assembléas geraes convocadas extraordina
riamente só se tratará do ohjecto que tiver motivado a sua 
convocagão. 

CAPITULO XI. 

DO GRANDE CONSELHO. 

Art. 32. O grande conselho da Sociedade será· composto 
dos socios fundadores, installadores e benemeritos, e funccio
nará com qualquer numero, nunca menor de :1.5 membros, 
reunidos por convocação do respectivo Presidente. 

Art. 33. O grande conselho se reunirá annualmente no ul
timo domingo de Dezembro para eleger e;1tre seus membros uma 
Directoria como determina o art. 37. 

Art. 3í. Os membros do grande conselho que estejam em 
exercicio no conselho administrativo, poderão discutir mas não 
poderão votar no grande conselho, quando se tratar de actos 
que digam respeito ao mesmo conselho administrativo. 

Art. 35. O grande conselho organizado de conformidade com 
o disposto nos arts. 32 e 33 representa a assembléa geral e como 
tal compete-lhe: · 

§ :1.. 0 Tomar conhecimento do processo eleitoral e resolver 
sobre a validade das mesmas eleições; 

§ 2. 0 Tomar igualmente conhecimento dos socios que forem 
pelo conselho administrativo julgados incursos nas disposições 
do art~ :1.1> e paragraphos do art. !6, e resolver sobre a aP.plicação 
das penas que lhes couberem de conformidade com o disposto a 
tal respeito; 
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~ 3. 0 Resolver sobre as concessões dos titulas de socios hOno
rarios e benemeritos, de conformidade com o gue a tal respeito 
dispõem os paragraph(IS do art. 8. 0 cuja inictativa compete ao 
conselho administrativo, e passar-lhes os competentes dii•lomas, 
que serão assignados pelos Presidente e Secretarias do mesmo 
grande conselho; 

§ ~-· Tomar conhecimento dos conflictos que se derem entre os 
membros do conselho administrativo, e suspender mesmo qual
quer dos ditos membros, quando para isso se derem motivos 
imperiosos dos quaes resulte dezar ou prejuizo ·á Sociedade; se 
a suspensão porém recahir no Presidente ou Thesou·reiro deverá 
convocar immediatameqte a assembléa geral para ella resolver 
a respeito ; .. 

§ 5.0 Proceder no exame dos balancetes trimesttaes por meio 
de uma commissão de tres de seus membros, devendo nessa occa
sião I?roceder igualmente a exame da escripturação e tomar co
nhectmento de toda a nccita e dlólspeza em relação ao tempo a 
que se referirem os mesmos balancetes; chamando a attenção do 
conselho administrativo para qualquer irregularidade ou falta 
que encontrar; c se ellas forem de natureza a reclamar provi
dencias que uão ~:aibam na sua alçada, exigirá do mesmo con
selho a prompta convoea\;ão da assembléa geral, ou a convocará 
directamente se elle não se prestar a fazel-o; 

§ 6. • Tomar conhec;mento de todas as queixas ou represen
tações que lhe forem dirigidas pelos associndc~, e decidil-as como 
fôr de justiça ; destas suas decisões porém ter;í. a parte recurso 
para a assembléa geral se com ellas se não conformar; 

~ 7. 0 Dar interpretação aos artigos da lei social sobre que se 
suscitaram duvidas; 

§ s.• Tomar conhecimento da reforma dos estatutos que o con
selho administrativo fizer de conformidade com o ctisposto no 
§ !!. 0 do art. 30, disculil-'l, approval-a e fazel-a subir á appro
vação do. Governo Imperial. 

~ 9.0 Tomar conhecimento de qualquer proposta ou projecto 
que lhe rôr dirigido, c decinil-os tendo em vista o que a tal res
peito dispõe o ~ 5. o do art.. 1:3. 

· § 10. Entrar na aprccial}ãO das cau>as !JUe motivarem a sus
pens;to de qualquer pensão ou bcnelicencta. c approval-a ou não 
segundo as circumstanci:ls e a justiça do acto, e entrar outrosim 
no conhecimento do augmento ou diminuição das mesmas pen
sões e benel1cencias qu~nr!o isso tenha lugar. 

§ H. Fornecer os supplentes que forem precisos para supprir 
as yagas que se derem IiO COfl:Selho administrativo, com excepção 
umcamente da do Thesoure1ro, e dar posse aos mesmos. 

Art. 36. A juncção entre o grande conselho e o conselho 
administrativo é permittirla sempre que fôr julgada necessaria 
e solicitada por qualquer dos dous conselhos; só porém é obri
gativa no caso disposto no§ 7. • do art. 31>; e sempre que se der esta 
junccão será ella presidida pelo Presidente do grande conselho, 
que presidirá lambem !ás nssembléas gemes extraordinarias. 

Art. 37. O grande conselho terá um Presidente, um L• Secre
tario e um 2. • tirados d'entre os seus membros, e por eleição 
feita annualmeate entrn elles, cabendo-lhes as mesmas attri
buições conferidas ao Presidente e Secretarios do conselho admi
nistrativo, na parte que lhes possam ellas caber. 

Art. 38. Para a boa regularidade dos trabalhos do grande con
selho terá elle entre si as seguintes com missões compostas de tres 
membros cada uma, que serão nomeadas pelo Presidente : 

L a De propostas, para dar parecer sobre todas as propostas, 
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projectos, indicações, representações il requerimentos que subi-
rem ao seu conhecimento ; ·· 

2.• De estatutos, para dar tambem parecer sobre todas as du
vidas que se su~citarem sobre as &ias disposições, sobre qualquer 
alteração .ou reforma que haja de 'Se lhes fazer, c sobre o regi
mento interno,' ou qualquer outro regulamento que tenha de · 
emanar dos mesmos estatutos..; .. 

3. a De penSôes .e benefic~B.~li$~::Para igualmente dar parecer 
sobre tudo que d~ser res}leitó a ~as verbas; 

i. a D.e finanças, para dar pare~ sobre.os balancetes, estado 
da ~ripturact!~ e d.o cofre da Sociedade, segundo o disposto no 
§ 5. do art. 35, . . · 

5.• De pode~s,. para dar parecer sobre o processo eleitoral, le
gitimidaile dos.eleitos, e concessão dos títulos de socios honora
rios e benemeritos. 

Art. 39. Todas as decisues do grande conselho serão tomadas 
pela maioria absoluta dos respectivo• conselheiros que se acha
rem. presentes, não sendo menos de i5, mínimo do numero com 
que elle poderá funcéionar, e serão assignados só mente pela mesa 
os pareceres das suas commissões, que serão archivados depois de 
resolvidos, declarando-se na respectiva acta as modificacões ou 
alterações que so!Irerem; e organizados assim de novo pelo :1.. o 
Secretario e deduzidos claramente os seus fundamentos, segundo 
o vencido, serão pelo mesmo Secretario, depois de assignados por 
toda a mesa, c de registrados em livro especial, remettidos offi
cialmente ao :1.. 0 Secretario do conselho administrativo, não 
como .consulta, mas como deliberaÇão que só pela assembléa 
geral poderá ser revogada. · 

· Art. iO. Todas as sessões do grande conselho serão extraordi
narias, á excepção da ordenada no art. 33, convocadas por an
nuncios e avisos prévios do seu L• Secretario, em nome do 
Presidente, quando ~ste a julgar, ou houver trabalhos das 
suas commissõe;; para resolver; dev~rá, porém, o grande con
selho se reunir impreterivelmente no ultimo domingo de De
zembro de conformidade com o que dispõe o art. 33. 

CAPITULO XII. 

DO CONSELHO ADMINISTRATI\'0. 

Art. ~l. O conselho administrativo será comJ]osto de 21 
membros eleitos annualmente pela assembléa geral e é solida
riamente responsavel por todos os seus actos; compete-lhe a di
recção e execução de todos os negocios· da Soci<'dade, que não 
forem expressamente incumbidos á assembléa geral e ao grande 
conselho, e nesta conformidade cumpre-lhe: 

§ L o Reunir-se ordinariamente duas vezes por mez, e extra
orilinariamente sempre que para isso fOr convocado pelo Presi
dente, por intermedio do f. 0 Secretario, não podendo funccionar 
em numero inferior a H de seus membros; . 
· S 2.o Eleger d'entre seus membros, na sessão preparatoria, 

que deve celebrar logo depois de reconhecida a sua eleição, e 
antes da sessão da posse : um Presidente, um Vice-Presidente, 
um f, 0 e um 2.o Secretarias, um Thesoureíro, um Procurador e 
as commissõesde que tratam os arts. 49, 50, 5:1., 52 e 53'; 

§ 3. o Submetter á deliberaçãe do grande conselho todos os 
negocies que. tiverem de ser resolvidos por clle, segundo o que a 
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tal respeito determinam os paragr-aphos do art. 31i e remetter-lhe 
no tempo competente os htlancetes; para elle nroceder ás inves-
tigações que lhe são incumbidas; · - . 

§ i. 0 Informar ao mesmo gran(fe conselho, a respeito dos so
ews que e!'tiverern nos caws dEdbes serem conferidos os titulos 
de llonorarios e benerneritos; ··''· ·· . 

~ 5." Nomear ~g empreg1.dos n~~ssa:rios ao bom ªeseinpenl.J_o 
dos fins da Socredade, marca:nile:-~hes os respectivos venci
mentos, e suspendel-os ou de.mJf'il-()s·quando o beni social assim 
o exija · . · ~·· ·. · . , 

§ 6. o 'fomar todas as medidas que julgar coriien)entes ao:au
gmen to da Sociedade, e que forem ·aconselhadas 'para· a sua mais 
severa economia e fiscalisação, uma vez qu~ não vão -de encontro 
ás disposi~ões da sua lei ; 

§ 7. 0 Autorizar as convocações das assembléas geraes extraor
dinarias, nos casos determinados nestes esta tu tos ; 

§ 8. o Suspender qualquer beneficencia, quando reconhecer 
estar ella sendo dada indevidamente, em relação ao tJUe a tal 
respeito vai consignado nestes esta tu to~; 

§ 9. 0 Providenciar a respeito de todas a3 occurrcncias que se 
derem, e não estiverem especificadas nestes estatutos ; 

§ lO. Observar e fazer observar os presentes estatutos e o regi
mento interno que tambem lhe cumpre orga::~izar e submetter á 
approvação do grande conselho. 

~ H. São supplentes do conselho administrativo o~ imme
cliatos em votos tendo obtido pelo menos :lO votos, e na falta 
ctestes ser<lo as vagas preenchidas com os membros do grande 
conselho. 

CAPITULO XIII. 

DA !:l!RECTORIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, SUAS ATTRUIUIÇÕES 
E SEUS DEVERES. 

Art. 4,2. Comporão a Directoria do conselho administrativo, 
que será competente para dar cumprimeilto ás deliberações do 
conselho, bem como para assignar os diplomas dos socios con
tribuintes ou remidos, procuraç•ies, autorisações ou quaesquer 
petições que tenham de subir aos poderes do Estado, o Presi
dente, e o Vice-presidente, ou sómentc um dos dous, o i. o c 2. G 

Secretarios, o Tbesoureiro e o Procurador; estes dous ultimos 
porém serão excluidos de assignar as procuracões ou autortza-
t,:ões cujos poderes I.hes. forem outorgados. -

Art. 43. São attnbmr.ões do Presidente : 
§ L ° Convocar as reÜniões do conselho administrativo e das 

assembléas geraes, segundo o que a tal respeito vai determi
nado nestes estatutos., abrir e encerrar as suas sessões ás ho~as 
competentes c suspendel-as ou adiai-as quando o bem soc1al 
assim o exigir ; 

~ 2. o Presidir ás sessões do conselho e das assembléas geraes 
ordinarias, nas quaes, e nos casos de empate nas suas decisões, 
terá o voto de qualidade ; 

§ 3. o Dar andamento na falta de reunião do conselh.y...~=
no intervallo das suas sessões, a todos os negocios fem G 
urgent~s, ~ando d~_tudo conhecimento ao mesmo.- :~r~+,~ I 
sua pnme1ra reunrao ; · ~ ~ \,.: 

§ ~- • Ordenar a entrega das beneficencias I oAt ualquer 
socio as reclame e tenha direito a recebei-a ~~ 
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§ ti. ó Despachar todos os papeis que não dependam de delibe
ração do conselho, rubricando e datando todos os seus despachos; 

§ t}. • Autorizar com o seu-:- cumpra-.se- todas as deliberações 
ou ordens do consei!JO, e mdependcnte de autorização deste 
todas as despezas que não excederem de 50~::co; 

§ 7. • Rubricar todos os livros da Sociedade, os quaes'dever<io 
ser abertos c encerrados por meio de termos assignados peló pri-
rneiro Secretario ; · 

~ 8. 0 Mandar passar as certidões requeridas pelos soei o:> e 
dar-lhes conhecimento das delibe1·ações que disserem respeito 
a alguma queixa, reclamação, ou proposta por elle~ feita; 

§ 9.° Fazer e apresentar á assembléa geral ordmaria na sua 
primeira reunião um relataria circumstanciado de todos ostra
balhos e occurrencias do anno social o qua.l cle\•erá ser acom
panh:ldo do respectivo balanço, c instruido com mappas demons
trativos de todo o movimento da Sociedade durante esse n1csmo 
anno. O dito relatorio será submettido ao exame da com missão de 
que trata o§ L o do art. 27. 

§ lO. Velar sobre tudo «JUC disser respeito á Sociedade c pedir 
ao granflc conselho providenr.ias sobl'e qualquer facto que 'e 
dê e náo esteja prevenido nestes estatutos. 

Art. 4í.. o Vice-Presidente substitue o Presidente em todos os 
seus impedimentos c nesse exercício cábcm-!IJr as mcsmn s attri
buições conferidas ao Presidente e a mesma responsabilidade. 

Art. 40. São deveres do L 0 Secretario; 
§ 1..° Fazer a leitura d;o.s acl~.s e do expediente e redigir e as

signar toda a correspondencia da Sociedade ; 
~ 2.° Conservar na mei!Jor ordem o archivo r! a Secretaria pelo 

qual é immediatamente responsavel, e ter scr:1pre em dia a 
cscripturaçao a seu cargo; 

§ 3. o Annunci;>.r em nome do Presidente e fner pela mesma 
fórma constar, por meio de avisos aos membros do conselho, os 
dias, lugar e hora das sessões tanto do mesmo conselho, como 
das assembJéas geraes; -

§ 4. • Fazer os pedidos de livros e d~ tudo o m~ is necessario 
p~ 1·a a escripturação c expediente, e lavrar as ordens para en
trega de dinheiro3 de conformidade com o que .o conselho ou o 
Presidente ordenarem a tal respeito; 

§ 5.0 Inventariar, em livro especialmente destinado a esse fim, 
os moveis, apolices, e tudo mais que pertencer á Sociedade e 
constitua o seu capital; 

~ 6.° Fazer expedir com toda promptidão os officios, avisos, di
plomas, e mais papeis que disserem respeito á Sociedade; 

§ 7. o Ter o maior cuidado para que, nas matriculas dos socios, 
que devem ser feitas pela ordem chronologica das suas entradas 
e sem distincc:Io de sexo. não deixe de se mencionar circumstan
cia alguma qÜe disser respeito aos mesmos socios; 

§ 8.• Abrir e presidir ás sessües na falta do Presidente e do 
Vice-Presidente. 

Art. 46. O 2. 0 Secretario terá a seu cargo: 
~ L0 A redaceão e registro das actas, as quacs devem conter, em 

resumo claro, ·tudo que se tiver passado nas sessões a que cllas 
disserem respeito; 

§ 2.• O registro de todas as propostn.s que se apresentarem para 
admissão de socios, o que deverá ser feito depois ~ellas nume
radas seguidamente e antes de serem remettulas a respect1va 
commissão; 

§ 3.° Coadjuvar o 1. o Secretario no que fôr preciso e s ubsti
tuil-o nos seus impedimento> temporarios, menos quanto ás 
funcções do Presidente c Vice-Presidente. · 
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Art. 47. São obrigações do Thesoureiro: · 
§ L• Ser responsavel por todos os dinheiros e titulos que per

tençam á Sociedade, e estejam ou devam estar sob sua guarda 
immediata; · . 

§ 2.0 Ser igualmente responsavel por tudo quanto da mesma 
Sociedade receber e despender, por si ou seus prepostos; 

~ 3.0 Recolher a algum Banco approvado pelo Governo Impe
rial em conta corrente com a Sociedade todo o dinheiro que della 
fôr recebendo, devendo comervar sempre em seu poder, para 
acudir ás despezas que forem urgentes, a quantia que o conselho 
designar, segundo julgar neceS,sario; 

§ 4.• Empregar em apoliccs da divida publica todas as quantias 
que puderem ser a isto applicadas, sem prejuízo das despezas da 
Sociedade, isto, porém, mediante a competente autorizac,:-ão do 
conselho; 

§ 5.0 Propôr, sob sua responsabilidade, um ou mais agentes, 
para fazerem a cobrança da Sociedade, aos quaes poderá pagar 
uma porcentagem nunca maior de :1.0 %, sendo os mesmos agentes 
obrigados a entregar o expediente; · 

~ 6. 0 Apresentar ao conselho no fim de cada trimestre um ba
lancete documentado de toda a sua receita e despeza, c no fim do 
anno o balanço, que deve acompanhar o relatorio; 

§ 7. 0 Dar verbalmente ou por escripto todas as informações, 
que o conselho exigir, relativas á Tbesouraria; 

§ 8. • Não entregar quantia alguma superior a 50~000 sem ser 
autorizada pelo conselho, lavrada a autorização pelo !.0 Secre
tario, e com o- cumpra-se- do Presidente; 

§ 9. 0 Proceder directamente á cobrança dm juros das apolices 
fazer ·pror:eder pelos agentes a toda a mais cobrança da Soei e-, 
dade, e pagar na secretaria aos proprios, seus procuradores, ou 
tutores legalmente autorizados as pensões a que elles Uveren di-
reito. . 

Art. 48. Cumpre ao Procurador: 
§ L o Tratar do funeral dos socios que fallecerem, quando 

forem elles mandados fazer directamente pela Sociedade ; 
§ 2. o Representar a Sociedade em Juizo quando para isso fôr 

autorizado ; · 
· § 3. o Prestar-se ao desempenho das com missões para que fôr 

eleito pelo conselho, ou nomeado pelo Presidente. 

CAPITULO XIV. 

DAS COMMISSÕES. 

Art. 4,9. Além das commissões de contas, de que trata o §L • 
do art. 27, que têm por dever examinar com toda a attenção 
o relatorio e contas, que lhe forem relativas para dar sobre 
um e outras parecer consciencioso e circumstanciado, que 
deve ser apresentado impreterivelmente á assembléa Geral 
na sua segunda reunião ordinaria, haverá mais tres com ca
racter permanente que se denominarão hospitaleira, syndicante 
e de propostas, sendo esta ultima composta do Vice-Presidente, 
quando não estiver exercendo o lugar de Presidente, do 2. o se
cretario, e do Procurador. 

Art. 50. A commissão hospitaleira será de tres membros e 
terá a seu cargo: 

§ :1.. 0 A distribuição dos soccorros dos socios enfermos que os 
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reclamarem, emquanto morarem dentro dos limites dos cami
nhos de ferro urbanos da Côrte e Nietberoy ; 

§ 2. 0 Informar sobre as queixas ou ·representações que os 
mesmos enfermos fizerem em relação á falta dos mesmos soe
carros; 

§ 3. o Requisitar que sejam os mesmos enfermos examinados 
pelo medico da Socit:dade quando o julgar necessario; 

§ 4. 0 Suspender as beneficencias áquelles a quem julgar com 
fundamento estarem sendo indevidamente dadas, informando 
disso Jogo por escripto ao conselho. . 

Art. 5!. As beneficencias a que tiverem direito os socios que 
se recolherem :J qualquer ordem, hospital ou casa de saude, 
onde não seja permittido levar-lh'as, serão entregues a suas fa
milias, se as tiverem; no caso, porém, de não terem família 
serão dadas aos proprlos, Jogo que dalli sahirem mediante do
cumento comprobatrvo do tempo que nelles houverem estado 
em tratamen.to: precedendo sempre a isto as competentes par
ticipações dos socios, e as respectivas investigações da commissão 
lwspitaleira. 

Art. 52. A commissão de syndic~ncia será composta de seis 
wernbros, e compete-lhe: 

§ 1. 0 Verificar, por todos os meios, que os interesses sociaes 
lhes aconselharem, mas semprl com a.precisa prudencia ees
Cl'upulo que devem presidir a. esses a c tos, se as pessoas propostas 
para socios têm os rec;uisitos exigidos pelos paragraphos do 
art. 3. 0 , e d~r parecer a tal respeito com declaração dos motivos 
quando forem elles desf'lvoraveis; 

~ 2. 0 Distribuir entre· si, c como melhor lhe parecer, as syndl
cancias a que ti vere !!I de proceder, as quaes só terão lugar (ruar:do 
os syndicados não residirem fóra dos iimites marcados no§ L 0 

do art. 50; 
§ 3. o .Estimar as idades dos propostos quando julgar quo tem 

mais idade do que a que consta n~. proposta, devendo em tal caso 
ficar a estimativa que fizer servindo para todos os mais actosda 
Sociedade que forem relativos a essa pessoa ; 

§ 4.o Syndicar tamhern sobre o cornporhmento dos socios, em 
geral, quando sobre clles se apresentarem duvidas ou suspeitas. 
o que fará sempre com a maio1· reserva e ~ircumspecção, I~ão 
dando parecer algum f!esfavora vel a tal respeito s~m ter colhido 
as precisas e irrefra.gaveis provas. 

Art. 53. A' commiss<1o de propostas co:npetc examinar e dar 
parecer sobre todas as propostas ou requerimentos que não forem 
de simples expediente, que forem directamente apresentadas ao 
conselho, e sobre qualquer outra cousa em que o mesmo con
selho julgar conveniente ouvil-a. 

CAPITULO X V. 

DOS BENEFICIOS. 

Art. M. Para beneficiar os socios enfermos e as famílias dos 
que ~allecerem, segundo dispõe o ~.rt. 2. 0 , 11ca determinado o 
segumte: 

~ i.0 Uma beneficçncia de 201~000 mensaes, paga em duas pres
tações adiantadas, ao socio que seis mezes depois de ter entrado 
ou reentra elo pJ ra a Sodedali''• mas nunr;ct antes !le ter e! la 
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aberto as suas beneficenehs, fôr acommeltido uc alguma eníer
midade q_ue o prive de. trabr.lhar uma vez que_a requisit~ e pro':e 
estar qmte com a SocJedalle, cuja benefi~enc1a lhe sera contaaa 
desde a data em que o respectivo pedido fôr entregue na secre
taria da Sociedade, e cessuá .Jo~o que o mesmo soc1o se restabe
leca ; se o beneficiado fOr socio henemerito a benelicencia será 
de"25tlOOO. 

§ 2':o Uma pensão de l.2~000 mens:1.es paga depois de vencida e 
pela mesma fórma declarada no uaragrapho antecedtnte ao so
cio que por qualquer motivo invâlidar e licar impossibilitado de 
haver meios de subsistencia, on quando por qualquer outra cir
cumstancia lôr como ta! julgado pelo conselho admi':listrati':o : 
esta pensão cessará tambem logo que cessarem os mottvo5 de m
validad~, e será de 15J:,OOO mensaes se o invaliJo fOr bene-
merito. · 

~ 3. o Uma pensão de 10t)COJ mensaes paga tambem depois de 
vencida e nas mais condicões declaradas no* :l. 0 á farnilia doso
cio que fallecer e que durante a sua Yida não tiver recebido be
neficencia; e no caso de tl)r sido soccorrido, se não indemnizar 
o valor dessas so~corros, não terá direito a família de receber 
por inteiro a pensão que lhe é destinada devendo-se deduzir da 
mesma pensão a quantia correspondente a trcs por cento sobre as 
summas pelo socio recebidas e não indemnizadas; e excedendo 
de tres por cento nada poderá receber ; sendo ramilia de socio 
benemerito a pensão ~erá de 15/!000. . 

§ 4.• A quantia de 30/jOOO para ajuda do funeral do socio que 
fallecer, sendo esta quantia reclamada no prazo de oito dias, e 
se o funeral fôr feito pela Sociedade, se lhe fará o enterro n. 0 6.-- * 5. 0 Aos socios que proYarem ·a necessidade de se retirarem 
do Rio de Janeiro para se restabelecer de suas enfermidades se 
lhes adiantara até tres mezes de beneficench, não podendo po· 
rém esses soeios receber mais antes de ter decorrido o dobro do 
tempo que lhes foi adhmtado. 

~ ti. o Para ser concedido o adiantamento da beneficencia é ne
cessario que o socio enfermo apresente attestado ·de seu medico 
assistente, declarando que é preciso se retirar, e para onde, cujo 
attestado e enfermo ser:to examinados pelo medico da Sociedade 
para informar o que fôr de justiça. · 

Art. üã. Os beneficios de que tratam os~§ L 0 , 2. • e 5. • do art. 
54 só serão estabelecidos quando a Sociedade possuir 10:000/!000 
em apolices da divida publica. 

Os de que trata o ~ 3." do mesmo art. 5~ quando a Sociedade 
tiver tambem pelo menos 30:000~000 nos mesmos títulos, e os de 
que trata o~ 4. 0 do dito art. 5'1. logo que os presentes estatutos 
forem approYados pelo GoYerno Imperial. 

Art. 56. Para garantia das famílias dos associados, fica-lhes es
tabelecido o direito de serem ellas consideradas pensionistas da 
Sociedade, desde que a mesma Sociedade abrir as henellcencias 
declaradas nos ~~ L 0

, 2." e ;>.o do art. 5i, para poderem entrar 
no gozo das mcsm~s rcspecti vas pensões, se as requererem, 
desde a data em que forem e !las estabelecidas; depois porém de 
aberto o pagamento destas pensões, serão ellas concedidas em 
qualquer tempo que forem retiueridas, mas sómente attendidas 
da à ata em que o requerimento que as solicitarem fôr apresen· 
tado na secretaria da Sociedade. · 

Art. 57. São documentos justificativos da pensão as respec
tivas certidões de obitos, de casamento e de baptismo ; os docu
mentos comprobativos da le~itimação dos filhos quando forem 
elles naturaes, e os attestaaQs de conducta de solteiros ou de 
viuvas; á vista pois destes documentos na ordem que competir 
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a cada um se"'undo o seu respectivo estado, e das mais condições 
para isso estabelecidas, não poderá po1· principio algum ser ne
gada nem demorada a pensão. 

Art. 1i8. Todos os beneficios mencionados nos paragrapbos do 
art. 54 poderão ser proporcionalmente augmentados ou dimi
nuídos, segundo o estado mais o ti menos prosrJero dn Sociedade, 
mas nunca em mais de 50 % do estabelecido; oaugmento porém 
só terá lugar quando o capital da Sociedade o comportar e for 
iniciado peio conselho administrativo c approvado pelo grande 
conselho; assim corno não terá lugar a diminuição emquanto 
a receita der para a despeza. 

CAPITULO XVI. 

DO CAPITAL DA SOCIEDADE. 

Art. 58. O capital da Sociedade é inuoterminado, e será com
IJOsto de tudo quanto se puder accumularconvertido em apolices 
âa di vida publica. 

Art. 60. A receita· da Sociedade será composta das joias, re
missões, diplomas, mensalidades, juros das apolkes ou de qual
quer quantia recolhida a algum Banco, c de donativos e benefi
cios que forem agenciados, e estas verbas serão exclusivamente 
applicadas ás suas despezas; se, porém, no correr do anno social 
se reconhecer haver quantias de que se possa dispor sem prejuízo 
daquellas despezas, poderão ser ellas empregadas na compra de 
apolices, e da mesma fórma serão os saldos verificados no 1lm do 
mesmo anno, depois delles ter deduzido a importancia precisa 
para as despezas dos primeiros dous rnezes administrativos do 
novo conselho, as quaes serão estimadas pelas dos mczes imme-
diatamente anteriores. . 

Art. 61. As apolices que a Sociedade possuir só poderão ser 
transferidas para o fim de soccorrer os socios enfermos e pensiO
nistas; isto porém só poderá ter lugar como ultimo dos recursos 
de que a Sowidade tiver de lançar mão, e depois de ser autori· 
zado pela assembléa geral que para semelhante fim será espe
cialmente convocada, pelo menos, com um ter~o dos socios quites. 

CAPITULO XVII. 

DO PROCESSO ELEITORAL. 

Art. 62. Para a eleicão da commissão de contas c do conselho 
administrativo se obsérvará o seguinte: 

§ L o Logo que findarem os trabalhos da primeira assembléa 
gerai ordinaria, o Presidente a convertera em collegio eleitoral, 
organizará em seguida a respectiva mesa que será composta 
do mesmo Presidente, dos dous Secretarias do conselho 
administrativo e de dous escrutadores nomeaclos pelo Presidente 
cuja nomeação deverá recallir em pessoas da oppo>ição, se esta 
fôr conhecida, e fará em acto continuo a recepção das cedulas, 
as quaes devem ser feitas á mão e depositadas na urna pelos pro
prios votantes á proporção que para isso forem sendo chamados. 
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~ 2. 0 Haverá primeira, segunda e terceira chamada, eliectuada 
pelo livro de presença, e segundo a. ordem da inscripção feita 
pelos proprios votantes, e como não póde ser admittido a votat· 
quem no dito livro não estiver assignado, se permittirá que até 
ao momento de começar a ultima chamada o assignem aquclles 
socios que estando presentes e nas condições para isso necessarias 
o não tiverem ainda feito. 

§ 3.0 Duas serão a·s cedulas que os votantes devem depositar na 
urna, uma: contendo tres nomes, tendo por fóra o seguinte letreiro 
-Contas-,e a outra contendo vinte e um nomes para conselheiros 
tendo tambem por fóra a declaração- Conselho;- devendo os 
votantes mostrar o recibo de suas mensalidades pagas, até ao ul
timo trimestre vencido. 

§ t,. • Concluída a ultima chamada dará a mesa principio ao 
apuramento das cedulas recebidas, o que fará comecando sempre 
pelas que disserem respeito á com missão de contas; e depois de 
confrontar o numero em geral das cedulas com o dos vo-
t:m tes. · · 

§ 5. 0 Não serão contados a favor de candidato algum os nomes 
que nas cedulas se acharem incompletos, trocados ou errados, 
nem tao pouco serão apuradas acruellas que não forem escrlptas 
á mão, nem os nomes riscados. 

~ 6. o Se não for possível concluir-se no mesmo dia as apurações, 
lavrar-se-ha diSS;) o competente termo com todas as declaracões 
necessarias; o di to termo, depois de assignado por· toda a mesa, 
será com as cedulas que ficarem por apurar e as notas da apuracão 
feita guardado na urna que será fechada, lacrada e rubricado o 
seu rotulo por toda a mesa, ficando as chaves com o Presidente e 
escrutadores até ao dia seguinte em que devem continuar as 
referidas apurações, procedendo-se de igual fórma nos subsequen
tes, se ainda assim ellas se não concluírem. · 

§ 7. o Terminadas as apuracões, rtlconhecido o resultado das 
eleicões, proclamados os eleitós pelo P!'esidente e lavrado no res
pectivo livro o competente termo com os protestos e contra-pro
testos, caso se apresentem, será elle assignado por toda a mesa e 
remettido immediatamente ao grande conselho para os devidos 
elieitos. 

· § 8. 0 Logo que o grande conselho julgar regular o processo 
eleitoral, e válidas por conseguinte as eleições, o que lhe cumpre 
fazer dentro de cinco dias, o t. • Secretano officiará a cada um 
dos eleitos dando-lhe dis.to sciencia, e remettendo o diploma de 
conselheiro, devendo o mesmo Secretario participar logo á com
missão de contas a sua eleição e remetter ao seu relator que será 
sempre o mais votado, ou no caso de igual numero aqueue que a 
mesa eleitoral designar, o relatorio sobre que ella tiver de pro
ceder a exame. 

§ 9. 0 Se o grande conselho em virtude de irregularidades 
praticadas e provadas no processo eleitoral annullar as eleições o 
participará immeaiatamente ao Presidente do conselho adminis
trativo para que elle convoque sem perda de tempo a assembléa 
geral, a fim de proceder a outras, cabendo ao Presidente do 
grande conselho convocai-a directamentc, se dentro de tres dias 
aquelle o não fizer. 

§ :lO. A mesa eleitoral é competente para decidir sobre ~~=-
vidas que se suscitarem durante o processo eieHora · .. S):lafl. A • 
decisões porém haverá recu:·so para o grande cons iiCllll.d'SNê-' ' 
tomará conhecimento e decidirá corno fôr de j w~'l..'H\e fôr 
interposto dentro de 2~ horas depois de recon ~~'o resultado 
das eleições. ,~-

,~/ 

r~ ,, 
\\.__ ~' 



768 ACTOS DO PODER 

CAPITULO XVIIf. 

DAS VACA3 E SEU.> I'REE~CHll!ENTOS. 

Art. 6:3. Considerar-se-ha vago qualquer dos lugares do con
selho admini;tra!ivo quando algum dos seus membzo> fallecer, 
resignar o cargo, ou deixar pClr qualquer motivo de comparecer a 
quatro de suas reuuiõe.> seguidas. 

Art. 6~. As vagas que por qualquer do; motivos declarados no 
artigo anterior se derem no conselho administrativo serão preen
chidas pe!os membros do grande conse!bo, nrro havendo supplcn
tes como determina o § H do art. 4!. 

Art. 65. Para que as deliberações tanto do grande conselho. 
corno do conselho administrativo sej~m r~conltecidas le~ae;; c 
validas, é indispensavel que este' dous corpos no acto de>sJs t.li;
liberações se achem completos com o numero qu0 l11r3 mnrc~m 
os arts. 32 e 41 de;tcs estatutos. 

CAPITULO XIX. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. ü6. A Sociedade não poderá contrahir divida aiguma nem 
fazer junccrro com qualquer outra sem que a isso annuam dous 
tercos de seus socios insta !I adores que estejam em pleno gozo de 
seus direitos sociaes. 

Art. 67. Não serão tomados em consideração alguma os cs
criptos anonymos que forem dirigidos a qualf[uer dos poderes 
da Sociedade, e bem assim os que forem concebidos em termos 
menos convenientes, ou que contenham palavras o!Iensivas ao 
decoro da Sociedade, ou de algum de seus associados. 

Art. 68. As attribuições do conselho administrativo só cessam 
quando tomar posse;o novo consel.llo, o que terá lugar dentro 
dos primeiros 15 dias, o mais tardar, que se succedercrn á segunda 
assembléa geral ordinaria, cuja posse sómente terá lugar em 
sessão cunjuncta do conselho administr:ttivo e grande conselho, 
presidida pelo Presidente deste ultimo, e por elle dada a respec
tíva posse, tendo lugar depois de ·empossado o novo conselho a 
entrega ao novo 1'hesoureiro dos títulos e dinheiros que exis
tirem, do que se lavrará o competente termo que será assignad_o 
por todos os membros presentes tanto do consellJO que salllr 
como do que entrar e servirá de carga ao thesoureiro que rece~ 
ber e descarga ao que entregar. 

Art. 69. A Sociedade só poderá ser dissolvida quando se :reco
nheca não poder mais preencher os seus fins por lia ver esgotado, 
como ultimo de seus· recursos, dous terços do seu capital_; nesta 
conformidade entrará ella ern liquidação, depois de d~llberada 
pela assembléa geral, a qual será feita pela fórma segumte:. . 

.§ L o Tudo quanto restar á Sociedade nesta occasião ser~ d1VI· 
dido em duas partes iauae.s e de uma destas se fara rateiO por 
todos os socios quite"s, en'tregando-se a outra parte á. Santa 
Casa .. da .1\lisericordia com a obrigação expressa della ap~l!c~r o 
rendimento das apolices com toda a igualdade aos pensi?nistas 
que nessa occasião estiverem sendo soccorridos pelo Sociedade, 
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emquanto elles vivos forem; tendo-se em Tista a respeito de 
I.Jensionistas o que dispõe o art. 56 para serem como taes consi
aerados todos os associados que existirem nessas circumstancias, 
ainda no caso de não se achar ainda aberto o pagamento das 
mesmas pensões. 

§ ·2. o No caso que o rendimento das apolices entregues á Santa 
c.asa. da. Misericordia seja superior ao preciso para dar .aos pen · 
stomstas o que llles garantem os §§ L o e 3.0 do art. 54, amda 

·assim esse rendimento será igualmente dividido por elles pas
sando em favor dos sobreviventes as pensões dos que falle~erem 
até ao uttimo pensionista, ficando sómente depois as apollces a 
ser propriedade da Santa Casa da Misericordia. 

§ 3. o Se a Santa Casa da Miserieordia não aceitar este encargo, 
será elle commettido a qualquer outra Ordem ou Instituição de 
Caridade, que mereça plena confiança. 

Art. 70. Os presentes estatutos poderão ser reformados no todo 
o~ em parte á proporção que a pratica fôr demonstrando os de
feitos e lacunas, que neUes houverem, mas nunca antes des~rem 
d.urante um anno pelo menos executados em todas as suas dispo
sições, e sempre com excepção dos fins da Sociedade, e modo da 
sua liquidação especificado~ nos arts. 2. o e 69 que não poderão 
s~r alterados, e nenhuma alteração lhes será feita senão pela 
forma nos mesmos estatutos determinada. nem posta em execu
ção sem que seja approvado pelo Governo Imperial. 

A commissão de estatutos- .11lmwel Antonio de 2'rfello.- Fre
derico Telles Barbosa.- Del{ino Jo~é Pe1·eira.- Pau.fo José Pinheiro 
Porto.- Pe.dro Cesar da Costa. 

DECRETO N. 62ô3- Dli: 2~) DE JULHO JlE 1876. 

Autoriza a incorporação da ,Sociedade anonyma denominada
S!lZ'!-!'Q mutuo do comme·fclo lntermediaríô-- e approva com 
alteraçôes os seus estahÚos. . . .. . . 

Attendendo ao que me requereram Ernesto Cezar 
C~rpinetti e Dr. Antonio de Castro Lopes, e tendo ou: 
v1do a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Hei 
por_ bem, de conformidade com a minha Imp3rial reso
luçao de Consulta de 21 do mez proximo passado, auto
rizar a incorporação da sociedade anonyma,. que_pre
tendem estabelecer nesta Córte sob a denom!llaçao de 
-Seguro mutuo do commercio intermediario.'- e ap
provar os respectivos estatutos com ,as modificações 
abaixo declaradas. 

Art. 8. o Acrescente-se- Passados os dons primeiros 
annos, a Directoria se renovará annualmente pela terça 
parte, podendo ser reeleito o Director que por sua 
maior antiguidade devesse sabir. 

-PARTE TI. 97 
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Art. 24 paragrapho unico. Depôis das palavras
convocar-se-ha- diga-se- com antecedencia de tres 
dias, peló menos. 

Art. 3i. Desde as palavras- dez por cento-, subs
titua-se pelo seguinte- cinco por cento em dinheiro 
da importancia das quantias entradas annualmente e 
e pertencentes á associação, até perfazer a somma de 
dez contos de réis para cada um dos dous mencionados 
fundadores. 

Art. 38. Substitua-se igualmente desde as palavras 
-tendo o dito fundo,- pelas seguintes- e terá por 
fim reforçar o fundo de reserva de que trata: o art. 6. 0

, 

paragrapho unico, emquanto a so.mma de ambos não 
attingir um terço do capital segurado. 

Attingido este limite, cessará a deducção prescripta 
no presente artigo, e só poderá ser renovada se o dito 
terço fôr desfalcado por prejuízos supervenientes, caso 
em que se procederá como antes até preenche l-o. 

Supprima-se o paragrapho unico do mesmo art. 38. 
O Barão de Cotegipe,.do Conselho de Sua Magestade o 

Imperador, Senador do Impr-'" Ministro e Secretario 
de Estado interino dos Negu __ da Fazenda, e Presi
dente do Tribunal db Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e seis de · .lho de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da Independencia e âo 
lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Barão de Coiegipe. 

DECRETO N. 626i - DI): 26 DE JULHO DE 1876. 

Proroga o prazo para começo das obras do arrasamento dos mor. 
ros do r.astello e de Sant1> Antonio. 

A Prineeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que representou o Commendador 
Joaquim Antonio Fernandes Pinheiro, Ha por bem 
Prorogar por dous annos o prazo para começo das obr:1s 
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do arrasamento ~<?~1llfl;Tos ~o Gastello ._.!3 de San,tg. Ar,~.;_ 
to~io, dcr··que·· trata ·a-condição 2. • das que b1nxaram 

· cõm o Decreto n. o 5337 de !6 de Julho de 1873, que con
cedeu ao mesmo Commendador autorização para, por 
si ou por em preza que organizar, levar- a effeito as ditas 
obras. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conse
lho do mesmo Augusto Senhor, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido e faça executa r. Palacio 
do Rio de Janeiro elll'vinte e seis de Julho de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL. l\EGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo 

DECRETO N. 6265-DE 26 DE JULHO Dt 1876. 

Concede garantl~ de juro de 7, 0/ 0 sobre o capital de 500:000~ 
á Companhia que o Dr. Antonio Freire de -l\lattos Barreto 
e José Vieira Barreto · organisarem para o estabelecimento 
de um engenho central destinado ao fabrico de assucar de 

. canna nõ hiÜnicipio de Riachuelo, comarca de Larilngeiras, 
na Província de Sergipe. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador, Attendendo ao que lhe requereram o 
Dr. Antonio Freire de Mattos B.ttreto e José Vieira Bar
reto, Ha por bem, nos termos do art. 2. o dá Lei n. o 2687 
de 6 de Novembro do anno passado, Conceder ã Com
panhia que incorporarem, a garantia do juro de 7 °/0 ao 
anno sobre o capital de 500:0001$000, effectivamente 
applicados á construcção de um engenho central e de 
suas dependencias, para o fab~;:ico de assucar de canna 
no município de Riachuelo, comarca de Larangeiras, na 
Província de Sergipe, medimte o emprego de appa
relhos e processos modernos mlis aperfeiçoados, obser
vadas as clausulas que com este baixam assignadas por 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Consel-ho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Julho de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde-
pendencia e do Imperio. .. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Alrneida. 

Clauaulas a que •e t-efere o Decreto o.• t!t~O~ 
desta data .. 

I. 

Fica concedida á Companhia que o Dr. Antonio 
Freire de Mattos Barreto e. José Vieira Barreto organisa
rem para o estabelecimento de um engenho central, 
destinado ao fabrico de assucar de C<mna mediante o 
empreg-o de apparelhos e processos modernos os mais 
aperfeiçoados, no município de Riachuelo, Comarca de 
Larangeiras, na Província de Sergipe, a garantia do juro 
de 7 °/0 ao anno, sobre o capital da 500:000/$ effectiva
mente empregados na construcção dos edificios apropria
dos para a fabrica e dependencias desta, tramway, seu 
material fixo e rodante, animaes e accessorios indispen
saveis ao serviço ela mesma fabrica. 

11. 

A Companhia poderá ser organisalia dentro ou fóra do 
lmperio, senuo no primeiro caso preferidos para accio
nistas, em igualdade de condições, os proprictarios agrí
colas do referido municipio. 

111. 

Tendo a Companhia a sua séde no exterior nomeará 
um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no Imperio, directamente com o Go
verno Imperial, as questões que provierem do contracto 
que fôr celebrado em virtude das presentes clau
sulas. 
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IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro 
só será effectiva depois que a Companhia provar que o 
engenho central está em condições de funccionar e du
rará por 16 annos contados da data do contracto. 

O respectivo pagamento será feito por semestres ven
cidos, em presença dos balanços de liquidação da receita 
e despeza, exhibidos pela Companhia e devidamente exa
minados e authenticados pelo Agente Fiscal do Governo : 
fazendo-se no acto em que a empreza estiver prompta 
e em estado de começar suas operações, a cqnta do juro 
até ell'tão vencido, correspondente ao tempo e á somma 
do capital effectivamente empregado na construcção, 
para ser pago conjunctamente com o juro do primeiro 
semestre posterior á inauguração da fabrica. 

Regulará o cambio de vinte e sete dinheiros esterlinos 
por l/$000 para todas as operações, se a Companhia fór 
organisada tóra do lmperio ou alli levantado o capital. 

v. 
Além da garantia do juro ficam concedidos á Compa

nhia os seguintes favores : 
4.. 0 Isenção de direitos de importação sobre as machi

nas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao 
serviço da fabrica. Esta isenção não se fará effectiva em
quanto a Companhia não apresentar no Thesouro Nacio
nal ou na Thesouraria de Fazenda da Província, a rela
ção dos sobreditos objectos, especificando a quantidade e 
qualidade, que aquellas repartições fixarão annualmente, 
conforme as instrucções do Ministerio da Fnenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses. direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, ou pelo da 
Fazenda, no caso de que se prove ter alienado, por qual
quer titulo, objecto importado, sem preceder licença da
quelles Ministerios ou da Presidencia da Província e pa
gamento dos respectivosdireitos. 

2.0 Preferencia para acquisição de'terren0s devolu
tos existentes no Município, effectuando-se pelos preços 
mínimos da Lei n. o 601 de i8 de Setembro de l850, se a 
Companhia distribuil-os por immigrantes que impor:ar 
e estabelecer não podendo, porém, vendei-os a estes de
vidamente medidos e demarcados por pteço excedente 
ao que fôr autorizado pelo Governo. 
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VI. 

A Companhia deverã estar organisada dentro do prazo 
de seis mezes, contados da data do contracLo, sendo-den
tro do mesmo prazo submettidos ã approvação do Go
verno, os respectivos estatutos, se o capital f6r levanta
do no Imperio, ou solicitada a necessaria autorização 
para que a Companhia funccione no Brazil, se o fundo 
social f6r subscripto no exterior. 

VII. 

A Compánhia, logo que estiver em condições de func
cionar submetterã ã approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos e descripção dos processos empregados no· 
fabrico do assucar e os contractos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canna que poderã ser fornecida ao engenho central nos 
termos da condição 10." 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem feitas pelo Governo nos lrabalhos prelimi
nares, de que trata o período anterior, caducando a 
concessão no caso1de não representarem os contractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores 
e fornecedores a quantidade mínima de canna especi
ficada na citada clausula 10. • 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro de tres mezes, 
contados da data da approvação do plano e orçamento, 
e concluirá doze mezes depois. 

IX. 
Se a Companhia deixar de organisar-se ou depois de

organisada, não se habilitar de accordo com a Lei 
n. • !083 de 22 de Agosto de :1860, para exercer suas 
operações dentro dos prazos fixados, e se as respectivas 
obras não começarem ou, depois de começadas, não 
forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo po · 
derã declarar nulla a concessão, salvo o caso de força 
maior devidamente comprovado, em que será concedido 
novo prazo para a realização do serviço que não tiver 
sido opportunamente executado; ficando de nenhum 
effeito a concessão, se, esgotado o novo prazo concedido, 
não estiver concluído o serviço. 
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X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer terá 
a ca.pacidade para moer pelos menos, diariamente, cen
to e sessenta mil (160.000) kilogrammas de. canna e 
fabricar annualmente seiscentos mil (600.000) kilo
grammas de assucar, no mínimo. 

A' medida que fôr augmentando a producção da 
canna no Município será e.Ievada a potencia dos machi
nismos, de modo a obter pelo menos, uma quantidade 
de assucar na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá 
em-seu estabeletimento os melhoramentos que no fu
turo forem descobertos, e interess1rem especialmente 
ao fabr-ico de assucar. 

XII. 

A Companhia ligará por meio de linhas ferreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas do Município, estabelecendo para
das onde possam ser entregues pelos cultivadores as 
cannas destinadas á fabrica, e empregando a tracção 
animada ou a vapor para a conducção da canna e ex
portação do assucar em wagons apropriados a este ser
viço. 

XIII. 

Nos_ contractos celebrados com a Companhia é livre 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento e 
sua indemnisação; podendo ser ajustada em dinheiro. 
peJo peso e qualidade da canna, ou em certa proporção 
e qualidade do assucar fabricado. 

XIV. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa-
nhia O valor de 10 °/0 para COn§.tituir Um fundo e _. 
eial, que sob sua responsabilidal!.e empresta · azotAM.i 
eonvencionados e juros até 8°/0 ao anno, ~'ilt.- V . 
res e fornecedores de. ·~nna~ como ad· ~~e o para 
auxilio dos gnstos de pro.ducção. ;::)-

'~ !1 t::z:::J 
Jt .. \ 
-~ -<-i'· - -\' \ ,, ~.~ :·· \,.." - . ~ 

~~-~·=~---~ 
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A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dons terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accôrdo, o valor presumível da s-afra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso,. não só os fructos pendentes, como tambem 
certa e. determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura, e qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto de em
prestimo, em que se expressará o modo do pagamento e 
a prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
durante o prazo do emprestimo, os objectos dados em 
fiança. 

XV. 

O capital garantido pelo Estado comp<lr-se-ha das som
mas empregadas nos estudos e obras especificadas nas 
clausulas La e '1. \ isto é, plano e orçamento das obras, 
desenhos das machinas e descripção dos processos, cons
trucção dos edificios apropriados para a fabrica e depen
dencias desta, tramway, seu material fixo e rodante, ani
maes e accessorios indispensaveis ao serviço da mesma 
fabrica, e bem assim de outras despezas feitas bona fide 
que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão com
prehendidas sómente as que se fizerem com a compra das 
cannas e do material de consumo annual da fabrica, tra
fego, administração, reparos ordinarios e occurrentes. 

XVII. 

A substituição geral ou .parcial do material empregado 
no serviço do engenho central, as obras novas, inclusive 
o augmento das contractadas, correrão por conta do fun
do de reserva que a Companhia constituirá por meio de 
uma quota deduzida dos lucros liquidos da fabrica. 

XVIII. 

Logo que a CompaWtlia distribuir dividendos supe
riores a fO•;. começará a indemnisar o Estad? de qual
quer auxilio pecuniario que delle tenha recebido com o 
juro de 7 "lo sobre a importanci:i do mesmo :tuxilio. 



EXõ·:CL Til' O. 777 

XIX. 

Realizada que seja a indemnisação feiia ao E&tado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de :10 •;. em ítes partes iguaes: uma applicada a 
constituir o fundo de amortização, a outra a augmentat 
o de reserva, que será representado, no mínimo, por 
um terço do capital, e a terceira a addir á quota dos 
dividendos; 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a não empregar escravos, 
a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um rela
torio circumstanciado dos trabalhos e operações ; e a 
contractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica; sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes e com"
petentes. 

XXI. 

O Governo nomeará pessoa idonea, para fiscalisar as 
operações da Companhia, a execução do contracto com 
ella celebrado e o cumprimento dos ajusies feitos com 
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canoas. 

XXII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender opa" 
gamcnto do juro garantido: 

§ i. • Se por culpa da Companhia; durante tres annos 
consecutivos, o engenho central não produzir o mini:. 
mum do assucar que a Companhia se propoz fabricar. 

§ 2.• Se por igual motivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções dó contracio a que não estiver commi._ 
nada pena especial imporá o Governo administrativa
mente a multa de i:OOOS a 5:000~ e do dobro na· rein:. · 
cidencia procedendo-se á cobrança executivnmente . 

.o.:. <'.\llTE li. 98 
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XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
·aoverno Imperial, que julgará de sua procedencia ou, 
vida .a secção dos Negocios qo Imperio do Conselho di"
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial c a Companhia e 
entre esta e particulares serão decididas, quando da com
petencia do Poder Judiciario,pelos Juizes e Tribunaes do 
lmperio, de accôrdo com a Legislaçã~ brazileira. 

XXVI. 

-As questões que se derivarem do contracto celebr3.do 
entre o GovernD e a Companhia serão resolvidas por dous 
arbitros; nomeando cada parte o seu. No caso de em• 
pate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado,. deci
dindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução proceder-se-ha á l!quidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o en
genho central c sua$ pertenças para reembolso das quan
tias que a Companhia tiver recebido do Governo. Não 
havendo lançador, o Governo arrendará o estabeleci
mento, e, indemnisado que seja de taes quantias, o de
volverá aos subscriptores das acções da Companhia e 
-em falta dclles, a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Oo exame e ajuste das contas de receita c desp·eza para 
O' pagamento do juro garantido será incumbida uma 
commissão composta do Agente Fiscal, de um Agente 
da Companhia e de mais um empregado designado pelo 
Governo ou pela Presidencja da Província. 

A despeza que se fizer com a fiscalisação do contracto 
correra por conta do Estado, durante o prazo da con
eessãoda garantia. 
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'XXIX. 

O contracto que fôr celebrado, em virtudé destas clau
~las, será revisto de cinco em cinco annos, podendo ser 
ihodifi.cado nos pontos que a experiencia reputar defei
tuosos, mediai) te accôrdo prévio entre os contractantes. 

XXX. 

Se o Governo Imp:;rial entender conveniente- expedir 
Regulamento para boa execução do art. 2. o da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro de 1875, obrigam-se os con
cessionarios a cumprir e fazer cumprir o mesmo Regu. .. 
lamento no que lhes fôr applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Julho de i816.
Titomaz José Coelho de Almeida 

DECRETO N. 6266- DE 26 de JULHO 'DE 1876. 

Proroga por mais dous annos o prazo fixado a .José Xavier 
Ferreira para incorporar uma.:'Companhia destinada &.arrendar· 
predios de particulares e sublocai.Os. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe-
. rador, Attendendo ao que requereu José Xavier Fer

reira, Ha por bem Prorogar por mais dous annos o 
prazo de igual. tempo concedido pelo Decreto n.0 5702 
Je 31 de Julho de :1874 para incorporar uma Com
panhia destinada a arrendar predios de particulares 
e sublo.cal-os .. · · 

Thomaz José Coelho de Aimeida, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, .Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, 'Commercio e 
Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de 
Julho de mil oitocentos setenta e seis, quif\quage3imo 
quinto da Independencia e d.o Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José C·Jolho de Almeida. 
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DECRETO N. 6267- DE 26 DB JULHO Dli: 1876. 

Concede a Miguel Alamier Baglione pfiX!Jjlgio para uma ma
china de sua invenção, deno.minada ~runidor de }Jressão.-f 

A Princeza Imperial Regente, e in Nome do Imperador, 
attendendo ao que_ requereu Miguel Alamier Baglione, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da CorOa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha 
por bem Conceder-lhe privilegio, por dez annos, para 
fabricar e vender uma machina de sua invenção, deno
minada Brunidor de pressão , destinada a brunir c 
limpar o café. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido ~ faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e seis de Julho de mil oito
centos setenta e seis, quinquage&imo quinto da Indepen-: 
dencia e do Imperio. · 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thoma;; José Coe!:ito de Alnwirlr,, 

DECRETO N. 6268- DE 26 DE JULHO DE !876. 

Concede privilegio a João Baptista :Machado, para um apparelho 
· · de ·sua invenÇão denominado·- !rlar,cador infallivel. 

A P1·inrcza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu João Baptista ~achado, 
e de conformidade com o parecer do Conselh~1ro Pro-: 
curador da Corôa, Soberania e Fazenda N!iciOnal, Ha 
por bem Conceder-lhe· privilegio, por cmco ~nnos, 
para fabricar, usar e vender a apparelho de sua mven~ 
ção, denominado -Marcador infallivel. 
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Thomaz José Coelho de Alm!;lida, do Conselho de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultui·a, Commercio e 
Qbras Publicas, assim o tenha entendido e faça 
e.Xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis 
de Julho de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Independencia e-do lmperio. 

PRINCEZA IMPERlAL REGENTE. 

·Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6S69 -·DE 26 DE JULHO DE 1876. ' 

Concede privilegio a Francisco Leopoldo Teixeira Leite para o 
systemààe ai1parelhos de sua invenção, destinados á creação de 
plantas de café, cacáo, larangeiras e outras arvores. ' 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu Francisco Leopoldo 
Teixeira Leite, e de conformidade com o parecer do 
Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio, por dez 
annos, para o systema de apparelhos de sua invenção, 
destinados á creação de plantas de café, cacáo, laran
geiras, ch~ e outras arvores. 

Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em vinte e seis de Julho de mil oito
çentos setenta· e seis, quinquagesimo quinto da Inde-
pendencia e do Imperio. . 

PHINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coe;lw de Almeida. 
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DECRETO N. 6270 - DE 26 DE JULHO DE 1876. 

Concede privilegio a José Augusto Kopke e José Ribeiro da 
Silva parãfãbricarem e venderem no Imtlerio uma inachin~. 
de sua invenção, destinada a descascar arroz. ·· . . -... ,. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe. 
rador, Attendendo ao que requer~ram José Augusto 
Kopke e José Ribeiro da Silva, e de conformidade com 
o parecer do1Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 
e Fazenda Nacional, Ha por bem Conced~r·lhes privi
legio, por oito annos, para fabricarem e venderem n·o 
Imperio uma machina de sua Invenção, destinada a des
cascararroz. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu· 
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e seis de. Julho de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo qainto da lndepen
denciale do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. ()271 - DE 2 DE AGOSTO DE f876-. 

Declara. sem eJieitoo Decreto n:• 62H. de 21 de Junho de 1876, que· 
concedeu ao Bacharel Paulo Ferreira Alves permissão para. ex
plorar carvão de pedra no município do Araranguá. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do I~pe
rador, Attendendo ao que _repr~sentaram o:> he~detr?s 
dr. Manoel Antonio de AraUJO Guunarães, concesswnan~ 
das minas'de carvão de pedra na freguezia de Araran~rua 
darProvincia de Santa Catharina, em virtude do De
cre'to n. • 4692 da 14 de Fevereiro?def:l87i, e Tendo ve
rificado que o mesmo concessionario satisfez a obri1pção 
da clausula i. • do mencionado Decreto, e cOJ_lsegumte
mente que o prazo de que falia a clausula 7. a ainda não 
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terminou; Ha por bem Declarar sem effeito o Decreto 
n.• 62U;de 2! de Junho de :1876, que concedeu ao Ba
charel Paulo Ferreira Alves permissão para explorar 
minas de cat·vão de pedra na mesma localidade. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, :Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha ·entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesiino quinto da Inde
pendencia e do Imperio . 

.PlUNCE~A IMPERIAL H.EGENTE. 

Thomaz José Coelho .de Almeida .. ' · 

SENHORA. 

O H.egulamento n. o 264.7 de i9 de Setembro de i860, 
que reorganizou as Alfandegas e l\Iesas de H.endas do 
Imperio, tem solfrido tantas modificações, tão nume
rosas são as Ordens e Instrucções expedidas com o fim 
de explicai-o c facilitar-lhe a execução, que de ha muito 
sentia-se a necessidade de consolidar todas essas dispo
sições, para que sua consulta se tornasse menos penosa e 
menos sujeita a equívocos. 

O Decreto n. • (j,;JlO de 20 de Abril de 1870, reconhe· 
ccndo essa necessidade, determinou, no art. 36, que 
·o Ministro da Fazenda fizesse colligir em um só H.e
gulamento todas as disposições das Leis e Decretos em 
vigor concernentes á administração das. Alfandegas. 

Na €Xecução desse laborioso trabalho sobrevieram 
outros não menos momentosos-: a revisão da tabella 
dos vencimentos dos ·empregados das Alfandegas, na 
parte relativa ás porcentagens, que o Decreto n. o 41'~5 
de{) de Maio de 1868, art. 5.•, prescreveu fosse feita 
periodicamr.nte, e a execução do art. 7. •, paragrapho 
unico, n. •• 1 e 2, da Lei n. • 2348 de 25 de Agosto 
de i873, que autorizou o Governo: 

Para altet·ar a categoria e o pessoal das Alfandegas 
e 1\Iesas de Hendas, cuja receita tivesse apresentado 
not-avel accrescimo nos tres ultimas exercícios; 
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Para incluir no quadro dos empregados os Agentes 
Fiscaes dos trapiches alfandegados; 

Para melhorar os vencimentos destes~funccionarios; 
bem coma dos Officiaes de Descarga, Praticantes, Con
tínuos, Correios e Guardas, não excedenc!o a despeia 
com este melhoramento a õO% da que se fizesse com 
as ditas classes ; 

Para augmentar; onde fosse preciso,· o numero dos 
Officiaes de Descarga e dos Guardas, podendo reduzil-os 
a uma só classe. 

Se o desempenho de qualquer destes trabalhos, com o 
escrupulo que cumpria empregar, exigia algum tempo; 
attenta a variedade dos_elementos que era preciso reunir . 
e consultar, a execução simultanea de todos justifica a 
demora havilla em sua conclusão. 

O que tenho agora a honra de submetter á consi
dera(;lão de Vossa Alteza Imperial é unicamente a com
pilação das di versas disposições relativas á parte organi
ca e administrativa das Alfandegas e .Mesas de Rendas; 
convenientemente modificadas, segun:io a experiencia 
e o desenvolvimento dos differentes ramos do serviço 
aconselharam, e bem assim as novas tabellas regulando 
as classes, numero e vencimentos dos empregados das 
Alfandegas. 

Se Vossa Alteza Imperial Dignar-se approvar o plano 
e disposições desta primeira parte do trabalho, da qual 
está dependente a conclusão da segunda, concernente 
ao expediente ou modo pratico de executa r o serviço 
daquellas Repartições, aliás já muito adiantada, po· 
derá cada uma de\las constituir um Regulamento es..: 
pecial para facilidade da consulta. 

CLASSIFICAÇÃO DAS ALFANDEGAS. 

Para cumprir a disposição da i..ei cilada, na parie 
em que autorizou a alterar-se a categoria das Alfan
degas cuja renda tivesse apresentado notavel accres
cimo nos tres ultimos exercícios, era preciso: 

L • conhecer. 11 base sobre que assentaram as classifi~ 
cações feitas nas tabellas annexas ao Regulamento de 19 
de Setembro de 1860 e aos Decretos n.• 4642 de ~3 de 
Dezembro de :1.870 e n.• 4687 de 31 de Janeiro de :1.871; 
. 2;• determinar os termos da comparação do mo
vimento da renda, e o quantum do accrescimo que 
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deveria, em satisfação ao pensamento da Lei, indicar as 
Alfandeg-as que estivessem no caso de passar á onlcm 
SUJiel'ior. 

A base mais natural para a classificação, a unica 
adopt.avcl, á dsta d~ Lei que autorizou a rc\'isiio das 
tahcllas, é a comparação das rendas médias dos dous 
ultimos triennios entre si. 

·A classificação de 1830, porém, com quanto se apoiasF-e 
cvidcn temente na renda das Alfa ndegas, parece q uc 
teve em vista, além desse, alg-um outro elemento 
eventual, que não lhe permittiu respeitar em todo 
o rigor a dita base; pois, dividindo as Alfandegas em 
seis ordens, collocou: 

Na :1.• ordem, t;niL~amcnle a Alfan::leg-a do llio 
<!<' .la:wirn, cuja renda IJJÚilia 
onliuaria HO lrienuio anterior 
lõra ... ,........................ 18 . .iG6:000S000 

Na2.• " 
{a de Pe1·nambuco, idem, ide!H .•. 6.1í6i :O:JO.~OOO 

a ela llahia, idem, idem .......... 5.049:000$000 

- ~a do Rio Çr~nde <l!J Snl,idcm,iucm. 1.487:000$000 
Na 3.• )) a do Para, 1dem, 1dem •..•......• 1.3:J7:00JS000 

a do Maranhão, itkm, idem .•.••. 1.169~ 000$000 
-

la de Santos, idem, idem .•.••••.•. 524:000$000 
Na 4.• " a do Ceará, idem, idem ........... 38!: ooosooo 

a da l'araily!Ja, idem, ittem ....... 270:003$000 

~a de Porto Ale;:rre, idem, idem ...• 342:0008000 

Na ü.• )) 
a lias Ala;:rôas, itlem, idem ........ 1 !lO: OOOSOO!l ? a de Uruguaya.u~, iúen!, idem .... 181:0008000 
a de Parauagua, Idem, Idem ••.•.• H2:000$000 f"" llio G<Oodo do No<to, idem, irlem .......................... 188:000$000 

Na 6.a )) 
a de Aracajú, idem, idem .••.••.•• 99:0008!:00 
a de Santa Calharina, idem, idem. 74:000$000 
a da l'arnah)"ba, idem, idem ...... 63:0008000 
a de Albuquerque, idem, idem ... 41:000$000 
a do Espirito santo, idem, idem. 22:000,000 

As tahellas n. os 5 e 6, :mnexas ao Decreto n. o U75 de 
6 de l\laio de 1868, <~ddicionaram: á 5. • ordem a AI-
fandega de l\lanáos, e ã 6. • onlem a·s de Cametá, . __ _ 
ta rem, Borba, S. Paulo de Olivença, Penedo . r~'j 1; 
cisco, pouco antes creadas. :=~\\-.~~\\~\i IT n,,r 

A classificação de :1870-71 nada a ~'qllanto ás 
Alfandegas de L", 2.• e 3." ordem./,"'-:'! 

- PARTE H. f/ .5:::?"' 99 
s:.::::.:; 
·.\ 
~\ 
\~ -;:. JCS 
'~ ... -
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Sugprimiu a 6." ordem e a Alfandega de Cametá; 
adiou a iustaHação das de Santa rem, Borba e S. Pauto 
de Olivença, e organizou a li.. • e ü.• ordem deste modo: 

4.• Ordem ...• 

a Alfandega do Ceará, cuja renda 
média ordinaria no triennio an-
terior fôra ......•..........••• 2.200:000SOOO 

a de Santos, idem, idem ..•....•... 2.000:000$000 
a das Alagôas, idem, idem......... 800:000$000 
a de Porto Alegre, idem, idem..... soo:ooosooo 
a da Parahyba, idem, idem........ 320:ooogooo 
a de Paranaguá, idem, idem •..• ::. 300:000$00~ 

I a {~~m~i.~ .?~~~.~~ .~~ .~~~.t~: .i~·c·~: 
a de Aracajú, idem, idem ....•.•.• 
a da J'arnáhyba, idem, idem •••.•• 
a de Sa11ta Catharina, idem, idem. 

11.• Ordem ...• ~a de Urus-uayana, idem, idem ••.•• 
· a do Esp11·ito Santo, idem, idem • 

a de Albuquerque ........•..•..•.. 
a de 1\:la.n:ios ...•.............•.••. 
a do Penedo .................... .. 
a de S. Francisco ................ . 

2SO:OOOSOOO 
260:000SOOO 
2'20: ooosooo 
200: ooosooo 
150:COOSOOO 

40:000$000 
/! 
8 
IJ 
8 

Como se vê, não tem sido até agora a importancia da 
renda de cada Alfandega a unica base da determinação 
da respectiva categoria. 

Na 1. a daquellas classificações, isto é, na de l8GO, a 
Alfandega de Porto Alegre devera ter ficado na li.. a or
dem, visto que foi ahi contemplada a da P<Jrahyba, que 
tinha renda inferior; e a do Rio Grande do Norte devia 
figurar entre as de 5.• ordem, onueficaram as de Uru
guayana e Paranaguá, que rendiam menos. 

Na .2. •, a· de 187(}.-71, houve mais systema; mas 
ficaram na !i..• ordem, em vez de figurarem na 3. ", 
á que pertencia a do Maranhão, cuja renda média era 
então de 2.000 a 3.000 contos, as Alfandegas do Ceará e 
Santos, que estavam nas mesmas condições daquella. 
A desharmonia aqui, porém, foi explicada do seguinte 
modo no Relatono do 1\finisterio da Fazenda, apresen
tado á Assembléa Geral em 1871 ; 

« Ultimamente a Asswhléa Provittcial de S. Pmüo. so
licito?f do Governo q elevaçãB da Al{andega de Santos ·á ca
tegorza das de 3." ordem, baseando-se no augmento pro
gressivo de sua renda, e comparando-a com outras, que 
não lhe são superiores em importancia. 

"Com effeito, se attender-se principalmente a essa cir
cumstancia , tanto a Al{andega de Santos como a do Ceará 
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deveriÇJ.m ter sido elevadas á categoria immediatament6 su-
perior. · · 

« Ma.~ essa medida importava um augmento de despeza de 
cerca de 30 contos annualmente, e o meu antecessor, ·a 
q11em já havia sido aprPsentada a mesma idéa, desPjando 
subordinar-se o mais possível aos principias restrictivos da 
autorização dada para a reforma que fez, entendeu que lhe 
cumpria lii~Jitar-se ao augmento de mais alguns empre
gados nessas duas .Alfandegas, e em poucas outras, onde as 
exigencias do serviço o tornaram necessario, bem como ao 
correspondente accrescimo da porcentagem na de Santos 
princtpalmente, que de t •1., marcado ná tabella de Setem
bro de t8ti9, passou a ser de i,5 u/ •• 

«Restabeleceu, além disso, ao respectivo Inspector, e aos 
das Alfandegas do Pará e Aracajú, o numero das quotas 
que lhes haviam sido tiradas por aquella tabella, igualan
do-os assim, nessa parte, a todos os outros Chefes destas 
Repartições. . 

« Nãa obstante, o Governo hn de ter em consideração a 
prosperidade das sobreditas Alfandegas, para elevar-lhes a 
categoria logo que as necessidades do serviço reclamem novo 
augmento de pe.~soal, e houver autorização do Poder Legis
lativo para o respectivo augmento da despeza. » 

Dada esta autorização, e nos termos em que o foi, 
restava definir o que se deveria tomar por considera
vel accrescimo de renda, no ultimo triennio, para pro
ceder-se á nova classificação. 

Comparando-se a renda média or-dinaria Jlas Alfan
degas· no triennio ·de i872-7ü, ultimo de que temos. 
conhecimento completo, com a do triennio anterior, de 
1869-72, não comprehendida a da Alfandega de Co., 
rumbá (outr'ora Albuquerque), que esteve fechada du., 
rante a guerra do Paraguay, reconhece-se que tiveram 
augmento as seguintes Alfandegas: 

' 1\lanáos............ na razão 
Santos............. » » 

Penedo .........•.. » » 

Aracajtí........... » li 

de H9,6 
~9 

) ~2 

~· S. Francisco.. . • . . . . » • » ~0,9 

27,8 
) 20 

Espírito Santo ... , . » , • 
Rio de Janeiro...... » » 

•t. 
» 
) 

li 

J. 

J 

) 

Santa Catharina.... » 
Porto Alegre. . . • . • • » 

Uruguayana........ •. 

) • õ,õ ) 
) ) õ,~ • 
) ) ~,3 ~ 
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E diminuição as de: 

Rio Grande do ~orle. na razão de o9 % 
Parnahyba, ......... » 3!) • 
P:tranaguú ....... . · .... , 3':.! D 

Alagôas ...• o ••••••• 31 
Rio Grande do Sul. .. 2:~ » 

1\branbão ........... » 2i D 

" Pará ...•...•....... » » 10,8 
Hahia .............. 8 
Pr1rabyb~ ........... ') 

<) 

Ceará .. o ••••• o •••• •• • 2,3 
Pemambuco .....•.• » i,~ 

Portanto, tomando o preceito do considcravel accrcs· 
cimo, de que falia a Lei Tlo 0 2:348, por um augmento de 
renda de sm% ao menos, segue-se que só estariam no 
caso de ser elevadas de categcri:l ns A lfandeg~s de 1\Ia
nãos, S:mtos, S. Francisco, Penedo, Aracajú e Espírito 
Santo, se o crescimento da renda fosse a unica cir
cumstnncia a attcndcr, e se a ci:Jssiücação preexistente 

. estivesse em condições de servir dG base para o caso 
presente. ' 

Essa classificação, porém, careci:! de retoque, como 
acima demonstrei, c a elevação de todas aquellas Alfan
degas á ordem superior não importava sómente me. 
lhoria de vencimentos para seus empregados; tnría 
tambem augmento do numero destes, isto é, um duplo 
accrcscimo de despeza, quando não hn necessidade real 
de maior pessoal senão em Santos, e em algumas das que 
não apresentaram tanto augmcnto, como as do Rio de 
Janeiro e Porto Alegre, ou mesmo o não tiveram no 
ultimo triennio, como a do Ceará. 

Conseguintemente, reconheceu-se que uma cla,ssifi
cação que, tomando por base a 1·eceita provavel de cada 
Alfandega actualmente, as dividisse em qu;~tro ordens, 
seria a mais adequada ás convenicncias do serviço, c 
ao mesmo tempo a mais justa e conforme com o espírito 
da lei, porque as collocaria na posição a que thes désse 
direito a SU!t renda. 
o Assim se fez; e a Alfandegado Rio de Janeiro, por 
Isso que figurou sempre só na L" ordem, pelas con
dições especiaes em que a collocam sua renda, não 
~omparav~! com a de nenhuma das Alfandegas daR 
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Provincias, e Feu consitleravel expeuiente, ficHá sera
rada das outras. 

Pertencerão á L • ordem as que ti
verem renda inferior á da Côrte, mas 
superior a........................... ü.OOO:OOO~OOü 

Idem á 2. • ordem as que renderem 
ma i" de 1.000 até ...........•....... 6.000:000$000 
. Idem á 3. a ordem as que renderem 

de WO até .................... ,....... LOOO:OOOJOOO 
Idem á l!.• or<lem, as que renderem 

menos de............................ lOO:O{)(WlOO 
Por esta fórma tornou-se dispensavel a 5. • ordem 

actual, e foram as Alfandegas assim classificadas na 
tabella ll: 

l~Io nE .lA:-~Emo, cuja renda provavel é oTçada 
em ........................ , .................. ·-~ 40.000:000$000 

1 
a o d 5 na !lia, i<lem, idem............ 9.000:000.$'000 

· r çm · · · · · 1 Pernambuc~>, idem, idem..... 9.000:000$000 

, Santos, cuja renda média é orçach 
l em ............................ . 
1 P:n·á, idem, i<lern ....••.......•. 

2.• Ordem ..•• 

1
!\io Gra!Hlc_ do Sul_, idem, illem .. 
:\laranllao, 1dem, 1dem .......... . 
Ceará, idem, idem .............. . 

\Parto Ale~re, idem, idem ..... .. 

f Alaf(ôas, idem, idem ........... .. 
( Parahyb:~, hl~m, i~lem •. : •.....•.• 
l Santa Catharma, 1rlem, idem .... . 

3_. Ordem .... < '\racajú. i<lem1 irleu1_ ........... .. 

t 
L ru~·uayana, idem, 1dem ••...••. 
Parãna~uá, idem, idem ....•.•..• 
Parnahyha, it!em, Íílem .......... . 
1\Ianàos, idem, idem ...•...•.•..• 

(Rio Grande do Xorte,idem, idem. 
4.a Ordem .... ) Corumhá_, idem! idem ........... . 

j Penedo, idem, Idem ........... .. 
{ Espirito Santo, idem, idem .••..•. 

4.000:000SCOO. 
3. ()00: 000,~0()0 
2. 6f;O : 000.,000 
1.800:000$000 
Lfloo:ooasooo 
1. 2CG: 000~000 

360: ü00$000 
280:000$000 
280:0008000 
2eo:coosooo 
180:000$000 
150: ooosooo 
120:0'l0SOOO 
100:000$000 

80:0008000 
60:0005000 
60:0005000 
50:000$000 

Deste modo, as Alfandegas de Santos, Ceará e Porto
.;\l~gee, q~e C;stavam na 4." ordem, passaram com effeito 
a tmmedwtamente supet·ior, que é agora a 2.", onde 
figuramas da antiga 3.• ordem, tomando as restantes a 
po;;içiio que lhes cabia, segumlo a renda de cada uma. 

}'~ui to conviria fh.ar a regra de que só poderiam ser 
A\fandegas as que tivessem renda não inferior ~ 
contos. d~ reis; pois que de outro Ill.Odo~ n-o v.-· :-(jiiW~~ CA: 
o sacnfi~IO que o Estado faz com o pessoal -~~~Thõ 
~ar a taes Repartições. #, ~ · 

(/~ 
.. c;:, 
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Entretanto, como algumas das que tem receita infe
r~or á dita somma e? tão situadas em capitaes de Provín
cia, p.neceu conveiuente conservai-as, e sómente redu
zir a 1\Jesas de Rendas aquellas cuja renda não chega 
ainda a cincoenta contos de réis annuaes. 

Nestas circumstancias estavam a ele S. F1·ancisco, na 
Província de Santa Catharina, e a de Serpa, na do 
.Amazonas. 

Aquella, não obstante o augmento de renda que apre
sentou no período tomado, a sua receita média annual 
não passou ainda de 25:000$000; e esta, que foi creada 
simplesmente no interesse da fiscalisação e despacho. 
dos navios que tivessem de subir o Madeira com merca
dorias dé transite para a Bolivia, não tem a inda renda 
conhecida, nem provavelmente a terá tão cedo. 

Por estas razões foram as di tas Alfandegas re•iuzidas a 
Mesas de Rendas de 1. a ordem, com a ampliação de at
tribuições que lhes dão os arts. Ul:l e HH do novo Re
gulamento, a fim de que não soffram os interesses a .que 
ellas se destinavam. 

ORG.\NIZAÇÃO DO SERVIÇO E DO PESSO,~L. 

A elevação das Alfandegas de Santos, Ceará e ~orto 
Alegre á orlem que lhes competia, trouxe a necessidade 
de a ugmen tar-lhes o pessoal, co.mo foi previsto pela Lei. 
Effectivamente deu-se-lhes não o necessario, mas o que 
era possível na occasião em que tambem o reclamam 
outras Alfamlegas, onde o expediente tem cresci~o, e 
que não podem deixar dr. ser attendidas, sem prejuízo 
dos interesses do fisco e do commercio. ' 

Neste caso, e com mais direi to do que nenhuma outra, 
estava a Alfandega do Rio de Janeiro, cujo movimenLo 
póde bem ser avaliado pelo elevado algarismo de sua 
receita. . 

Quando em 1860 era esta de c:erca de i9.000:000/>000, 
tinha a dita Reparlição para o seu serviço 213 empre
gados. 

Em 1868, não obstante a renda attingir a 25.000:000/>, 
foi esse pessoal reduzido a 189 empregados. 

A tabella de 23 de Dezembro de 1870, não contem
plando o Administrador das Capatazias,, seus Ajudantes 
e o~ Fieis de Armazem, porque o serviço que lhes com
petia passára para a extincta Companhia da Dóca, re
duziu ainda mais Q pess_oal das outras classes, fixa.ndo. 
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em H$3 o numero de seus empre!!ados, isto é, menos 15 
do que ~1ava a tabêlla de 1868. E a renda méilia ordi
naria subia já .então á cêrca de 32.000:0005000. 

Hoje, quarido a renda orça por 40.000:000~000. e 
h a sem duvida algu_ma o dobro do expc-dien te de >1860, 
nãG é mais possível manter aquella redurção nas pro
porções em que foi feita; maxime sabendo-se que 
constantemente não poucos empregados são distrahidos 
'do serviço por molestias, licenças, commissões e outras 
causas. 

O serviço das confercnéias, do qual depende essen
cialmente a maior arrecadação, está soiTrendo por falta 
de Conferentes, cujo numero de M1., que era outr'ora, 
e~tá hoie reduzido a 32, ou menos i2 ·do que fôra 
até 1.868. 

O serviço externo padecia do mesmo modo, princi
palmente o da guarda dos navios e o das rondas dos 
ancoradouros, por escassez de Guardas; o que obrigou 
o meu antecessor a mandar admittir nessa classe vinte 
supranumerarios, os quaes devem agora passar a effec-. 
tivos. 

Portanto, o augmento, que ora se dá a essa Alfan
dega, de mais quatro1.•• Escripturarios, quatorze 2. os e 
oito 3. os, dons Fieis do Thesoureiro, quatro Conferen
tes, dous Fieis de Armazem e 20 Guardas, está plena
mente justificado e no espiri to da Lei de 1873; sendo 
que o augmen to dos 2. os Escripturarios reduz-se a dous 
empregados, porque a essa classe são incorporados os 
doze 2:• Conferentes que a Alfandega tem actualmente. 

Ainda assim o numero dos empregados do novo qua
dro não attinge o da tabella de 1860; excede ao da ta
bella actual em vinte dous empregados, e ao da tabella 
de 1868 sómente em sete. '" 

Releva ponderar que o exce5so de despeza que possa 
provir deste augmento é attenuado em grande parte 
pelo aproveitamento, para os novos lugares, de varios 
empregados que, como addidos ou supranumerarios, já 
estão auxiliando o serviço dessa Alfandega. 

Assim tambem os lugares creados nas Alfandegas que 
sobem de categoria ~erão quasi todos preenchidos com 
empregados das proprias Repart\çêies, ou tirados de 
outras onde a renda tem decrescido. 

No intuito ele evitar, quanto fosse possível, onerar 
os cofres publicos com a creação de empregos, pareceu 
mais conveniente não incluir no quadro os Agentes 
Fiscaes dos trapiches e armazens alfandegados, como 
permittia a Lei n. o 2348. 
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O pensamento da dita Lei, quando autorizou esta 
medida e o melhoramento dos vencimentos desses func
cionarios, foi, sem duvida, <lar-lhes mais prestigio e 
independer.ci~, visto que sua missão é ·importante e 
corrcsponde á que compete aos Conferentes. Não con-
vi:lha, nem convem q,ue continuem por mais tempo 
em mãos de empregados m~l pagos c sem futuro as 
melindrosas funcções. de Jlscaes das rendas publicas. 

1\las, ao executar-se aq1:ella autorização, rcconhe
.ceu-se que muito poucos são os Ag·entes Fiscaes., pro
priamente ditos, que não tenham empregos nas classes 
contempladas uo quadro; entretanto que o numero 
dos trapiches em que deve haver Fiscaes é grande, prin
cipalmente.na Côrte, e tende a crescer. 

Assim, por causa desses poucos cmpregàdos,aos quacs 
o Governo póde dar destino, tinha-se de crear desdc-ji1, 
só no Rio de Janeiro, tantosAgentes Fiscaes quantos são 
os trapiche.s alfandegados, c Hcària aberto o caminho 
para a continuação de novas nomeações, á proporção 
que outros trapiches se fossem cstabelccerJdo. 

E pois, com algum augmento nas class~s de Con
ferentes e Escripturarios, conforme ficou acima ex
posto, para reforçar o numero dos empregados a 
quem o lnspcctor deve commettcr a fiscalisação dos 
trapiches alfandegados, penso que se executou a auto
rização; concedida na citada Lei, por moJo mais con
forme com o seu espirito e com os intercsscsdos cofres 
publicos. 

Se as circumstancias permiltisscm, muito lucraria o 
!;Crviço com o !'(;stabclecimcnlo do ·luM·ar de Ajutlante do 
Inspector nas Alfandcps de 3." urdem pelo menos, 
que não tccm Chefes ele Secção, e onde por isso é sen
sível a falta da um r,mprcgado graduaúo i)arasulJstituir 
aquelle Chefe em seus imped imcntos. 

Por emquanto,porém, attcmlrn-se á necessidatle mais 
urgente, que era a creação de Thcsoureiro nas Alfan
degas do H.io Grande do Norte, Parnahyba, Penedo e 
Espirito Santo, unicas que o uão tinham. · 

Os inconvenientes da accumulação das fuucções de 
Inspcctor e Tllesoureiro em um só individuo são in
tuitivos. 

Nem sem ore é possi vel achar quem ás qualidades 
necessarias ·para lnspcctor reuna· a circumstancia de 
poder prestar !lança; e a satisfação deste onus colloca 
muitas vezes o Inspector em posição menos indepen
dente do que a que elle deve manter. 
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Além disso, sacrifica-se o preceito, aliás tão salutar 
para a Fazenda Nacional e para o proprio J:esponsavel, 
de se vel'ificar dia ria ou semanalmente o estado c!os 
cofres; e é obvio que ao exai:ne dos assumptos ·sub
mettidos á decisão do lnspector, bem como á fiscalisação, 
que lhe cabe exercer, devem provir sensíveis em
, baraços do serviço cumulativo de effectuar a arre-
c'adação das rendas e fazer pagamentos, principalmente 
no tempo da cobrança dos impostos de lançament(}, 
serviço que não póde ser por elle commettido a outros 
empregados .. 

Por esta razão, foram separadas do cargo de lnspector, 
nas referidas quatro Alfandegas, as funcções de The• 
soureiro, para serem exercidas por empregado pri• 
vativo. 

Não só pela dilliculdade, que tem havido, de en• 
contrarem-se, em algumas Províncias, empregados com 
as habilitações especiaes exigidas para o lugar ·de Con
ferente, mas ainda pela consideração de que em 
Alfandegas de pouca importancia, onde não avulta 
ou sofi're intermittencias o movimento da importação 
e exportação, insignificante é o serviço que presta essa 
classe, acontecendo mesmo não haver muitas vezes tra
balho para dar-lhe, foram abolidos os Conferentes nas 
Alfandegas de 3. • e 4. • urdem. 

Para os trabalhos, que alli desempenham esses em
pregados, basta que o Inspec.tor designe .os Escriptu
rarios mais idoneos , no acto em que apparecerem 
mercadorias para despachar, como agora mesmo já 
acontece sempre que ha falta de Conferentes; medida 
esta de que resultará eeonomia para os cofre-s publicas 
c vantagem para o serviço, pois o vencimento dos Es
cripturarios é menor do que o dos Conferentes. 

Tambem não havia razão para conservar a divisão de 
L 0

' e 2.05 Conferentes nas Alfandegas em que ainda 
continúa a figurar esta classe de empregados. Desde 
que o serviço entre elles era cumulativo, e não se 
podia sem inconvenientes limitar os 2. os Conferentes 
aos menos importantes; tal divisão w servia para gerar 
uma especie de an!agonismo que prejudicava o expe
diente; e por isso foram ambas as classes reduzidas 
a uma só, sob a denominação de Conferentes, formada 
pelos aetuaes i. os Conferentes, e passa não os 2. o• 

para a classe dos 2. os Escripturarios cujo vencilllll~M:~~== 
é igual. 

Foi outrosim supprimida a classe de 3. o 

rarios nas Alfandegas das Alagóas, Parai ~~ 
-PARTE H. ~ 

~ 

DCS 
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guá, po1· serem desnecessafiqs,' c a bem da uniforinida· 
de, que deve haver, no pessoal das Alfandegas de 3. • 
ordem. 

Como são identicas as incumbencias dos Contínuos e 
~orreios, foram estás duas classes reduzidas ã de Con-
tinuas sómente em todas as Alfandegas. · 
~ão pareceu opportuna a occasião para:,·proceder-se 

do mesmo modo cotri 1ts classes dos Officiaes de Descarga 
e dos Guardas, como a Lei ·n.0 2311,8 tambem permittia. 
. Com quanto as funcções dos Officiaes de Descarga es
tejam simplificadas, e possam ser desempenhadas pelos 

· Guardas, comtudo, desde que se restabeleça o principio 
de nobilitar essa classe, sujeitando-a de novo a con
curso, e seja ella mais bem remunerada, como presen
temente fica,~ fóra de rluvida que tornará a altrahir, 
eomo outr'ora, candidatos mais habilitatlos, que po
derão depois conconer vantajosamente para o provi
mento dos lugares·de 2.• entrancia. 

A' vista destas considerações, conservaram-se separa
das as duas classes, sendo razoavelmente augmentadas 
onde foi preciso com alguns empregados, como se 
vê da tabella C, c o autorizava a mesma Lei, ficando 
restabelecido o concurso para a admissão dos Officiaes · 
de Descarga. 

Na organização da força dos Guardas foi mantido o 
regimen militar, a que a sujeitára o Regulamento de 
:1.860, por ser isso mais conveniente á sua disciplina; 
porém não havia necessida:le de applical-o em todo o 
seu rigor; por impraticavel, como o demonstra a expe
riencia de H:i annos. 

Assim, estabelecendo-se ogora que a força de cada 
Alfandega terá apenas um Com mandante, com ex
cepção da Alfandega do Rio de Janeiro, onde ha ne
cessidade de um 1. o e um 2. o Commandantes, e os 
Sargentos necessarios para o detalhe do serviço e com
mando de rondas e destacamentos, ficando supprimido5 
os demais Inferiores, ter-se-ha a L tendido ao que pra
ticamente está reconhecido como suficiente. 

FIXAÇÃO DOS VE~CUIENTOS. 

Na fixação dos vencimentos dos empregados das Al
fandegas tinha-se, como já disse acima, de rever a parte 
relativá ás porcentagens, para se alt~rarei!lll:s r~specti
vas quotas, conforme o augmento ou dimmutçao da 
reada nos ultímos annos. 
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Devia-se lambem cumprit• o disposto na Lei n. • 2348, 
na parte em que manrlou melhorar os vencimentos dos 
Officiaes de Descarga, Praticantes, Contínuos e Guardas. 

·Havia, além disso, outra necessidade, desde muito re
conhecida, e cuja satisfação não podia mais ser adiada : 
a de corrigir a notavel desprpporção entre o ordenado 
e a porcentagem que constituem o vencimento do em
pregado; tãq sensível que, no caso de molestia, quande 
mais se d~spende, e de mais recursos se precisa, é que 
o empregado ficava reduzido a um ordenado corres
pondente apenas ao terço do seu vencimento. 

Reconhecendo esta desigualdade, que pareceu iníqua 
mesmo na hypothese de aposentadoria, o .Regulamento 
de 19 de Setembro de 1860, art. 95, permittiu que o 
vencimento de inactividade dos empregados das Alfan
degas. pudesse ser augmentado até 50 "/., conforme o 
merito dos serviços do aposentado; e esta disposição 
tem sido observada na maioria dos casos. 

As tabellas il. e B , que acompanham o novo Rrgula
mento, satisfazem, a meu ver, a todas estas condições, 
pelo modo mais equitativo que foi possível, e sem exa

. gerar o augmento de despeza que a Lei previu. 
Se, em consequencia da revisão das porcentagens, ti

veram de soffrer alguma reducção os vencimentos dos 
empregados das Alfandegas cuja renda média do ultimo 
triennio conhecido foi maior do que a calculada na ta
bella promulgada em 31 de Janeiro de t8i2, em virtude 
da qual os empregados deviam ter veneimentos que 
ainda hoje parecem razoaveis, em geral, procurou-se 
tambem, por outro lado, aproximar dos vencimentos 
arbitrados na referida tabella os dos empregados de 
todas as outras Alfandegas onde a renda apresentou 
declínio no dito triennio. . 

As excepções individuaes, que se possam notar nesta 
regra, são de pequena importancia, e devidas á neces· 
sidade de manter uma certa proporção nos V€ncimentos 
dos empregados, segundo suas categorias, proporção 
que nas tabellas anteriores nunca foi bem guardada. 

Na divisão do vencimento em ordenado e porcenta
gem, teve-se em vista, tanto quanto foi possível, a 
regra adoptada para as Recebedorias de rendas internas 
pelo Decreto n. • 5323 de 30 de Junho de 1873, e os ven
cimentos fixados aos empregados do Thesouro e Thesou
rarias pelo Decreto n.• 5-25'5 de 5 de Abril do mesmo 
anno. 

Estando reconhecido que é de toda a conveniencia 
para o serviço que os empregados po!iisam ter accesss 
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ou ser removidos de umas para outras Repartições de, 
Fazenda; como os arts. 69, 70 e 7:1. do Regulamento de 
1860 previram, 'e estã reproduzido no .art. 59 do novo. 
Regulamento, era indispensavel que nas classes simi
lares, pelo menos, houvesse a maior igualdade possível 
nos ordenados, como vai acontecer d'ora em diante, 
quanto aos empregados do Thesouro, Thésourarias, Al
fandegas e Recebedor ias. 
: Bem que o augmento feito nos ordenados, por meio 
·(te uma correspondente diminuição na porcentagem, 
não seja igual a 50% para todos os empregados, pois .a _ 
alguns foi preciso dar mais, a outros menos, conforme 
era a base adoptada para a classe respectiva, todavia · 
parece que não ha mais razão para se conservar ao Go-

... verno a faculdade que lhe deu o art. 95 do citado 
Regulamento. A permanencia dessa disposição, cujo fim 
principal foi evitar que os aposentados. das Alfan
degas ficassem com vencimento menor do que os 

. do Thesouro e Thesourarias, daria· agora o resultado 
contrario, desde que se melhoram os ordenados dos 
empregados das Alfandegas. 

Demais, tendo-se assim procedido na reforma das 
Recebedorias, em cujo Regulamento havia a mesma dis
posição, seria odiosa a excep·ção em favor das Alfan
âegas. 

MESAS DE RENDAS. 

As autorizações das Leis n.os 2348 e 264.0 reportam
se igualmen~:: ao pessoal e serviço das Mesas de Rendas, 
e no Tit. 2. o do Regulamento, que esta acompanha, 
acham-se consignadas as poucas m(""llficações de que ca
recia a respectiva legislàção, visto que aquellas Esta
ções fiscaes se regem pelos Regulamentos que -vigoram 
nás Alfandegas e Recebedoria.s. 

Consistindo os vencimentos dos empregados das Mesas 
de Rendas unicamente ·em porcentagem, corno a que 
se abona aos empregados das Collectorias, segundo 
a importancia dos serviços a cargo de cada Estação e 
da renda que arrecadam, não convinha tornar depen
dente de Decreto Imperial a fixação desses vencimentos 
em tabella especial, que periodicamente deve ·ser re ... 
vista e alterada pelo Thesouro e Thesourarias de Fa
zenda, como as circumstancias aconselharem. 

Além disso, não vêm ao Thesouro os elementos 
l)..ecessa~:ios pa~:a se conhecer, com precisão, a receít_a 
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e despeza de todas as Mesas de Rendas, e os vencimentos 
de seus empregados. Com o fim de regular o servi
ço nesta parte, determina o art. 166 do novo Regula
mento que, logo depois de sua publicação, se proceda 
no Thesouro e nas Thesourarias de Fazenda, á revisão 
dos vencimentos aciuaes dos empregados das sobreditas 
Estações, para se fixarem os que com justiça lhes deve
rem competir em face das disposições do mesmo Regu
lamento. 

Do que havia urgente necessidade era de systema;-
tisar a classificação das Mesas de Rendas. .. 

Não foi de certo pela receita de cada uma que as 
dividiu em tres ordens o Regúlamento de 19 de Se
tembro de :1:860, pois que então, como hoje, faltavam 
dados a este respeito; tambem não pela importancia. 
das localidades em que cllas se estabeleceram, ou pela 
natureza ou extensão de suas attribuições, porque. a 
legislação nada prescreveu neste sentido. 

Entretanto, era esta ultima circumstancia a que de
veria ter servido de base, c que effectivamente parece 
ter influído até certo ponto para a classificação actual; 
e por isso foi essa mesma b::~se a que se tomou nos 
arts. H4: e 1M> do novo .Regulamento tanto para a 
classificação, que ora sé lhes dá na tahella D, como 
para as futuras. 

. Outras tabellas que acompanham esta exposição ex
plicam minuciosamente todos os augmentos e dimi
nuições da despeza, provenientes assim do restabeleci
mento e suppressão de empregos, como da fixação dos 
novos vencimentos dos empregados das Alfandegas; 
mostrando, além disso, que o excesso da despeza re
sultante desta reforma é pequeno relativamente ao 
numero de Repartições por que se divide, e não ultra
passou as raias da economia que o Governo devia obser
var em execução das autorizações que lhe foram con
feridas. 

V~ssa Alteza Imperial, porém, Mandará o que fór 
servida. 

Sou, com o mais profundo respeito e acatamento, 

De Vossa Aiteza Imperial, 
Subdito fiel c reverente, 

.Barão. de Cotegfpe .. 
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DECRETO N. 6272- DE' 2 DE AGOSTO DE 1876. 
i 

, .. r . 
Reorganiza as;'AI(~.!l!l!l.ltas. e} Mesas de Rendas. 

... . . . .. -· ·~.:::.. 

Tendo em consideraÇão o disposto no art. 36 do Re
gulamento annexo ao Decreto n. o ~510 de 20 de Abril 
de !870, e Usando da autorização conferida no art. 7. 0

, 

§ unico, n. os f e 2, da Lei n. o 23~8 de 25 de Agosto de 
!873, e art. 23 da Lei n. o 26~0 de 22 de Setembro do 
~hno proximo passado ; Hei por bem Mandar que se 
e.Xecute o Regulamento que com este baixa, concer
nente á organização e administração das Alfand~gas e 
.ife8as de Rendas, suas attribuições, numero, classes e 
vencimentos dos respecti'vos empregados. . 
. O Barão de Cotegipe, do. Conselho de Sqa Magestadc 
.OJJD.perador, Senador do lmperio, Ministro e Secreta
rio de Estado interino dos Negocios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Naciona I, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia e do 
lmperio. · 

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 

Barão de Cotegipe. 

Regulamento a que se refere o necreto 
n.o 6272 de-2 de Agosto de 1876. 

TITULO I. 

CAPITULO I. 

DO SERVIÇO INTERNO DAS ALFANDEGAS. 

Art. t. o As Alfandegas actualmente existentes, excep
tuada a do Rio de Janeiro, são divididas em quatro 
ordens, e classificadas na fórma da tabella A, ficando 
supprimidas a de S. Francisco. na Província de Santa Ca
tharina, e a de Serpa; na do Amazonas. 
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Arl. 2.• O Governo poderá, em qualquer tempo: 
l. • Supprimir, ou reduzir a Mesas de Rendas, ar 

Alfandegas cuja receita de importação e exportação fôs 
dimir.uta, e crear outras nos portos onde os interesses 
do fisco ou os do commercio as reclamarem, dando 
conta de tudo á Assembléa Geral, na sua primeira 
reunião. · 

2. o Cr,.,ar registros, guardas e postos encarregados 
da policia fiscal, nos lugares em que forem necessariQ!r, 
sujeitando-os á jurhdicção de qualquer Alfandega,ou 
Mesa de Rendas, como parecer mais conveniente. ·• 

3. 0 S,ujeitar, provisoria ou definitivamente, á jur~
dicção de uma Alfandega, as Alfandegas, Mesas de Rendas 
ou outras Estações Fiscaes mais proximas, marcando neste 
caso as attribuições dos respectiv.os Chefes, e estabele
cendo a fórma do processo administrativo at{l decisão. 
final, de conformidade com a legislação vigente. ·~r 

Ar:t. 3. o O numero e classes dos empregados d'as AI-·. 
fandegas serão os constantes da mencionada tabella A, 
que nessa parte, e na que respeita aos ordenados nella 
fix:1dos, não poderá ser alterada sem autorização do 
Poder Legislativo. 

Art. lJ.. o Sómente nas Alfandegas do Rio de Janeiro: 
e de L • c 2.• ordem haverá uma classe especial de empre
gados, com a denominação de- Conferentes-, para os 
serviços do exame, qualificação, despacho e sabida de 
mercadorias. Nas demais Alfandegas serão estes ser
viços commettidos pelos Inspectores aos Escripturarios 
mais idoneo:; para os desempenharem, á medida que se 
apresentarem mercadorias a despacho; de modo que, na 
falta destas, possam os ditos empregados occupar-se de 
outros trabalhos. 

~ unico. Os l. •• e 2. •• Conferentes extinctos em 
virtude deste artigo, bem como os que continuarem ou 
ficarem addidos, por excederem o numero fixado nos 
quadros, servirão nas classes de Escripturarios que lhes 

· corresponderem, ou nos lugarcs··para quP o 1\linistro 
ua Far.enda os designar na fórma do art. 68. 

Art. :i. • Nas Alfandegas do Rio de Janeiro e de l. • e 
2.• ordem poderá o Inspe<.:tor, quando fôr preciso, 
commetter aos Escripturarios os serviços de que trata 
o artigo precedente, e vice-versa; fazer revcsar por Es
cripturarios habilitados os Ajudantes do Guarda-m~ó~==~ 
e transferir, com autorização do Ministro da •' êl'l ~MA~ 
na Côrtc, e dos Presidentes nas Províncias ~ ~~SJ n. 
de Secção de umas para outras Secções. ~- ~ ~...., 

f-.S' 
r~ ( 

t~ ~ "'~<::> ·.\ 0" / 
~\___. _____ ~_.L?'_ 
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Art. 6. o Não é permittido o augmen to elo pessoal dàs 
Alfandogas por meio de supranumerarios ou collabo
radores. Havendo falta de Officiaes de Descarga, poderão 
substitui!-os os Gu11rdas. · 

Se em alguma das outras rclasses -o pessoal tornar-se 
insufficiente para o serviço, e_ este cahir em atrazo os 
lnspectores pro rogarão diariamente as horas do expe
diente pelo tempo que fór neeessario para pól-o em dia; 
e quando esta medida não seja bastante, justificarão pe
rante o Ministro da :Fazenda, na Córte, e os Inspectores. 
das Thesourarias,,nas Províncias, a necessidade do aug
mento de pessoal, para lhes ser prestado o auxilio de 
empregados de- outras .Rep,artições, ou, na falta destes, 
providenciar-,se como o caso exigir. 

Art. 7. o Ficam separadas do lugar do lnspector, e 
encarregadas a empregado especial, as funcções ele 
Thesoureiro nas Alfand~gas em que não houver este 
emprego. / 

Art. 8.0 Sómente nos entrepostos e trapiches ou 
armazens alfandegados, que receber~m gen~ros_ estran · 
geiros que ainda não tenham pago llireitos, haverá Fis
caes por parte da Fazenda Nacional, os quaes alli per
manecerão emquanto durar .o expediente diario. 

Ar L. 9. • As funcções de Fiscal de entreposto, tra
piche ou armazem alfandegado, só poderão ser ~xercidas 
por Conferentes, ou empregados :}Ue tenham a pratica 
do serviço das conferencias. _ 
~L" O Fiscal poderá ter a seu cargo um ou mais en

trepostos, armazens, depo&i tos, ou trapiches alfandega
dos, conforme sua situação; e, no caso de affiuencia de 
serviço ao mesmo tempo em diversos, poderá ser coad
juvado por empregados da escolha do respectivo Chefe. 

§ 2. o O empregado que fôr designado para esta com
missão deverá ser revezado sempre que o Inspector 
julgar conveniente; não permanecendo, porém, nella 
por mais de seis mezes, salvo falta de pessoal, ou mo
tivo de interesse da fiscalisação. 

Art. lO. Os actuaes Agentes Fiscaes de trapiche, que 
não pertencerem a alguma das classes de empregados 
comprehcndidas no quadro,· e não tive1·em desJ;íno, 
continuarão como addidos, percebendo os vencimentos 
marcados aos Officiaes de Descarga na tabella A, a fim 
de serem occupados pelo lnspector nos serviços para 
que forem aptos. · 

Art. H. As Alfandegas farão o serviço do lançamento 
e arrecadação dos impostos e rendas a cargo das Ptecebe
noria~ nos lugares onde não houver E~r.ações especiaes 
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:para 
1
isso; podendo os Presidentes de Província, sobre 

proposta das Thesourarias de Fazenda, uom:ear para as 
ditas Alfandegas Cobrad.ores, sujeitos á fiança, e com 
di rei to a uma porcentagem do que arrecadarem, de 
conformidade com. o que a esses respeitos prescreve 
o Regulamento das Recebedorias. · 

. Art. 12. O serviço interno será distribuído, nas Al-
fandegas do Rio de Jane.iro e de L • ordem. por tres 
Secções, e nas ele 2.• ordem, por duas. Nas Alfa:ndegas 
<de 3." e 4.." ordem ficará debaixo da immediata direcção 
.dos Inspectores, que o distr~buirão pelos respectivos 
empregados, como fór mais conforme com o systema 
estabelecido nos Regulamentos. 

Art. 13. Nas Alfandegas do Rio de Janeiro e de L • 
ordem compete: · 

~ L 0 A' U Secção: · 
L o A fiscalisação da entrada e sabida das mer

~adorias nos armazen::; internos e externos da Alfandega, 
entrepostos, trapiches alfandegados e quaesquer depo
sitos de. mercadorias sujeitas a direitos. 

2. 0 O processo dos despachos de reexpo!'tação, 
baldeação e transito. 

3. 0 O despacho marítimo. 
4.. o O balanço dos armazens internos e ex ternos, 

entrepostos, trapiches alfandegados, e a liquidação da 
responsabilidade dos encarregados deUes. 

5. o A superinten~encia de todo o .§erviço de
nominado das Capatazias. 

§ 2. 0 A' 2.• Secção., áqual é subordinada a Thesou-
raria da Alfandega: · 

L o O calculo dos documentos de receita e dcspeza 
que tenham de ser effectuadas na Alfandega, excepto 
o q.uetcompe.tir a outros empregados ou Secções; e bem 
asstm o exame e informação dos requerimentos relativos 
a restituições, e de quaesquer papeisdaquella natureza, 
que devam ser processados na Alfandega para su.birem 
ás Repartições superiores. · 

2. 0 Aescripturaçãoda receita e despeza da Alfan
de.a:a, e a organização não só dos balanços e balan
cetes, na fórma dos modelos e ordens em vigor, mas 
tambem das tabellas que devem ser enviadas ao Thesou
ro Nacional ou ás Thesourarias de Fazenda para o Orça
mento do Imperio. 

3. o O lançamento em carga ao Thesoureiro de 
todos os valores de qualquer origem que elle receber. 

4.0 A numeração dos despachos e dos documen
tos de receita e despeza. 

-!'ARTE 11. ~l)l 
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5. o A verificação da legitimidade e authenticida-
. de das ordens, despachos e documentos, examinando se 

estes papeis estão revestidos das formalidades exigidas 
pela Legislação Fiscal, e se o exercício a que pertence 
a despeza está ou não findo. 

6. o O assentamento do pessoa I da Repcrr,tição. 
7. o O recebimento e guarda do producto de 

quaesquer direitos~ rendas, ou valores, na fórma da Le
gjslação e ordens em vigor. -
_ · · 8. o A remessa ás Repartições competentes,. nas 
épocas precisas, dos dinheiros e valores recebidos. 

9. o O pagamento, ou entrega dos dinheiros e va
lores recebidos, á vista dos despachos de pagamento 
n documentos de despeza regularmente processados, 
verificando previamente a legitimidade e identidade da 
pessoa a quem vaf pagar, e, sendo procurador, se está 
competentemente autorizado. 

W.o Nas Alfandegas de L" e 2.• ordem, a organi
zação do ponto dos empregados, e da folha dos venci
mPntos quando o respectivo pagamento competir á 
Alfandega. 

§ 3. o A' 3. • Secção: 
L o A revisão de todos os despachos e documentos 

de receita. 
2. 0 A organização da estatística co.rnmercial e da 

navegação. . 
3. o A direcção do,archivo da Alfanclega. 
4. o O invcn ta rio de todos os bens, u tens i li os e 

mais objec tos do ser v iço. -
5. o O preparo dos p1·ocessos e negocios relati

vos ao contencioso administrativo. 
6. • A escripturação dos termos ele responsabili

dade, fianças, cç>ntractos e outras obrigações, e bem 
assim o expediente do Inspector onde não houver Aju
dante deste. 

Art. :14. Nas Alfandegac;de 2."ordem, compete: 
§ :1. 0 A~ i. • Secção, o serviço de que se acha en

carregada a :1. • Secr;ão nas Alfandegas de :1. a ordem, 
e bem assim os seguintes: 

O lançamento, escripturação, cobrança e ~scalisação 
dos impostos e.rendas a cargo das Recebedorws. 

§ 2. o A' 2. a Secção, o sel'Viço incumbido á 2. a e 3. • 
Secções naquellas Alfandegas. 

Art. :HL Ern todas as Alfanjegas os trabalhos serão 
distribuídos por differentes mesas, conforme a n~tureza 
delles. 
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Os empregados de cada Secção ou mesa nella traba
lharão cumulativamente. 

Art. :16. Os Offi.ciaes de Descarga e os Guardas, salvo, 
quanto a estes, a disposição da La parte do art. 6. 0

, não 
poderão ser distrahidos das funcções proprias de seus 
lugares, excepto se acharem-se em disponibilidade por 
falta de serviço,·ou como addidos ou avulsos .. Os Inspec
tores, todavia, ·nos casos de grande amuencia de serviço, 
os poderão encarregar de dar sabida a mercadorias não 
5ujei tas a direitos ou de pouco valor, e de assistir ás 
haldraçõcs, reembarques e consumo de generos deterio-
rnd~. · 

Art. :17. O exame r a revisão das notas de despachqs 
concluídos deverão andar sempre em dia, de modo que 
a organização dos ma ppas esta tisticos possa realizar-se 
dentro dos p)lazos m::rcatlos pelo Thesouro. Se qualquer 
destes trabalhos cahir em atrazo, os lm.pectores lan
çarão mão das providencias recommendadas n.o art. 6. • 

Art. 18. As Alfandegas situadas fóra da séde das The
souraria,; úe Fazenda poderão ser encarregadas do ser., 
viço das Pagadorias, observando na sua execução os Re
gulamentos que lhes disserem respeito. 

Art. :19. O serviço !.lo recebimento, guai'da, conser-
~.vação e entrega dos volumes, denominado-das capa
tazias-, poderá ser fci to por administração ou por 
arrematação. No primeit·o caso, ficará a cargo de um 
Administrador, dos Fieis de Armazem e demais jorna
leiros, que forem precisos para bem desempenhai-o. 

~ L" Na Alfandega do Rio de Janeiro e nas de La or-
rlem o Administrador terá Ajudante'!. · 

§ 2.0 Nas Alfandegas onde não houver Administrador 
de Capatazias, o Porteiro accumulará as funcções desse 
lugar. 

Art. 20. Os Fieis de Armazem serão tantos quantos 
forem os armazens internos e externos das Alfandegas, 
e terão. na do Rio de Janeiro, para auxiliai-os e sub
stituil-os, em suas faltas ou impedimentos, sob suares
ponsabilidade, um Ajudante de sua escolha; approvado 
pelo Ministro da Fazenda, o qual .perceberá pela folha 
das Çapat~zi.as o vencimento que lhe fôr fixado pelo 
mesmo Mm1stro. · . · 

Art. 21. Nas·Al(andegas em que não h-ouver Fiel de Ar-· 
mazem, serão as obrigaÇões respectivas desempenhadas 
pelo Administrador das Capatazias, ou pelo Porteiro, 
quando accumular as funcções deste ultimo lugar; po
dendo em tal caso o Administrador, ou o Porteiro, se o 
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lnspector· .julgar necessario, ter tambem um Ajudante. 
nos. termos do artigo antecedente. 

Art. 22. As A!fandegas desempenharão as funcções 
de Cons:~rvatorias do Commercio nas Províncias que 
não tiverem 'l'ribunaes do Commercio, e farão a ma
tricula da gente do mar nos portos onde não houver 
Capitania t!o Porto. · 
, Poder-lhes-hão tambem ser incumbidas, precedendo 

accôrdo com o Ministro da Fazenda, a fiscalisação e 
arrecadnção de quaesquer rendas provinciaes ou dos 
Estados limitrophes, quando disso não resultar incon
veniente para o serviço a seu cargo, e mediante uma 
raf:oavel porcentagem para os empregados, observada 
a regra do art. 7~. 

CAPITULO H. 

DO SERVIÇO EXTERNO DAS ALFANDEGAS. 

Art. -23. O serviço externo das Alfandegas compre-
hende: _ 

~ t. o A policia fiscal dos mares territoi'iaes, costas, 
enseadas, rios, lagôas e aguas interiores do lmperio, 
bem como das suas fronteiras terrestres. 

~ 2." A guarda e defesa dos edificios que estiverem 
sob a administração, inspecção e fiscalisação das Al
fandegas. 

§ 3. o A policia dos ancoradouros, portos, caes, docas. 
p~aias e dos lugares proximos aos edificios das Al
fandegas. 

§ 4. o A inspecção e fiscalisação do serviço do des
embarque e embarque das mercadorias importadas, ex
portadas, baldeadas, reexportadas e em transito. 

~ 5. o A prevenção e repressão elo contrabando. 
§ 6. o O exame e pesquiza das pessoas suspeitas de 

fraude ou contrabando. 
§ 7. o A indagação de quaesquer factos de fraude ou 

contrabando, que forem denundados, ou de que houver 
conhecimento por qualquer outra fórma . 
. § 8. o A apprehensão de quaesquer generos e mer
c~dorias sujei tas a direi tos, que ainda não tiverem 
Sido despachadas, ou que não forem acompanhadas de 
guia da Alfandega, no acto de seu embarque ou desem
bar;que nos portos, costas, praias, fronteiras e lugares 
não permittidos, ou que se acharem em saveiros, botes. 
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lanchas, canóas e em quaesquet· outras embarcações quQ 
sahir·em, ou estiverem fóra dos ancora~uros respec
tivos, e forem suspeitas de contrabando. 

~ 9. • A vis i ta, detenção, bmica, captura ou apprehen
:-ão das embarcações e vehiculot' de conducção, que fo
rem encontrados em contravenção da.Legislação Fiscal. 
~lO. O emprego de forç:l'; nos casos neces::.arios para 

a execução das Leis e Regulamentos Fi!'caes. 
§ H. A guarnição dos postos, regist1·os e Estações 

Fi~caes, escolta c guarda das embJrcações ou merca-
dorias. , 

~ 12. O soccorro, nos casos dr. incendio, a bordo dos 
navies, ou em edificios da Alfandega, depo~itos, tra
piches ou outras edificações a clles contíguas, em
pregando-se todos os meios para a sua extincção, e 
salvação das pessoas ou objectos. 

§ !3'. A apprehensão dos impressos, a q·:c se r,_fere o 
paragrapho unico do art. -i. "do Decreto n." 2HH de 30 
de. Setembro de 1859, c das embarcações que tentarem 
o trafico de africanos neste Imperio, na fúrma da Lei 
n. o 581 de ~ de Setembt·o e Regulamento n. • 708 de 
14 de Outubro de 18~0. 

§ 14. A detenção dos infractores dos Regulamentos 
Fiscaes, nos casos nelles marcados. 

Art. 2i. Aos empregados, Officiaes e Commandantes 
dos Registros das Alfandegas incumbe: 

§ 1.• Exig-ir a entrega .jas malas, ou cartas avul~as, 
vindas á bordo, e remettel-as ou entregai-as immedia
tamente ao empregado ou Repartição competente. 
- ~ 2.• Dar busca nas crnbarca(ões, quando houver sus
peita de que se occultaram, ou não se manifestaram 
cartas ou papeis sujeitos ao porte do Correio. 

§ 3. • Prender os in di viduos que forem encontrados 
em ~agrante dclicto, em fuga, perseguidos pelo clamor 
pubhc~, ou em contravenção ao Heg-imento do porto, 
e em vtr-tude de requisição da auloridadP competente. 

§ lt._• _velar. na exacta observancia dos Regulamentos 
da Pohc1a saniLaria e da C)pitania do Porto, autoando 
e detendo os infractorcs, e dando immediatamente 
parte ás respectivas autoridades, -para procederem na 
fórma da Lei. , 

§ 5. • Velar na consez:vacão das obras Óu edificios 
publicos, q~e estiverem no"mar, e do tclegràpho elec
trico, nos lugares em que o houver; dando par 
qualquer óccurrencia á Repartição respectiva. " \'1\ C~ 

§ 6. • Pór incommunicaveis os navios s · •~"áe 
trazerem infecção contagiosa, seja pelo '* 

t/ ;:)'
/!~ 
~! ........... rc:o 
'•\ ' 
'\_ ,, r> í)~ 
·.~___!?_:~~ 
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procedencia, $eja por motivo d~ morte acontecitla a 
bordo; fa~cnd~immediatamentesignal, ou dando parte 
á Autoridade competente para providenciar. 
· § 7.0 Servir, nos lugares ou portos .que o Governo 
determinar, de Agentes do Correio, no mar, e da Policia 
sanitJria, <ldministrativa ou judieiaria. 

Art. 25. O servir:o ex:terho será desempenhado, na 
f~rrna dos· Hegulamen tos e Instrucções vigentes, sob a 
dire;ção c inspecção do Chefe da Alfandega: 

:L• Pelo Guarda-móre seus Ajudantes, nasAifandegas 
em que os houver, e, na sua falla, pelos empregados 
que o lmpector designar. -

2. • Pelos Officiaes de Descarga. 
3. • Pela força dos Guardas. 
4. • Pelos Vigias, onde os houver. 
5.• Pelo pessoal das embarcações do serviço marítimo 

das mesmas Repartições. . · 
Paragrapho unico. Além do pessoal de que trata este 

artigo, o lnspcctor poderá designar um ou mais em
pregados para auxiliarem o expedirnte a cargo do 
Guarda-mór, se assim julgar ne.cessario. 

Art. 26. A força dos Guardas será organizada de 
conformidade com a tabella C, e, em cada Alfandega, 
immediatamente subordinada a um Commandante, que 
conheça praticamente o serviço militar. Esta tabella 
não poderá ser alterada sem prévia autorização do Poder 
Legislativo. 

Art. 27. A força dos Guardas terá quartel, e no seu 
serviço, economia e disciplina observar-se-hão as Ins-· 
trucções que o 1\finistro da Fazenda e o lnspector da 
Alfandega derem; podendo ser dissolvida quando o bem 
do serviço o exigir. 

Art. 28. Os indivíduos, que fizerem parte da força 
dos Guardas, são obrigados a trazer sempre uniforme 
simples c apropriado, conforme o 'modelo que fôr ap
provado pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 29. Os objcctos de equipamento, armam~nto e 
correame, seu valor e tempo de duração, serão regu
lados por uma tabella especiai, e fornecidos á custa dos 
cofres publicos. 

Par<~grapho unico. As peças que forem extraviadas 
ou deterioradas, por incuria ou deleixo, a juizo d~ Com
mandante, serão substi tuidas ou concertadas a custa 
das rcspecti v as praças. 

Art. 30. Para ser admittido no lugar de Guarda, é 
mister: 

! . • Ter de !8 até 40 annos de idade. 
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2. • Saber ler e escrever . 
3. • Ter bom comportamento, e não haY'er commettit.lo 

ct·ime pelo qual tenha soffrhlopena infamante'. 
6.. • Não so!Irer moles tia~, e ter a robustez neces

saria pat·a' o serviço. 
5. o Assignar termo em que se sujeite a todas as obri .. 

gações, de1Teres e penas impostas neste Regulamento. 
Paragrapho unico. Em i~-u:1ldade de cit·cumstancias, 

serão preferidos os intlividuos que tiverem servido na 
Marinha ou no Exercito. 

Art. 3l. Além dos Empregados e Guardas de que 
tratam as tabellas annexas, poderá haver, nos Ju.~ares 
onde o Ministro da Fazenda julgar necessar.io, Vigias 
encarregados da prevenção ou repressão do contra
tando, com a organização que fôr mais conveniente; 

§ h • O seu numero será marcado pelo mesmo 1\linis
tro, na Côrte, e pelos lnspectores das Thesourarias, nas 
Provincias, sobre proposta :los das Alfandegas. 

§ 2.• Para ser Vigia são nccessarias as mesmas con
dições exigidas para a udini;;são aos lugares de Guarda, 
a cuja força poderão ser incorporados, quando convier. 

Art. 32. Os Commandantc~, Sargentos e praças da 
força dos Guardas, e bem assim os Vigias, responderão 
não só por quaesquer faltas ou descaminhos das merca
dorias e objectos sob sua guarda ou vigWmcia, como 
pelos damnos que causarem na fórma do-art. Hi, 
ficando sújeitos a todas as penas civis e criminacs pelas 
mesmas faltas, descaminhos e damnos, e por quaesquer 
abusos, extorsões e delictos que commetterem no ser-
viço em que estiverem empregados. . 

Art. 33. As faltas, omissões e delictos dos Sargentos, 
Guardas e Vigiaf:, bem wmo dos Commandantfs nas 
Alfandegas de 3.• e 4.• ordem, serão punidos com as. 
seguintes penas disciplinares pelo lnspector, além das 
mais em que os infl'actores possam incorrer na fórma 
Ja lei: . 

L • Reprehensão. -
2. a Serviço dobrado até 20 dias. 
3.• Suspen.são até um mez, com perda dos venci-

mentos. 
4. • Prisão até :15 dias. 
5.a Demissão ou rebaíxamento do posto. 
Art. 34. Os Guardas-móres poderão tâmbem impór 

aos Sargentos, Guardas e aos Vigias, quando incorpo
rados áquelles, as seguintes penas nas primeiras faltas, 
()m-issões e quebras de disciplina : 

l ... Reprehensão. 
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2." Serviço dobrado até iO dias. 
3. • Suspensão até seis dias, com perda dos llenci

mentos. 
Neste ultimo caso será o facto communicado ao Ins

pector. 
Art. 35. 0.> Commandantes da força dos Guardas 

poderão impôr a seus subordinados e aos Vigias, nos 
casos do artigo antecedente, as seguintes penas: 

1. • Reprehens~o. 
2. • Serviço dobrado até quatro dias. 
Art. 36. Os Commandantes, nas Alfandegas de L" e 

2. • ordem, ficam sujeitos ás mesmas disposições penaes 
estabelecidas para os empregados das Alfandegas, além 
das inais em que incorrerem em virtude da Legislação 
penal do lmperio. 

Art. 37. Os Guardas-móres distribuirão por escala 
o serviço das rondas nocturnas pelos seus Ajudantes, 
ou empregados que os auxiliarem, e pelos Comman
dantes da força dos Guardas, reservando para ~i a visita 
dos postos c registros em horas incertas. 

Art. 38. Os empregados incumbidos de visitar os 
navios e os Officiaes de Descarga usarão :le uniforme 
simples, conforme o modelo que oMinistro da Fazenda 
approvar. 

CAPITULO III. 

DA.S EliBARCAÇÕES DAS ALFANDEGAS E JHS BARCAS 
DE VIGIA. · 

Art. 39. Nos portos e rios em que o Governo julgar 
conveniente haverá as embarcações necessarias para 
policiar e rondar o.,; mares territori:~es, costas, en
seadas e bahias, a fim de prevenir ou reprimir o contra
bando; devendo as mesmas embarcações ser equipadas 
com o armamento e numero de praças que fôr fixado 
pelos Inspectores, ouvidos os Guarda-móres, onde os . 
houver. 

Art. &O. Os Commandantes das embarcações das 
Alfandegas são autorizados para chamar á falia as 
embarcações mercantes, fazel-as visitar e exigir os 
manifestos, passaportes e outros papeis de ~o-rdo; ~ar 
busca, deter, escoUar as que avistai·em nos nos, ~ah1as 
e costas do Imperio, ou forem suspeitas de tentar 
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fazer o "contrabmdo, ou de o haver já etfectuado, e 
para apprehendel-as nos casos permitLidos pela Legis• 
lação Fiscal; com tanto que estejam dentro de tres 
milhas das costas, se forem embarcações estrangeir:as, 
e de doze, se forem nacionaes. 

Paragrapho unico. Quando não forem obedecidos pelas 
embarcações que chamarem.á falla, quizerem visitar ou 
deter, poderão atirar sobre e lias, primeiro com polvora 
secca, e depois com bala; e nem o Commandante, nem 
outra pessoa de bordo' será responsavel pelos damnos 
causados. Neste caso lavrar-se-ha a bordo termo cir
cumstanciado de todo o occorrido. 

Art. M.. Havendo simples suspeita de tentativa de 
contrabando, os Commandantes das embarcações fiscaes 
vigiarão que as mercantes sigam seu destino, alongando
se das costas do lmperio, ou entrando nos portos a que 
se dirigirem; e, no caso de contrabando effectuado, pro• 
curarão descobdr as mercadorias extraviadas, enten
dendo-se com as autoridades locaes, para lhes prestarem 
todos os precisos auxilioê, e conduzindo ou remet
tendo com segurança ao Inspector da Alfandega do 
districto a embarcação ou embarcações que appre• 
henderem. 

Art. ~2. As embarcações das Alfandegas, além da ban
deira nacional e flamula, quando o Commandante fôr 
Official de 1\larinha~ usarão, como distinctivo, de ban
deira azul quadrada, a qual terá no centro uma t:strella 
branca, cujos raios tocarão nas linhas extrem::s do 
seu quadro; e a trarão içada, ou não, ·conforme parecer 
mais conveniente ao serviço ou diligencia em que forem 
empregadas. QuandQ, porêm, tiverem de dar caça e de 
approximar-se a qualquer embarcação, com o fim de 
visital-a, ou exercer nella algum acto de autoridade, 
içarão primeiro sua bandeira e distinctivo, firmando-os 
com um tiro de peça, se fôr estnngeira a embarcação. 
á vista. . · 

Art. 43. No caso de resistencia, ou de desobediencia, 1 

poderão os Commandantes empregar a força para exe-
cução do disposto nos arts. ~O e 44.. · 

Art. ~4.. Os Commandantes das barcas de vigia, e 
mais pessoas de sua tripolação responderão pelos abusos, 
omissões e excessos que commetterem no exerci'cio de 
seus deveres, e serão julgados militarmente, segundo a 
gravidade do caso, ficando neste ponto assemeltu.~~=~--~
as ditas barcas aos navios de guerra, e sujeit S$,ú!~MA/t 
Comman~a~te~, Officiaes e pessoas de s ~t!l~~ a ' 
mesma dtsctphna. · · .#/-<..:~i · 

-PAliTE 11. v -~Õ 
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. Art. ~5. Na lotação das embarcações fiscaes, seu ar
mamento, economia e disciplina, e no alistamento ou 
-contracto de suas praças ou equipagem, se observarão 
as Leis e Regulamentos da 1\larinha de Guerra. .. 

Art. ~6. O uniforme dos Commandan teS' e Officiaes 
das embarcações das Alfandegas, será o mesmó de que 

. ·usar~m os da força dos Guardas. O da equipagem será o 
que fôr marcado pelo Inspector da Alfandega. 

CAPITULO IV~ 

DAS NOl\IEAÇÕES. 

Art. !J.7. Serão nomeados por Decre_to Imperial: os 
'Inspectol;'es, Ajudante deste, Chefes de Secção, Guar
das-móres e seus Ajudantes, Thesoureiros, Conferentes 
e Escripturarios que não fôrem de t..• oú 2.• entrancia. 

§ L o As nomeações definitivas para lugares de L • 
e 2. • entrancia dependem de Titulo do Ministro da 
Fazenda. 

§ _2. o Pelo mesmo Ministro serão tambem nomeados: o 
Administrador das capatazias e seus Ajudantes, Fieis de 
armazem, Porteiro e seu Ajudante, e Commandantes 
-dos Guardas, na Alfandega do Rio de Janeiro. 

§ 3. o Nas Províncias são da competencia dos respec
tivos Presidente~, sobre proposta dos Inspectores das 
Alfandegas e informação das Thesourarias de Fazenda, 
as nomeações para os lugares m~neionados no para
grapbo antecedente, menos as de Commandantcs dos 
-Guardas, nas Alfandegas de 3. • e 11. • ordem. 

§ ~-· Aos mesmos Presidentes competem igualmente 
as nomeações provisorias, sobre proposta das Thesou
rarias, dos canrlidatos approvados e julgados mais ido
neos em concur~o para os lugares de t. • e 2. • entrancia; 
podendo os indiVIduas assim nomeados entrar logo em 
exercício, e principiar a receber os respectivos venci
mentos. até que pela Secretaria da Fazenda lhes sejàm 
expedidos os Titulas, se forem confirmadas as nomea
'ções pelo Ministro. 

§ 5. • Os Fieis dos Thesoureiros são da escolha e ser
virão sob a responsabilidade dos mesmos Thesoureiros, 
com approvação, na Côrte, do 1\linistro da Fazenda, e 
nas Províncias, das respectivas _Presidencias, mediante 
informação dos Chefes das Repartições Fiscaes compe-
tentes. 
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§ ô. o Aos lnspectores das Alfandegas compete a no
meação dos Contínuos, dos Sargentos e Guardas, sobre 
proposta do Guarda-mór, onde o houver, dos Vigias, 
observada a disposição do art. 31, § 2. o~ dos Comman
dantes das embarcações fiscaes e dos Commandantes dos 
Guardas nas Alfandel{as de 3.• e &..• ordem; commu
nicando-as logo ao Thesouro, na COrte, e ãs Thesoura
rias de Fazenda, nas Províncias. 

Art. ~8. As nomeações de Fieis e seus Ajudantes para 
armazens externos serão consideradas provisorias, e du~ 
rarão em quanto taes armazens fol·em necessarios. No 
mesmo caso estão as que se fizerem para armazens in
ternos, que não tenham caracter de permanencia. 

Se, porém, fecl1ar-se algum armazem externo, ou 
interno provisol'io, çujo Fiel tenha servido por mais de 
dez annos em Repartições de Fazenda, ficará eHe addido 
á Alfandega, e ahi occupado em quaesquer serviços, 
até que possa ter outro armazem. · . · . 

Art. 49. Os Titulos dos empregados de nomeação 
ou approvação dos Presidentes de Província, serão pas
sados pelas respectivas Thesourarias de .. Fazenda, e por 
eUas expedidos depois de assignados pelos mesmos Presi-
dentes. . " · 

Art. 50·. São lugares de i. a entrancia :' 
i. o Os de Praticantes, e os da ui ti ma classe de Escri-

pturarios nas Alfandegas onde não houver Praticantes. 
2. o Os de Official de Descarga. 
Art. 51. São lugares de 2. a entrancià : . .. 
i." Os da ultima classe. de Escripturarios nas Alfan-

degas onde houver Praticantes. · 
2. 0 Os da penultima clas5e de Esctipturarios nas Al-

fandegas onde não houver Praticantes. · . 
Art. 52. São lugares de 3. a entrancia todos aquelles 

que deverem ser. providos por accesso na fórma do 
art, 5~. . · 

Art. 53. O provimento dos empregos de L a e 2. a en~ 
trancia só poderã ter lúgar mediante concurso e exame 
das ma terias exigidas para iguaes empregos do Thesouro 
e Thcsourarias de Fazenda. Os candidatos, que aspira
rem ã preferencia nos accessos, poderão, nos concursos 
para 2. • entrancia, requerer' que sejam tambem admit
tidos a prestar prova de que sabem : 

3 f. o Traduzir· e falia r t:orrentemente pelo menos llS 
línguas franceza e ingleza. 

§ 2. • Stereomclria, areomett'ia, theoria c pratica dos 
methodos e mo do::: instrumento!> modernos de :~rquea-
c:ão rle nJvio~. · 
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§ 3. • Do exame serão isentos unicamente os indiví
duos que occuparem em outras Repartições de Fa· 
zen da empregos de igual categoria. . 

Art. 5~. O provimento dos empregos de lnspector, 
nas Alfandegas de 2.a, 3." e'!." ordem, Guarda-mór c 
seus Ajudantes, Conferentes, e Escripturarios, que não 
forem de t.• e 2.• entrancia, terá lugar por meio de 
nomeação, accesso ou remoção dos empregados devi
damente habilitados na fórma deste Regulamento; po
dendo as nomeações para Inspector ser feitas definiti
vamente ou em commissão. 

§ i. • E' condição indispensavel para o accesso aos 
lugares de Conferentes, que os nomeados, além rias ha
bilitações exigidas para os lugares de 2. a entrancia, 
tennam tambem as do§ 2. • do art. 53, ou provem cóm 
attestado do Chefe de sua Repartição que durante tres 
annos, pelo menos, desempenharam satisfactoriamente 
o serviço das conferencias, arqueação, areometria e 
stereometria. 

§ 2. • E' condição indispensavel para o accesso aos 
lugares de Guarda-mór e seus Ajudantes, que os no
meados, além das habilitações exigidas para os lugares 
de2.• entrancia, tenham tambem as do§ L" do sobre
dito art. 53. 

§ 3. • Não havendo empregados nas condições dos 
paragraphos antecedentes, que possam ser promovidos, 
as vagas serão postas em concurso, e preenchidas com 
os candidatos que se mostrarem mais habilitados nas 
materias exigidas. 

Art. 55. Só poderão ser promovidos, independente
mente das regras estabelecidas no artigo antecedente, 
os empregados das Alfandegas que já serviam na data 
da publicação do Regulamento de f9 de Setembro de 
!860, e o merecerem por sua aptidão, honestidade e 
exacção no cumprimento de seus deveres ; exigindo-se, 
todavia, quanto aos lugares de Guarda-mó·r e seus 
Ajudante~, prova de habilitação nas matcrias do § L • 
do art. 53. 

Art. 56. São de livre esco!ha as nomeações para os 
lugares de Inspector e seu AJudante, na Alfandega do 
Rio de Janeiro, de lnspectores nas Alfandegas de t. • 
ordem, de Thesoureiros e seus Fieis, Administradores 
das Capatazias e seus Ajudantes, Fieis de Armazem e 
seus Ajudantes, Porteiro e seu Ajudante, ConLinuos, 
Commandantes das forças dos Guardas e das embar
cações fisca f'S. 
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Art. õ7 .. Para o accesso, em geral, serão sempre pre
feridos os empregados de quaesquer Repartições de 
Fazenda- que, além de reconhecida· aptidão e probi
dade, e da approvação nas materias mencionadas no 
art. 53, contarem· serviços de commissões e outros 
extraordinarios, prestados naquellas Repartições. 

§ :l. o A antiguidade dará preferencia sómente em 
igualdade de circumstancias. ' 

§ 2. o Serão reputados empregos de classes infer-iores 
os que tiverem ordenado menor do quê o do lugar vago. 

Art. 58. Os e_nipregados das Alfandegas podem ter 
accesso ou ser transferidos de umas para outras Alfan
.degas ou Repartições de Fazenda, e os destas para as 
Alfandegas, obser.vando-se as regras para isso estabe-
lecidas nos respectivos Regulamentos. · 

Art. 59. Não poderão ser nomeados para empregos ou 
commissões das-:--Alfandegas os empregados jubilados, 
reformados ou aposentados. . 

ArL -60. No processo dos concursos e exames para 
provimento dos)ugares de Alfandega observan-sc-hão os 
Regulamentos e· Instrucções .em vigor no Thesouro e 
Thesourarias de Fazenda.· . 

Art. 6L Quando em alguma ProvínCia houver escassez 
de pes~oal idoneo para os exames, ou sentir-se falia de 
pes~oas habilitadas para .. o concurso, e sempre que -o 
serviço publico o exigir, poderá o Ministro da Fazenda 
mandar abrir concurso na Côrte, ou em qualquer 
Província, precedendo os competentes anriuncios com 
a necessaria antccedencia, 'de modo que os candidatos 

·possam fazer exame de todas as ma terias exigidas, não 
sendo permittidas as dispensas de que trata o art. 23 do 
Decr. n.• 254,9 de !4 de Março de H~60. ' 

Art. 62. O concurso para os lugares de 2.• entrancia 
só poderá ter lugar entre os Praticantes, Escripturarios 

. e mais empregados de L • entrancia de qualquer Repar
tiçã~ de Fazenda, salvo o caso previsto no artigo 
segumte. · 

Art. 63. Não havendo concurrentes em numero exce
dente ao dos lugares de 2. • entl:ancia em concurso, ou 
se, por auseocia dos inscriptos, não se reunir aquelle 
numero, serão admittidos quaesquer _indivíduos que 
tenham os requisitos exigidos para os concursos de 
La entranCia. 

Art. 64. Para a inscripção em concurso de La en-
trancia, é o c;~ndidato.obrigado a provar: · 

l. o Que já completou a idade de t.S annos. 
2. 0 Que tem bom- procedimento. 
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Para a inscripção no concurso de 2.• entrancia é 
mister que o candidato, empregado publico, prove: 

L o Que exerce lugar de L • en trancia em alguma 
Repartição de Fazenda. 

2. 0 Que tem pelo menos um anno de exercício no s:::u 
emprego, salvo o caso do artigo antecédente, no qual 
poderão ser admiltidos os que tiverem qualquer tempo 
de serviço. 

Art. 65. A inscripção do empregado no concurso 
para 2.• entrançia é obrigatoria, excepto: :Lo em caso 
de molestia, provada a juizo do Miiüstro da .Fazenda, 
na Côrte, e dos Inspectores das Thesourarias, nas Pro
víncias; 2. o para os empregados que não tiverem um 
anno de pratica pelo menos; 3. o para os Officiaes de 
Descarga que não aspirarem a accesso. 

~ :1.. o Fóra destes casos, a falta de inscripção, o 
abandono ou ausencia, depois da inscripção, ou a repro
vação em dous concursos, importarão necessariamente 
demissão. 

§ 2. o Os Inspectoresdas Alfandegas, em suas infor
mações semestraes, darão conta dos empregados que se 
acharem nas condições do par·agrapho antecedente. 

Al't. 66. Os empregados de Alfandega, que forem no
meados para servir em commissão em quaesquer Repar
tições de Fazenda, conservarão seu ultimo lugar e o 
direito ao accesso que lhes competir. 

Art. 67. Para o preenchimento das vagas na pre
sente reorganização dos quadros, poderão ser a pro
veitados os empregados de Fazenda, e principal
mente os extinctos, avulsos ou addidos, que, por sua 
aptidão demonstrada na pratica e bom comportamento, 
estiverem no caso de ser nomeados independentemente 
de novas provas ele habilitação. . 

Art. 68. Os empregados cxtinctos, avulsos ou addi
dos, que não entrarem para o quadro, servirão nas 
classes para que o Ministro da Fazenda os designar; 
não se preenchendo as vagas, que d' ora em diante se 
derem nas mesmas classes em quanto houver empre
gados nessas condições que, por nomeação definitiva, 
ou mesmo como scrventuarios , puderem desempenhar 
as .funcções do I ugar vago, 
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CAPITULO V. 

DOS VENCIMENTOS. 

Art. 69. Os vencimentos dos empregados das Alfan
degas serão os mencionados nas tabellas A e B annexas 
a este Regulamento, as quaes, na parte relativà ás por
centagens, deverão ser revistas annualmente, ou sempre 
que fór necessario, para se conigir o excesso ou dimi
nuição que provier d{) augmenlo ou diminuição da 
rr.nda. 

Os dos Gommandantes, Sargentos e praças da força 
dos Guardas serão os constantes da tabella C. 

Art. 70. Os vencimentos do pessoal das embarcações 
fiscaes serão marcados sobre informação dos ln,;pec tores 
das Alfandegas, na Córte, pelo Ministro da Fazenda, e, 
nas Províncias, pelos lnspectores das Thesourarias, 
com approvação do mesmo Ministro. · 

Art. 7L Os venc~entos dos Fieis de Armazem, que, 
na fórma do art. 20, accrescerem ao numero mencio
nado na tabella A, serão pagos pela renda da Alfandega 
respectiva. · 

Art. 72. As porcentagens e gratificações são devidas 
unicamente yelo effectivo exercício' dos empregados, 
salvos os casos de impedimento por serviço gratui to,a que 
os mesmos sejam obrigados em virtude de lei ou ordem 
superior.-

Art. 73. A porcentagem será calculada á vista do 
producto da renda arrecadada, deduzida a importancia 
das seguintes verbas : 

L • Restituições de direitos cobrados em qualquer 
época, effectuadas no tempo correspondente aos venci
mentos. 

2. • Receita extraordinaria, e o producto de qualq-uer 
imposto ou rendimento pertencente a outras Repar
tições geraes .. 

3." Deposilos e cauções, comprehendidos os prescrip-
tos ou vencidos. ~-------...... --~-

~.o Multas de qualquer origem. . . r:·.\ MA R~ 
5. • Indemnizações e reposições. . ~ <0.\ '- · · · -, 
6. o Contribuição das casas de caridade. ~~y· 
7. • Qualquer imposto ou contribui *'rà as Ca-

-maras Municipa~s. .;:::} { 
Q:::- ...._<:: 

i ;:::::: ,.c ..... ,' 
' ...._, <-'-' /' 

<:'~--;v 
~r·"'- ..:~,.-,_:- -~___.-;:;;.,..' 

--~~·-·· 
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Art. 74. A despezq com a arrecadação dos impostos 
de que trata o art. 73, n.• 7.•, será indemnizada á Fa
zenda Nacional em proporção da que esta fizer com a 
Alfandega respectiva, e deduzida do rendimento do 
impost~,ou contribuição domez seg·uinte, ou do ultimo 
mez do anno, c.omo fôr mais conveniente ao scr·viço. 

Art. 75. Os emp~;egados despachados ou removidos 
de uma~ para outras Alfandegas ou Repartição de Fa
zenda, ou m~ndados em commissão, perceberão uma 
ajuda de custo, calculada de conformid?de com as in
strucções e tabellas que vigorarem para os empr&gados 
do Thesouro e Thesourarias de Fazenda. 

Paragrapho unico. ·Os empregados despachados ou 
removidos a seu pedido não terão direito á ajuda de 
custo. 

Art. 76. Nenhum empregado de Alfandega en
trará no exen;icio do lugar para que fôr nomeado, sem 
prestar juramento, de bem servir. 

~ :1..• Esta solemnidade constituirá· tambem o acto 
da posse, da qual datará o direito á percepção do ven
cimento que lhe competir. 

·§ 2. • Exceptuam-se os empregados sujeitos á fiança, 
que só poderão entrar no exercício de seus empregos 
depois de prestarem a competente caução. · 

Art. 77. ·Os empregados, promovidos ou removidos 
para Repartições existentes nos lugares onde elles se 
acharem na occasiao do despacho, presta rã o juramento, 
tomarão posse e entrarão em exercício no prazo de 
oito dias, contados da data em que fór public&da a 
promoção ou remoção; e os que residirem em lug~r 
differe:1te, no prazo de 60 dias, ou Iio que fór fixado, 
na Côrte, pelo Ministro da Fazenda, e nas Províncias 
pelos Presidentes. A falta de cumprimento aeste pre
ceito importará renuncia· do emprego. 

Em nenhum caso, porém, será incluído nos respe
ctivos prazos o tempo de molestia devidamente jus-

, tificada. . 
. Art. 78. Os empregados promovidos ou removidos, 

que não puderem por si prestar juramento e tomar 
posse dos seus novos empregos, por se acharem .em 
commissão do Governo, ou por outro motivo que os 
detenha, deverão fazel-o por seus procuradores nos 
prazos marcados no artigo antecedente, e sob a mesma 
condição ahi imposta. 

Art. 79. Contar-se-ha a antiguidade dos rmpr~ga
dos promoyidos nas proprias Alfandegas, ou removidos 
para outras, da data dos despachos, se tomarem posse 
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nos prazos marcados, -e aos que o.não fizerem, unica• 
mente da data da posse. . 

Art. 80. Os empregados, que forem nomeados para 
empregos de commissão, continuarão a perceber os ven
cimentos dos lugares que· temporariamente deixarem, 
até que entrem no exercício dos que forem servir, e 
desde que cessar este exercício até voltarem a seus lu
gar.es, com tanto que o façam nos prazos marcados pelo 
Governo. · 

§ !.0 Os empregados de que ·trata este. artigo têm 
direito de optar, no todo ou em.parte~ os vencimentos 
do lugar que servirem em commissão~ ou conservar os 
que perceberem, podendo o Governo~ neste ultimo 
caso, conforme a natureza ou sacrificios da commissão, 
mandar abonar..:lhes urrá gratificação addicional. 

§ 2. o Ao empregado, que se achar ein ·commissão 
percebendo os vencimentos do seu proprio lugar, e fôr 
promovido, se abonarão os vencimentos do novo lugar 
desde a data em que prestar juramento e tomar posse, 
por si ou por procurador, embora continue na com
missão. 

~ 3. o No caso do paragrapho antecedente o tempo da 
commissão se consider:uá como de eiiectividade de 
exercício no lugar cujo.vencimento é abonado. 

Art. SL Os empregados, que forem mandajos addir 
a qualquer Repartição como medida correccional, per
céberão unicamente o ordenado que lhes competir, em
quanto se acharem fóra dos seus lugares. 

Os que como extinctos, ou por excederem o numero 
marcado nos quadros·, forem designados para servir 
em quaesquer classes , ou acharem-se simplesmente 
addiáos, salvo a disposição do art. lO, continuarão a 
perceber o ordenado do seu emprego, fixado nà ~a
bella por que estiverem sendo pagos, e uma gratifi
cação arbitrada pelo 1\linistro da Fazenda, até que 
entrem para o quadro ou tenham outro destino. 

Art. 82. Os {.ensionistas do Estado, nomeados para 
servirem qualquer emprego ou commissão nas Alfan
degas, não perdem o direito ao abono da pensão. 

Art. 83. Os empregados das Alfandegas, encarre:. 
gados de commissões alheias ao Ministerio da Fazenda, 
perderão ·o direito aos l'encimentos de seu emprego em
quanto estiverem no exercício dellas, salvo se forem 
chamados a desempenhar funcções gratuitas, ou tiverem 
opção em virtude de Lei. 

Art. sr,. Os vencimentos dos empregados das Al
fandegas, nos casos de substituição ou exercício inte· 

- PARTE II. iOil 
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rino, serão regulados pela Legislação que vigorar no 
Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazenda. 

Art. 85. Os Vigias perceberão os vencimentns mar~ 
cados_para os Guardas, quando estivere.m em serviço de 
destacamento, ou uma gratificação, quando applicados 
a serviços extraordinarios,- conforme a qualidade destes. 

Art. 86. Os empregados das Alfandegas, qualquer 
que seja a sua classe, os Commandnntes, Guardas, Vigias, 
e pessoal da equipagem das embarcações liscaes, além 
dos vencimentos marcados nos artigos antecedentes, 
terão direito: L •, ao.producto das apprehensões que 
fizerem; 2. •, á metade das multas impostas em virtúde 
de participação ou diligencia sua, depois que estas sa 
tornarem irrevogaveis, e forem liquidadas e cobradas, 
salvo nps casos em que por disposição expressa dos 
ReguJamentos se dever proceder de outro modo; 3. •, ás 
ajudas de custo e gratificações autorizadas nos mesmos 
Regulamentos. 

§ :L • Não se comprehendem nas multas, de que trata 
o artigo antecedente~ as que forem impostas a quaes
quer empregados, Guardas e Vigias. 

§ 2. • Os Chefes das Repartições Fiscaes não têm di~ 
reito, em caso algum, ao producto das apprehensões e 
multas, ainda que se verifiquem por diligencia sua. 

CAPITUI.:O VI. 

DAS SUBSTITUIÇÕES. 

· Art. 87. Nos \mpetiimentos ou falta-s repentinas dos 
empregados das ~~ndegas, serão substituídos: 

§ t.• · Os Inspeciorcs, por seu Ajudante , onde o
houver, e, na falta <leste, pelo Chefe de Secção mais 
antigo, nas Alfandegas que os tiverem, e nas outras, 
pelo Conferente ou L" Escriptnr·ario mais antigo, que 
estiver presente. Se a sub~tituição, porém, exceder de 
oito dias, o .Ministro da Fazenda, na Côrte, e os Pre
sidentes nas Províncias, poderão designar Uill substituto, 
que, nas Alf,mdegas de 2. •, 3. a e 4. • ordem, deverá ser 
empregado de Fazenda, de categoria pelo menos· equi· 
valente á dos empregados mais graduados da Repàr
tição que fôr diri,.ir · sendo esta designação immediata~ 
mente submetLida

0 

á ;pprovação do referido Mmistro. 
§ 2. • O Ajudante do lnspector, pelo Chefe de 

Secção que o mesmo lnspector designar, nos casos 
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repentinos, e nos duradouros, pelo empregildo que o 
Ministro determinar. · 

-~ 3. o Os Chefes de Secção, pelos Conferentes ori 
L os Escripturarios, segundo a designação do lns.pl)ctor. 

~ ~.o Os Guardas-móres, por seus Ajudantes, confo·r
me a ordem em. que estes forem designados pelo lRs
pector, havendo m:1is de um, e, na falta de Ajudantes, 
ou quando estes estejam occupados em outro serviço, 
pelo emprega{!o que o mesma Inspector determ-inar. * 5. <> Os Thesoureiro~, por seus Fieis, na ordem 
indicada por elles e approvada pelo lnspector , se 
houver mais de um Fiel. Na falta simultanea de_ The
sourPiro e F·iel, e_ não havendo pe~soa afiançada para 
substituir ãquelle, o In~pector nomeará para servir 
interinamente de Tilc~oure!ro um dos empregados que 
máis conliança lhe merecerem, com npprovação do Mi
nistro da Fnenda; 011 Côrtc, e rios Presidentes, nas Pro
víncias; podendo em caso d~ nrgDncia, por tempo 
breve, ser dispensada a fbnr,.:~ ou caução. 

§ 6. • Os Administratlorc~ dns Capatazia~, pelos seus 
Ajudantes, seg-undo a ordem em que os tiverem proposto, 
havendo mais de um, e, na falLn dr, :\judante, por quem 
elles propuzerem, sob sua respollsabilidnde, c com ap
provação do Inspector. 

~ 7. o Os Fieis à e Armnzem m Côrte, peios seus Aju
dllnte3, sob sL.a resoonsabilidade, e onde não houver 
Aj~dantes, por qua-lquer pessoa por elles proposta, e 
api)rovada pelo Iuspeclor, para servir sob responsabi
lidade dos mesmos Fiei;. 

§ 8. o. O Põrteiro, pelo seu Ajudante, nos casos re
pentinos, e nos duradouros, ou onde não h'luYer o lugar 
de :\judante, pelo empregado que o InspPctor tlesignar. 

CAPITULO VII. 

DAS J,JCENÇ.\8. 

Art. 88. São applicavcis aos empregados das Al
fandegas todas as disposições vige1ites no Thesouro e 
Thesourarias de F!J.zenda, relativas á concessão. de li
cenças. 

As dos Guardas, até trinta dias, poderão ser conce
didas pelos Inspectores, ouvido o Guarda-mór, e, em 
sua falta, o respectivo Commandante. · 
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Art. 89. O tempo das lic~Jnças concedidas pelo Mi
nistro da Fazenda ou pelos Presidentes dentro de um 
anno, contado do dia em que houver terminado a ulti
ma, tenha esta sido dada por aquellas Autoridades, ou 
em virtude de autorização do Poder Legislativo, seroá 
junto ao das antecedentes para sujeitar-se a nova con
cessão ao desconto que os Regulamentos prescreverem. 

Art. 90. As licenças concedidas pelos Presidentes de 
Provinéia só poderão ser gozadas nas mesmas Provin
c_ias em que os empregados servirem, salvo em casos 
extraordinarios, precedendo autorização· do Ministro 
da Fazenda. 

Perderão o direito ao ordenado que lhes competir, 
correspondente a todo o prazo da licença, os emprega
dos que sob qualquer pretexto transgredirem o dis
posto neste artigo. 

CAPITULO VIII. 

DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS. 

Art. 91. São applicaveis aos empregados das Alfan
degas todas as disposições pelas quaes no Thesouro e 
Thesourarias de Fazenda se regula a aposentadoria dos 
respectivos empregados. 

A's regras estabelecidas nas ditas disposições estão 
sujeitos os empregados que serviam antes da publicação 
do Regulamento de :19 de Setembro de :1860, e em 
caso algum, tendo o aposentado direito aos ordenados 
fixados no mesmo Regulamento ou outros posteriores, 
serã tomado para base da liquidação do vencimento de 
inactividade o tempo maximo de 25 annos estabele-
cido na legislação anterior. . 

Art. 92. Só mente os empregados que tiverem sido 
aposentados até á data do presente Regulamento, e os 
~:~ue o forem, estando addidos com os vencimentos das 
tabellas anteriores, poderão, se o merecerem, ter o 
augmento de ordenado permittido pelo art. 95 do Re
gulamento de :1.9 de Setembro de :18(10. 

Os que forem aposentad9s com os ordenados fixad?s 
nas tabellas annexas a este Regulamento não gosarao 
daquelle beneficio. 

Art. 93. Os Commandan tes, Sargentos e praças da 
força dos Guârdas, e. o pessoal das embarcações do 



EXECUTIVO. 8!!1 
' 

serviço das AlCandegas poderão ser reformados, unica
mente nos seguintes casos: 

. f. o Tendo 30 annos completos de effectivo serviço, 
liquidado na fórma das leis de Fazenda, com ordenado 
ou soldo por inteiro. 

2.0 Em qualquer tempo, tambem com o ordenado 
ou· soldo por inteiro, no caso de inutilizal'em-se em 
consequencia de mutilação ou lesão adquirida no serviço. 

Paragrapho unico. A disposição do n.o 2 deste artigo 
é extensha aos Vigias, os quaes poderão ser igualmente 
reformados com o vencimento de Guarda. 

CAPITULO IX. 

DA.S SUSPENSÕES E DEMISSÕES. 

Art. 9&. Nas suspensões e demissões dos empre~ 
gados. das Alfandegas observar-se-hão as mesmas regras 
estabelecidas nos Regulamentos do Tbesouro e Thesou~ 
rarias de Fazenda. 

A suspensão nos casos previstos na legislação, excepto 
o de pronuncia em crime de responsabilidade,. e o de 
ser necessaria como medida preventiva ou de segurança, 
importa a perua de todos os vencim.entos. 

§ L o No de pronuncia em crime de responsabilidade 
são effeitos da suspensão: 4. • a perda da porcentagem; 
2. o a privação de metade do ordenado até ser o empre
gado afinal condemnado ou absolvido, nos termos dos 
arts. 165, § 4. •, e 174 do Codigo·do Processo Criminal; 
restituindo-se a outra metade, dada a absolvição. , 

§ 2. 0 O effeito da suspensão como medida preventiva 
ou de segurança é unicamente a perda da porcentagem. 

CAPITULO X. 

DOS EMPREGOS CUJO EXERCICIO DEPENDE DE FIANÇA OU 
CAUÇÃO. 

Art. 95. Não poderão entrar no exercício de suas 
funcções sem prestar fiança : 

l. o O Thesoureiro. 
2. • O Administrador de Capatazias e seus Ajudantes~ 
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3. • Os Administradores e Fieis de arlila~ens, depo• 
sitos e trapiches alfandegados~ 

Paragrapho unico. O' Fieis dos Thesoureir()s prestarão 
fiança aos respectivos Thesoureiros, se estes a exigir~in 
para sua segurança; e esta regr3: é applicavel aos Aju
dantes dos Fieis de Armazem e aos indiviàuosque forem 
nomeados pelo Admini!;trador das Capatazias pára os 
trabalhos braçaes das Alfandegas. 

Art. 96. O valor das fianças dos Thesoureiros, Ad
ministradores de Capatazias, seus Ajudantes e Fieis de 
Armazem, será ar1:>itrado, na Côrte, pelo Ministro da 
Fazenda, e nas Províncias pelas Thesourarias, ouvidos 
os Inspectores das respectivas Alfândegas .. 

Art. 9l. A' prestação de qualquer fiança precederá 
habilitação do fiador ou fiadores, na conformidade das 
leis de Fazenda. 

§ L o As fianças arôitradas serão tomadas por termo, 
no Thesouro ou nas Thesourarias de Fazenda, declaran
do-se expressamente que os fiadores e responsaveis se 
obrigam tambem pelos actos dqs Ajudantes, Agentes 
ou Fi'eis dos mesmos responsaveis~ quando os substi
tuírem. 

§ ~.o Em lugar de fiadores poderão os respon~aveis 
fazer hypotheca especial de bens de raiz, livres e desem
bargados, ou deposito em dinheiro ou apolices da divida 
publica, observadas as disposições legaes. 

CAPITULO XI. 

DO PONTO, 

Art. 9~. Nas Alfandegas durará o trabalho seis 
horas. diariamente, excepto nos domingos, dias santos 
de guarda ou feriados, podendo, nos casos urgentes e 
ex traordi na rios, os respectivos Inspector~. prolongar, 
geral ou parcialmente, o serviço, ou determinar que 
elle se faça em qualquer dia. · 

§ i. o O serviço das Capatazias e o das pontes, des
carga e embarque princip.iarão das 5 ás 7 horas da 
manhã, e acabarão das 5 para as 6 da tarde, conforme a 
estação e.a aftluencia dos trabalhos; podéndo dar-se aos 
')pet·arios, por turmas, o tempo necessario para refei
:~ão e repouso. Nos portos _onde, por circumstancias 
·.ocaes, o embarque oa desembarque não puder ser feito 
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sen._ão por ma:réR, os trabalhos da ~rA'a e d-escarga terão 
lu:Iar nas horas do dia compativei~ com este servi-ço; e 
estarão .para esse fim abertos o edi!icio da Repart·iÇão, 
seus armazens c trapiches alfandegados. · 

~-2." O serviço das vio;itas do~ portos c ancoradou
ros principiará ao romper do dia~ seja ou não do
min.lw, dia santo de guarda flli feriado, e continuará 
até ao cahir da noite. 

§ 3. • Se o dia tle chegada ou sabida dos paquetes a 
vapor de liühas eegulares fôr llomingo, santificado ou 
feriado, os serviços de que tratam os §§ 1 ... e 2 • ., 

· se limitarão á carga ou descarga, e desembaraQe thl's 
mesm'Os p1quetes. 

Art. 99. O serviço das drscargas na Alfand-ega do 
Rio de Janeiro durara, em todo~ os dias uteis, das 8 
noras da manhã ás 3 da tarde. Se as partes o quize
rem de sol a sol, o requisitarão ao Administrador das 
Capatazi~s. pJgando a embarcação rm descarga, diaria
mente, 20,5., se fôr saveiro ou embarcação de igual ta
mariho, e 30~,. se fôr maior. A rstas taxas não ficarão 
sujeitas asemb:ucações qur, tendo começado a descarga 
ant~s das 3 horas da tar·de, não a puderem con~luir 
até essa hora. 
· Art. 100. Haverá em cada Alfandega um livro do 
- Ponlo- no qual os empregados assignarão seus 
nomes á.; horas marcadas pal'a começar e findar o tra
balho, sendo encerrado, e guardado pelo In~pector ou 
quem suas vezes fizer, um ·quarto de hora depois da 
:lixada para começo do expedknte. · 

Art. iOl. Na Alfandega do Rio de Janeiro, cada Secçãü 
e Estação fiscal externa terá ponto especial para seus 
empr~gados, o qual será encerrado pelo respectivo Chefe 
immediato ãs mesmas horas marcadas n'O artigo antece
dente para o ponto dos demais em[Jregados. 

Paragrapho unico. Esta disposição pod.:lrá ser exten· 
siva ás Alfandégas em que houver mais de duãs Secções, 
ou onde as conveniencias do serviço o aconselharem. 

Art. !02, O ponto dos Guardas e Vigias consistirá n<t 
chamada, á que diariamente se procederá, de confot·mi
dade com os estylos e usos mililares. 

Art. !03. O empregado que faltar }O serviço sotlrerá 
perda total de seus vencimentos· ou desconto, con-
forme as regras seguintes: ' · 

l. a O que faltar sem causa justificada perderá todo 
o vencimento. 

2. a o que faltar por motivo. justificaçlo perderá só
mente a porcentagem ou gratificação. 
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§ 1.0 -São motivos justificativos: t.•molestia do·em~ 
pregado; 2. 0 nojo; 3. 0 gala de casamento. 

§ 2.0 Serão provadas com attestado de medico as 
faltas por moles tia, quando excederem a tres em cada 
mez. 

§ 3. o Não serão consideradas ju'stificadas as faltas 
provenientes do exercício dos cargos de Policia, Ve-· 
reador, Juiz Municipal e de Paz. · · · 

§ 4.. o Ao .empregado que comparecer depois de en
cerrado o ponto, mas dentro da hora que se seguir á 
fixada para o principio dos trabalhos, justificando a 
demora, ou retirar-se com permissão do lnspector uma 
hora antes de findo o expediente, se descontará só
mente metaqe da porcentagem. 

§ õ. o O que comparecer mais tarde, embora justifi
que a demora, ou retirar-se mais cedo,perderã toda a 
porcentagem. ' 

§ 6. • O comparecimento depois de encerrado q ponto, 
sem motivo justificado, e a sabida, sem permissão, 
antes de findar o expediente, importarão a perda de 
todo o vencimento. 

§ 7. o O desconto por faltas interpoladas recahirá 
sómente nos dias em que estas se derem; mas, · se as 
faltas forem successivas, o desconto se estenderá 
tambem aos dias que, não sendo de serviço, ficarem 
comprehendidos no período das falias. 

~ 8. o Quando o empregado perceber gratificação, pro
ceder-se-ha a respeito desta de conformidade com o que 
fica disposto ácerca da porcentagem. 

§ 9. 0 Nenhum desconto, porém, se fará, se o em
pregado .não comparecer á hora marcada, ou não as
signar o ponto por estar em serviço da Repartição fóra 
della , o que deverá ser annotado no livro com
petente. 

Art. :104. Em tudo mais quanto disser respei~o a 
vencimentos, ponto, descontos, licenças, concursos; no
meações, penas, antiguidades, accessos, aposentadorias, 
posse e gratificações dos empregados das Alfandegas, 
observar-se-hão as regras estabelecidas na legislação 
do Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazenda, que 
não forem contrarias ás do presente Regulamento. 
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CAPITULO XII. 

DAS ATTRlBUlÇÕES E DEVERES DOS EMPREGADOS. 

Do Inspector. 

Art. !05. O Inspector é o Chefe superior da Alfan-
dega. . 

Incumbe-lhe especialmente: 
· § 1. o Deferir_juramento aos empregados seus subor

dinados, e a quaesquer outras pessoas, nos casos e pela 
fórma prescripta na Legislação. . 

§ 2. o Nomear e demittir os empregados nos casos de 
sua competencia; declarados no presente Regulamento. 

§ 3. o Punir as faltas de seus subordinados, e pro
mover a responsabilidade criminal delles ; ficando obri
gado pelos damnos resultantes da falta de providencias 
que de sua parte dever dar. 

§ 4. o Mandar autoar, com certidão do Continuo, nos 
casos de desobediencia ou resistencia ás suas ordens, ou 
de qualquer outro delicto, os empregados, despachantes 
e mais pessoas que qelinquirem jentro do edificio 
da Alfandega e das Estações della dependentes; remet
tendo ao Juiz Criminal competente o auto, com todos os 
documentos e informações necessarias, para este lhe~ 
formar culpa na fórma da lei, e dando de tudo conta· 30 
Thesouro, na Córte, e ás Thesourarias de Fazenda, nas 
l'rovincias. ' 

Nos casos de d~lictos commettidos fóra da Alfandega, 
mas em lugares sujeitos á sua autoridade ou jurisdicção, 
o auto será lavrado pelo empregado mais graduado, 
que estiver presente, e assignado pelas testemunhas 
presenciaes do facto,. sendo depois remettido ao lns
pector para ulterior procedimento, na fórma acima 
determinada. . · 

§ 5.0 Distribuir os empregados pelas Secções e servi
ços, conforme. a idoneidaqe de ca,da um, e as disposições 
do presente Regulamento. 

§ 6. o D.:·~ -:;-··> os empregados para a conferencia e 
despacho das me·rcadorias. ~ 

§ 7. o Velar na conservação da ordem e_ p · ~~~ 
Repartição, fazendo que os empregados se m 
na orbita de suas obrigações, respeitem-se t 
e prestem obediencia aos seus superiores. f .;:} 

- PAII.TB n. · 1 ~ 

.~co ~ 
~~ 
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§ 8. 0 Participar sem demora ao Ministro da Fazenda 
a existencia das vagaR· que. se derem n<~ Rep1rtição,· 
e informar quaes os empregados que .estejam em con: 
dições de preenchel-as. 

§ 9. o Encerrar· diariamente o ponto dos empregados, 
e remettcr o attestado de exercício, com os neressarios 
esclarecirnentos, na Córte, á Director·ia Geral.cla Conta· 
bilid<tde, e nas Províncias, ás Thesourarias de Fazenda, 
no principio de cada mez, para o processo da folha de 
pagamento dos vencimentos. s iO. Uirigir ao Ministro da Fazenda, ordinariame;gte 
no principio de cada semestre, e extraordinariamente 
qu~ndo elle o determinar·, informaçãú reservàda sobre o 
procedimento civil e moral de seus subordinados, sua 
·mtelligencia, capacidade profissional, assiduidade, 
applicação e zelo pelos interesses da Fazeeda. 

§ H. Conceder licença aos Guardas, na fórma do 
art. 8~. 

§ !2. $uspender temporariam~nte o Administrador 
de qualquer entreposto, deposito, armazem ou trapiche 
alfandegado, ou cassar-lhe provisúriament.e- a auto
rização, nos casos marcados pelos lle!:çulamentos, 
e sempre que os achat' em faltas nol'ivas á fiscali
sação .. 

§ t3. Dirigir, inspeccionar c fiscalisai' torios DS ser-
vi{:os da Repartição. . 

~ 14. Promover e tisca lisa r a <trrecadação das rendas 
a cargo da Alfandega, de modo que sejam devid11 e 
integt·almente satisfeitas, e sua importancia recolhida 
aos cofr-es publicos. _ · 

§ 15. Visiíar a miudo os armazens, depositos, trapi
ches alfandegados, mesas, estações, ancoradouros, re
gistros, portos, clóeas, pontes e cães sujeitos á sua di
recção ou inspecçãa. 

§ t6. Assistir, sempre que fôr possivcl; e em hora 
uã.o esperada, ás descargas, exames, vistorias, peso, me
dição, despacho, conferencia, embarque e sabida da-s 
mercadorias, e aos serviços de escripturação e conta
bil-idade ; mandand.o corTigir o que nã.o estiver nos 
devidos termos, ou proceder aos exames e confereHcias 
que julgar convenientes. 

§ i7. Nomear os empregados que devem proceder 
ao balanço nos armazens, deposito.; e trapiches alfan
degados, sempre que a fiscalisação das resdas publicas 
6 exigü. 

~· !8 .. Dirigir e fiscalisar por si, seu Ajudante ou 
Guarda-mór, onde .os houver, a se.rviÇo e poltciól do 
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porto, ancoradouros e dócas, promo<Tendo o exacto cum
primento dos Regulamentos, e representando ou offi
ciando sobre seu melhoramento e execução, na parte 
que não fór de sua competencia .. 

§ 19. Dirigir e fiscalisar, na conformidade do artigo 
antecedente, o serviço dos Guardas e Vigias, e velar 
sobre a ordem, economia e disciplina dessa força e 
das embarcações e p:ente do mar. 

§ 20. Tomar conhecimento semanalmente do estado 
dos cofres, e fazer effectivas as ordens sobre a remessa 
dos dinbeiros, qlle nelles existirem, á Repartição compe
tente. 

§ 21. Fazer sobre os mappas estatísticos, quando os 
tiver de remetter ao Thesouro ou ás Thesourarias, as 
()bservações que lhe suggerirem os interesses do Estado, 
do commercio e da industl'ia nacion.al. .. 

§ 22. Dar immediatamente parte ao Ministro di\ Fa
zenda, na Córte, e ás Thesourarias, nas ·Províncias, de 

. quaeslJuer occurrencias extraordinarias que interessem 
ao serviço da Repartição. 

§ 23. Examinar se os manifestos e mais documentos, 
que os Commandantes das embarcações ou vehiculos 
de conducção devem apresentar, estão ou não em 
ordem, lançando o seu- Visto- nos pas!';apot·tes, 
que na fórma da lei o deverem ter, e participando á 
Directória Geral das Rendas Publicas quaes os Consules 
ou empregados que deixarem de cumprir os deveres 
que os Regulamentos lhes impõem, quando nos mesmos 
documentos encontrar alguma irregularidade. 

· § 2~. Conceder prorogação de franq11ia pelo modo 
marcado nos Regulamentos. . . · 

§ 25. Conhecer e julgar os casos de descaminho, con
trabando e apprehensões, de,sua competencia adminis
trativa, podendo, nas Alfandegas em que houver Aju
dante do ln>:pector ou Chefes lie Secção, commetter a 
qualquer delles o trabalho de preparar os processos; 
mas reservando par·a si a sentença final e sua execução, 
na fórma das leis. · 

~ 26. Impôr multas aos infractores áas Leis e Regu
lamentos fiscaes, e promover sua Hquida~ão e cobrança; 
podendo, nes casos que estiverem dentro de sua alçada, 
dispens1r o pagamento de taes multas, se os que nellas 
incorrerem, produzirem razões attendiveis, dentrü do 
prazo de 30 dias. , · 
· § 27. Distribuir, nas Alfandegas onde não houver 
Chefe de Secção, o serviço das conferencias dos ma
nifestos. -
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§ 28. Mandar fazer, em casos urgentes ou ex.traor
dinarios, os pequenos concertos e reparos que exigirem 
as pontes e armazens pertencentes ã Alfandega, ou sob 
sua administração; dando logo conta da importancia da 
despeza á Repartição super i o r. 

§ 29. Remetter ao Thesouro e Thesourarias·de Fa
zenda os balanços, tabellas do orçamento e mappas nas 
épocas marcadas, segundo as ordens e modelos que lhe 
forem transmittidos. 

§ 30. Enviar ás mesmas Repartições, no principio 
de cada semestre, um relatorio, do qual conste : o es
tado da Alfandega, · o valor da importação, exportação 
e reexportação, e da renda arrecadada no semestre an
terior, com observações ácerca das causas que influiram 
para o maior- ou menor rendimento e despezas, e a 
respeito de tudo quanto interesse á execução da Tarifa 
e dos Reg-ulamentos. _ 

§ 3t. Conceder , nos termos dos Regulamentos, 
licenças para, ir a bordo das embarcações que permane

. cerem nas dócas ou ancoradouros, ou sujeitas á juris
dicção fiscal, e para visita ou entrada nos armazens, 
depositos e trapiches alfandegados. 

§ 32. Mandar fechar as escotilhas das embarcações, 
quando julgar conveniente. 

§ 33. Propór ao Ministro da Fazenda, de accôrdo 
com o Capitão do Porto, onde o houver, a reforma 
ou alteração do RegulaJl\ento do porto, sempre que a 
experiencia o aconselhar. 

§ 3.i. Conceder licença para. descarga, podendo 
dispensar algumas formalidades e a apresentação do 
manifesto, ás embarcações que transportarem colonos, 
tropa, presos, animaes vivos .e frutas, e ás que, em 
casos urgentes, e nos termos dos Regulamentos sani· 
tarios, forem indicadas pelas autoridades competentes. 

§ 35. Permittir, nos casos em que a saude publica 
o exigir, e á requisição das autoridades competentes, 
que as embarcações ancorem e permaneçam fóra do an
coradouro, em lugar escolhido para este fim, com as 
necessarias cautelas fiscaes. 

§ 36. Julgar, á vista dos documentos exhibidos, a 
perda das cauções, sua restituição, cobrança ou an
nullação das letras respectivas, nos casos em que pelos 
Regulamentos fiscaes deverem as ditas cauções ser pres
tadas. 

§ 37. Mandar annunciar por editaes publicos o con
sumo das mercadorias e generos abandonados, ou de
morados nos armazens e depositos da Alfand~ga, e nos 
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depositas e trapiches alfandegados, ·além dos prazos 
fixados nos Regulamentos . 

. § 38. Promover a arrecadação e o aproveitamento 
dos salvados, na fórma dos mesmos Regulamentos. 

§ 39. Decidir as queixas dos empregados e pa·rtes, c 
as questões administrativas que se suscitarem : l. o no 
processo dos despachos , conferencia de mercadorias, 
sua classificação, assemelhação c qualificação ; 2·. o sobre 
a intelligencia e applicação das leis fiscaes e ()utras que 
lhes digam respeito; 3. o sobre reclamações de direitos 
pagos indevidamente; ~.o sobre damnos e avarias; õ. o 

sobre a effectividade das responsabilidades a que se 
houverem sujeitado os importadores, exportailores, 
consignatarios de navios, agentes de companhias de na
vegação, e em geral todos os que contratarem com a 
Alfandega como principaes obrigados, ou seus fiadores. 

§ ~0. Determinar, onde não houver Guarda-mór, o 
serviço das barcas de vigia, dando aos seus Comman
dant-es as precisas instrucções para o bom desempenho 
de seus deveres. 

§ U. Mandar cumprir as cartas precatarias rogato
rias, expedidas por quaesquer autoridades, nos casos em 
que este procedimento seja necessario. · 

§ ~2. Prender e fazer prender os indivíduos contr·a 
quem os Regulamentos o autorizarem para assim 
proceder. . 

§ ~3. Permittir, mediante as cautelas que julgar 
necessarias, a d,escarga QU embarque de mercadorias 
de facil exame e fiscalisação, fóra do respectivo anco
radouro, em qualquer ponte ou lugar proprio para 
isso, más sempre ao alcance da fiscalisação da Alfandega ; 
e dar licença para a entrada de navios em portos do 
in~erior não alfandegados, nos casos especiaes pres-
cnptos nos Regulamentos. . 

§ 4~. Regular o modo -da descarga, exame, deposito 
e conferencia da bagagem dos passageiros. 

§ 45. Mandar despachar livres de direitos os objectos 
destinados aos membros do Corpo Djplomatico, e os que 
forem isentos de direitos em virtude da Tarifa, ou de 
Lei especial; e conceder isenção do imposto de pharóes 
e outros, para que esteja autorizado. 

§ ~6. Desempenhar as fullQOões de Conservador do 
Commercio nos casds do art. 22. 

§ ~7. Promóver a repressão do contraban~o no Juizo 
competente, quando não lhe competir o julgamento; 
podendo autorizar os empregados . apprehensore:> ou 
interessados para assistirem aos termos do processo. 
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§ 4.8. Mandar fazer e · approvar a pauta dos preços 
dos generos de exportação, e conhecer das reclama~es 
sobre os mesmos preços, na fórma dos Regulamentos. 

§ 4~. Authenticar com sua rubrica os manifestos, 
·documentos de despeza, e em geral todos os papeis 
·que carecPrem dessa formalidade por parte do Insppctor. 

~ 50. Ordenar a matricula das embarc;,ções e da 
gente do mar nos portos em 'que não houver Capitão d& 
Porto ou seu Delegado. -

§ 51.. Expedir os passaportes das eniba reações, obser
vada a disposição da Lei n. o 581 de 4 de Setembro de :1850. 

~ 52. Promover e activar o lançamento e arreca
dação das· rendas internas, que estiverem a cargo da 
Alfandega, nos termos dos Regulamentos respectivos. 

§ 53. Presidir aos lei'lões, ou delegar esta attribuição 
a empregado de confiança, quando não o puder fazer 
por si mesmo. ~ 

~ 54.. Mandar cnmprar pelo Porteiro, á vista dos pe_. 
didos das Secções ou Mesas, e do Administrador ·das 
Capatazias, os objectos preci>os para o serviço e ex-
pediente. · 

§ 55. Propót ao i\linistro da Fazenda as alterações 
da Legislação fiscal, que a pratica ou as circumstancJaS 
I ocaes aconselharem. 
· § 56. Desempenhar quaesql.ler outras attribuições 

e obrigações impostas pelos Regulamentos e ordens 
superiores. 

Art. :106. O Inspector, quando julgar conveniente, 
poderá delegar alg•Imas das· funcções enumeradas no 
artigo antecedente ao seu Ajudante, onde o houver, 
e, na falta deste , ou quando o bem do serviço o 
exigir, aos Chefes de Secção ou a qualq~er outro empre
gado de sua confiança. 

Art. 107. Não podem ser delegadas as attribuições 
ou obr·igações que importarem ordenação de despeza, 
isenção de direitos, imposição de multas ou outras 
pen~s, applicação da tarifa, julgamento clel1nilivo de 
processos, nem a assignatura da 'corresponi:lencia offi
cial com as autoridades superiores, ou com os Chefes de 
outras Repartições de categoria superior ou igual. 

Art. :108. O Inspector, no uso da attriblllção de 
punir as faltas de seus subordinat.los, e no desempenho 
da ob1·igação de_ velar pela ordem· e policia da Rep~r
tição, póde applicar as seguintes penas, além do dis-
posto no art. 33: -

:f.. o Reprehensão verbal, ou pol' escripto, particmlar 
ou publicamente. 
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2.~ Multa aos éthptegados,- desde a importancia de 
:1m até -trinta dias de vencimento, e aos· despachantes, 
seus ajudantes, caixeiros despachantes, corretores, ca
pitães e cons·ignatarios de navios e a.!!'entes de com
panhias de naveg~ção, de 10~000 até ~WO~OOO, nos casos 
de infracção para a qual os Regulamentos actuaes não 
tenham. determinado pena. 

· 3. o Su~pensão, nos casos e pelo tempo previstos na le-
gislação de que trata o art. 9~. . 

~. • Demissão, quando o serventuario fõr de nomeação 
da Inspectoria. 

Do Ajudante do Inspector. 

Art. :109. Ao Ajudante do Inspector, nas Alfandegas 
onde o houver, int:umbe: 

§ L o Substituir o Inspector, de conformidade com o 
presente Regulamento, e desempenhar as funcções que 
lhe forem por elle delegadas. 

§ 2. o Fiscalisar, de accôrdo com as ordens e ins
trucções que receber do Inspector, o expediente e es
cripturação da Alfandega e suas dependencias; assistir,. 
quando lhe fôr determinado pelo· mesmo InspMtor, à 
descarga, peso; medição, despacho, conferencia, em
barque e sabida de mercadorias, bem como aos exames 
e vistorias a que administrativa ou judicialmente se 
proceder nas mercadorias em descarga, baldeação ou 
deposito, na Alfandega ou fóra della, mandando lavrai', 
quando taes diligencias forem administrativa~, os com
petentes termos, que serão por &lle rubricados.. 

§ 3. 0 Dar parecer sobre arbitramento e aceitação de 
fianças. , · 

§ ~.o Representar ou propôr ao Ihsp~ctor o que ~he 
parecer acer-tado para o bom andamento dos ne~octos 
concernentes á Alfandega, sua escripturação e seniço. 

§ 5. o Assignar, depois do -Visto- do Chefe de 
Secção competente, as certidões pedidas, que puderem 

-ser dadas ~em inconveniente. · 
§ 6. o Advertir' os empregados seus subordinados . 

dar conta de suas faltas ao·Inspector. . :u~· 
~ 7. o Trazer em dia e em ordem a corres ~éÜ 

do Irispector, a collecção das respectivas n.a1 ~ e, 
em g-eral, todo o expediente da Inspect ~~ "'' 

§ 8. o Guardar os papeis de natureza c ~lte:ilcial ou· 
reservada, sua escripturação e expedien .• ~' 

; ~ ;::::: 

\~- ,, '00S ~ 
~~~·:7..,::_::~---
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"§ Q. o Tomar o ponto dos empregados e organizar a 
rf!lação mensal das faltas, para: ser presente ao Ins-
pec to r.. . . , · • ' . . 

§ lO. Designar o empregado que de-ve servir de Es
. crivão dos processos administrativos e dos leilões, e 

'inspeccionar e fiscalisar estes serviços e sua escriptu
ração, promovendo o seu prompto andamento. 

§ H. Representar sobre tudo quanto interessar á 
exacta fiscalisação das rendas publicas, e á boa marcha 
do serv1ço, ou tender á extirpação de abusos que se 
tenham nelle introduzido. 

'§12. Observar e fazer observar os Regulamentos , 
Instrucções e Ordens relativas ao serviço a seu cargo. 

§ :13. Colligir e encadernar· annualmente, em sepa
rado, as Leis, Decretos, Regulamentos, lnstrucções, 
Ordens e Decisões concernentes ás Alfandegas e Mesas 
de Rendas. 

Dos Chefes de Secção. 

Art. :110. Aos Chefes dé Secção compete em geral: 
§ L o Dirigir, na conformidade dos Regulamentos e 

das orqens do Inspector, e sob a immediata inspecção e 
fiscalisação do Ajudante, onde o houver, o serviço da 
Secção respectiva. 

§ 2. o Activar o expediente a cargo da Secção, e velar 
sobre a boa marcha e ordem do serviço. 

§ 3. o Distribuir o serviço pelos P-mpregados da Secção, 
e vigiar que estes não se distraiam de seus trabalhos, 
e os desempenhem com perfeição. 

§ 4. o Advertir e reprehender os seus subordinados 
nas faltas leves que commetterem, e jar parte ao Ins
pector das que possam prejudicar o serviço, ou forem 
contrarias á disciplina e. policia da Repartição. 

§ 5. o Convocar extraordinariamente os empregados· 
da Secção para qualquer serviço urgente, precedendo. 
autorização do Inspector. 

§ 6. o Propô r e representar o que convier á exacta _fis
calisação das rendas publicas e boa marcha do serviço, 
ou tender á extirpação de abusos. . 

§ 7. 0 Desempenhar conjunctamente com os Escnptu-
rarios os trabalhos de sua Secção. · 

§ 8. o Fiscalisar a cobrança do imposto do sello ~de 
quaesquer taxas, a que estiverem sujeitos os papeis e 
negocios que correrem pela Repartição. 
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§ 9_. o Dar parecer sobre arbitr-amento.e aceitação de 
fianças. 

§ tO. Substituir o lnspector nos 'lerm.os do art.. 87, 
§ t.• . . . 

§ t 1. Assignar, nas Alfandegas em que ·não houver 
Ajudante do lnspector, as certidões que se passarem 
em suas Secções. 

Do chefe ela i. • Secção. 

Art. f. H. Ao Chefe da i. • Secção, além das obrigações 
communs, compete especialmente: 

§ 1. o Distribuir os manife~tos pelos empregados da 
Secção, fiscalisar sua escripturação e a c ti v ar sua confe
rencia com as folhas de descarga, ouvindo os Comman
dantes, consigna ta rios on seus representantes, sempre 
que fór preciso, para apresentar ao lnspector o relatorio 
das differeriças encontradas, e das infracções pelas quaes 
estiver obrigado o mesmo Commandante; sendo para 
isso averbados nos termos de entrada os -documentos re
lativos a q~aesquer multas. a que sejam sujei los os 
navios. 

§ 2. o Expedir as folhas de descarga e fiscalisar sua 
organização, nos termos da legislação vigente. 

§ 3. • Fazer tomar com a posivel clareza e indivi
duação, nas conferencias das descargas e embarque, os 
numeros, marcas, contramarcas e especies dos volumes, 
quantidadJ e natureza das mercadorias nelles contidas, 
ou vindas a granel, mandando lançar em cada volume 
a data da entrada para o armazem a que fôr desti
nado, com o numero da ordem da entrada das embar
cações que os tiverem transportado. 

~ ~.o Conceder deposito, em armazens ou trapiches 
alfandegados, de conformidade com os regulamentos 
e com as instrucções do Inspector, e expedir as guias 
respectivas. -

§ 5. o Inspeccionar e fisca lisa r o serviço das capa ta
zias e dos armazens, promovendo a boa guarda, arru
mação e conservação das mercadorias, e activando o 
Administrado!·, seus Ajudantes, Fieig e mais empre
gados e operarios no desempenho de suas obrigações. 

§ 6. o Dirigir e fiscalisar a escripturação dos arma
zens internos e externos da Alfandega, entrepostos e 
trapiches alfandegados; podendo dar commissão a em~ 
pregados seus subordinados para os depositos externos 
i distantes do centro da Repartição. 
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§ 7;• Conceder o desembaraço provisoriJ> dos navios 
nos termos dos regulamentos. 

§ 8. • Mandar lavrar editaes nos casos de descarga 
de volumes com indícios de avaria ou arrombamento, ou 
intimar os donos ou consigna ta rios das mercadorias, 
como fôr mais facil e seguro para sciencia destes. 

§ 9. e Dar parecer sobre as fJ ucstões de propriedade 
das mercadorias manifestadas, e sobre as eartas preca
torias que digam respeito ás mesmas mercadorias, ou 
a diligendas a que as autoridades precisem proceder na 
Alfandega e suas dependencias. 

§ :1.0. Diri~?ir e tiscalisar o expediente relativo ao 
despacho marit.imo, dando as competentes notas para 
pagamento dos direitos e contribuições que forem de
vidas. 

§ H. Expedir os officios com as cópias dos despachos 
de cabotagem, e os manifestos dos navios para t'óra do 
lmperio, quando forem requeridos, sendo estes rubri
cados e aquelles assignados pelo Inspector •. 

§ 12. Presidir, nas Alfandegas em que não houver 
Ajudante do Inspector, a todos os exames e vistorias, 
a que administrativa ou judicialmente se proceder 
nas mercadorias em descarga, baldeação, on em depo
sito na Alfandega , ou fóra della, mandando lavrar 
quando taes diligencias forem administrativas os com
petentes termos, que serão por elle rubricados. 

§ 13. Dirigir o processo dos despachos de teexpor
tação, baldeação e transito, fazendo lavrar em livro espe
cial os termos de responsabilidade, com fiador, quando 
os reexportadores não forem residentes no lugar, e com
merciantes ahi estabelecidos. 

§ 1~. Dar, com os empregados que forem designados, 
balanço nos armazens internos e externos da Alfandega, 
entrepostos e trapiches alfandegados, e em quaesquer 
depositos de mercadorias sujeitas a direitos, quando lhe 
fôr ordenado; liquidar a responsabilidade dos encarre
gados de taes depositos e apresentar ao Inspector um 
relatorio de todos os trabalhos, notando as faltas e 
irregularidades que houver encontrado. 

§ Hi. Dirigir e fiscalisar o expediente relativo ao 
lançamento, escripturação e fiscalisação dos impo?tos 
e rendas internas, na fórma da legislação respeetiVa, 
nas Alfandegas de 2. • ordem. 
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• 
Do Chefe da 2. a Se~çào. · 

·Art. H2. Ao Chefe da 2.• SecçãO, além das obti:,. 
gações communs, compete especjalmente : · • · 't.' 

§ t.• Calcular, ou mandar cal.::ular os doc\tmentos e 
Jespachosdequetrata'Oart. :l3, ~2.•, n."L 

§ 2.•6Dirigir e fiscalisar a escripturação a cargo de 
sua Secção, p.ara que ande sempre em dia, e se faça 
com asseio e conforme os modelos approvados. 

~ 3. • Propór as modificações convenientes nos mo~ 
delos dados para os livros de escripturação, quando a 
creação de receitas ou outras causas as tornarem ne-
c.essarias. , · 

. · § 4." Apromptar, nas épocas marcadas, os balanços, 
balancetes e tabellas do orçamento da r!)ceita e despeza 
da Repartição. 

§ 5. • Fiscalisar o serviço da Thesouraria: L •,. ve
rificando diariamente, no fim do expediente, se os saldos 
existentes correspondem á escripturação da receita e 
despeza; .2. •, assistindo, como claviculario, á abertura 
e fechamento das casas fortes e dos cofres !la Repartição; 
3.", expedindo as guias para entrega da.renda no The
souro ou Thesoural'ia de Fazenda, nos dias marcados, 
ou quando fdr ordenado. 

§ 6. Q Informar, por si proprio, todos os pedidos de 
pagamento e os requerimentos de restituição, exami
nando: L •, a lera cidade ou authenticidade das ordens,
despachos, documentos e papeis respectivos; 2. •, se os 
mesmos papeis se acham revestidos das formalidades 
exigidas pela Legislação fi~cal; 3. ". se o exercício a 
que pertence a despez11 está ou não findo. 

§ 7." Rever, ou mandar rever, as contas •de forneci
mentos, as folhas de pagamento das capatazias, mari
nbagem, 3:uanlas e Vigias, e ferias !los trabalhadores e 

· serventes. 
§ 8. • Dirigir a escripLuração de quaesquer valores 

dados em caução, ou por outra razão depositados, fa-
zendo delles carga ao Thesoureiro. · 

§ 9.• Escrípturar por si proprio as contas de impug-
nação. · 

§ ~0. Inquerir e dar parte ao Inspector do estado 
de solvabilidade dos responsaveis da Alfandega e soos 
fiadores. 

~ H. Mandar fazer _o assentamento dos empregados 
da Repartição, o ponto, nas Alfandegas onde não houver 
Ajuuaote do lnspector, e bem assim 4S folhas dos ven
cimentos, quando o pagamento competir á Alfandega ._ 
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Do Chefe da 3. • Seoçiio. 

Art. H3. Ao Chefe da 3. • Secção, além das,. obri
gações communs, compete especialmente : 

~ i. o Rever e fazer rever todos os despachot e guias 
de receita, immediatamente depois que lhe forem 
entregues, instituindo minucioso exame não só em 
relação ás operações arithmeticas, c que contiverem re
ducção de pesos ou medidas, ded,ucção ou abatimento, 
mas tambem no tocante á veracidade das assignaturas e 
ao preenchimentq das formalidades exigidas pelos Re
gulamentos; participando aolnspector quaesquer faltas 
que en()lontrar, a fim de ser indemnizada a Fazenda Pu
blica. 

~ 2 .. o Organizar a estatística commercial, na fórma 
dos modelos, de modo que no principio de cada mez se 
possa conhecer o movimento da Alfandega no mez an
terior, em relao;ão: t.•, á entrada e sabida das embar
cações ; 2. o, á importancia ou valor das. mercadorias 
despachadas para consumo, exportação, reexportação, 
e por baldeação ou transito, com distincção de sua 
procedencia ou destino. · 

~ 3.• Trazer em dia: L", o inventario de todos os 
bens. e do material da Alfandega; 2. •, a escripturação 
dos contractos, dos termos dil responsabilidade, das 
obrigações, cauções, depositas e quaesquer outros ter
mos ou actos, em que intervier o lnspector, com 
excepção dos termos que devem ser lavrados na Guarda
maria, e dos termos de responsabilidade· a ca,rgo da 
1.• e 2.• S'ecções. 

§ 4." Dirigir e fiscalisar o archivo. 
§ 5. o Fazer colligir e encadernar em separado as 

Leis, Decretos, Regulamentos, Instrucções e Decisões 
relativas ás Alfandegas, pertencentes a cada anno, nas 
Alfandegas onde não houver Ajudante do Inspector. 

§ G. o Promover e fazer preparar todos os processos 
administrativos, tanto de simples infracção dos Regu
lamentos fiscaes, como dos consumos e leilões. 

§ 7. o A correspondencia do Inspector, a expedição 
de ordens e instrucções .e seu registro, nas Alfandegas 
onde não houver Ajudante do Inspector. 

§ 8. o A guarda de todos os papeis de natureza. con
fidencial ou reservada, sua escripturação e expediente, 
nas Alfandegas de que trata o paragrapho a"lltecedel!te. 
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. Do 1'he:;oureir-o. 

ArL H4.. Ao Thcsoureiro compete: 
§ L • A nomeação de seus Fieis, na fórma do art. 47, 

~ 5.0 
. § 2. 0 O recebimento· e guarda de todas as quantias 
ou valores pertencéntes á Fazenda Publica, ou doposi
tados nos cofres a seu cargo, na fórrna dos Regula-
lllentos. · 

§ 3. o A entrega de. quaesque~ quantias, em virtude 
de ordem da respectiva autondade, e na fórma do 
art.13 § 2. 0

, n.0 9. 
~ 4. o A remessa, no fim de cada semana, ou quando 

lhe for determinado, dos dinheiros arrecadados, na 
Córte, ao Thesouro Naciona!, e nas Províncias ás The
sourarias de Fazenda , achando-se estaí. situadas no 
n1esmo lugar em que estiver· a Alfandega, ou, no caso 
contrario, á Repartição que o n1esmo Thcsouro designar. 

Art. H5. O Thesoureiro·é solidariamente responsa
vel pelos actos de seus Fieis ou prepostos. 

Dos Fiei.s do Thesourei'ro. 

Arl. 116. Aos Fieis do Thesoureiro con1pete : 
§ L o Substituir o Thesoureiro nos seus impedimen-

tos e faltas, na fórma do art. 87, § 5. 0 
• 

§ 2.° Coadjuvai-o em todos os trabalhosa seu cargo. 
~ 3. • Desempenhar as obrigaçõe:> que o Thesourciro 

lhes delegar. 

Do!i Escripturarios . 

Art. 117. Os Escripturarios formam uma só classe, á 
qunl incumbe : 

§ :1.. o Desempenhar colll zelo, diligencia, exactidão, 
asseio e perfeição o::- trabalhos de escripturação e cOI'lta
bilidade, que lhes forelll distribuídos ou ordenados 
pelo Inspector, ou por quem suas vezes fizer, pelo res
pectivo Ajudante, e pelo Clrefe da Secção a que perten
cerem; e satisfazer ás requisições dos demais empre
gados, que versarem sQbre serv!r;o da Repartição. 
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§ 2. o Verificar sa os papeis sujeitos a seu exame, ou 
que correm por suas mãos, acham-se em ordem, e reves
tidos das formal!dades exigidas.pela Legislação vigente. 

§ 3. o Preencher com zelo, inteireza e diligencia as 
com missões extraordinarias para que forem designados. 

§ 4. • s\Velar na guarda dos livros e papeis a seu cargo, 
e responder por elles durante o tempo em que estiverem 
sujeitos ao seu exame. 

§ 5." Servir de Conferentes nas Alfandegas onde não 
houver esta classe de empregados, ou quando isso lhes 
f <ir ordenado pelo Inspector. 

Dos .Praticantes. 

Art. H8. Aos Praticantes cumpre ; 
~ L • Coadjuvar os Escripturarios na execução. dos 

trabalhos a seu cargo. 
§ 2.•. Desempenhar com zelo, diligencia e inteireza 

as obrigações que lhes foreni impostas, e os scwiços de 
que se acharem incumbidos. ·~ · 

Dos Conferentes. 

Art. H9. Aos Conferentes, além das obrigações que 
lhes são impostas pelos Regulamentos, incumbe,:. 

§ L b Fazer a pauta dos preços dos generos de pro
ducc;ãu e manufactura nacional, para cobrança dos di-
reitos de exportaÇão. · · . 

§ 2. • Verificar se as notas de despacho, que lhes são 
distribuídas, contém todas as declarações exigidas JJe!os 
Regulameqtos e mais disposições Iegaes, para que 
possam ser· processadas; fazendo-as voltar ao lnspector, 
com declaração poe escripto das faltas que nas mesmas 
encontrarem, quando as partes não puderem, ou não· 
as quizerem corrigi1·, a fim de lhes impôr a multa 
em que incorrerem. 

§ 3. o Fazer abrir os volumes submetlidos a despacho, 
conferir osnumer{)s, marcas e contram~rcasdos mesmos, 
contar, qualificar e classificar as mercadorias nelles 
contidas; verificar a sua quantidade, medi~a? peso e 
taras, .e applicar-Ihes as taxas a que forem sujeitas. 

~ 4. o Calcular e lançar nas primeiras vias d~s notas 
para despacho a importancia dos direitos e maIS taxas 
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a que as mercadorias estejam s'ujeitas pela legislação 
em vigor; podendo ,os lnspectores permittir, nas Al
fandegl\s àe grande expediente, que este trabalho seja 
executado pelos Despachantes, com tanto que o Confe
rente reveja e recapitule.as diversas addições da nota, 
sob sua assignatura e responsabilidade. . 

~ 5. o Servir de peritos nos exames e vistorias a que· 
na fórma dos Regulamentos se houver de proceder. 

§ 6. o Representar sobre a necessidade dequaesquer 
medidas tendentes á fiscalisação das rendas, ao me
lhoramento do processo dos despachos e serviço da 
Alfandega, ·e á extirpação dos abusos que se houverem 
introduzido no mesmo serviço. 

~ 7.0 Propôr as alterações de que a Tarifa carecer, in
àicando: L 0

, os artigos cuja avaliação fôr inexacta, ou 
prejudicial á Fazenda Nacional ou ao commercio; 2.0

, 

as mercadorias que devem ser tarifadas com taxa fixa; 
3. •, os vícios da tabella das taras, e das disposições 
relativas aos abatimentos de qualquer .natureza. 

§ 8. o Dar os preços que julgarem razoaveis ás m"er
cadorias su.~as a direitos ad valorem, quando ·não se 
conformarem com os declarados nas notas. 

§ 9. o Indicar os artigos a que devem ser 'asseme
lhadas as mercadorias não contempladas na Tarifa. 

~ ::1.0. Dar seu parecer sobre as materias a respeito 
das quaes forem ouvidos. 

§ H. Verificar e determinar: L o a capacidade dos 
cascos e vazilhame de qualquer qualidade; 2. o a quan
tidade dos líquidos que elles contêm ; 3. o o gráo de 
densidade dos líquidos alcoholicos. 

§ ::1.2. Verific!lr quaesquer medidas de extensão ou 
profundidade, conforme lhes fór ordenado. . 

~ i3. Fazer a arq_ueação dos navios, quando lhes fôr 
ordenada. 

§ ::1.~. Verificar as circ'umstancias necessarias para a 
matricula das embarcações. 

§ ::1.5. D~sempenhar quaesquer outros serviços e com
missões que lhes sejam commcttidas pelo lnspector. 

Dos Fiscaes dos entrepostos, armazens e trapiches 
alfandegados. · 

Art. 120. Os empregados, que servirem de ·Fistaes dos 
entrepostos, armazens, depositos e trapiches alfande
gados, fiscalisarão as entradas e sabidas das merca-
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dorias sujeitas a quaesquer direitos ou contribuições; 
observando as lnstrucções e Ordens relativas a este ser~ 
viço. ' 

Paragrapho unico. Além da escripturação propria do 
trapichu, que lhes cumpre fiscalisar, deverão tomar um 
apontamento dos volumes ou mercadorias, que ·en~ 
trarem e sahirem, para as averiguações que forem ne~ 
cessarias. 

Do Administrador das Cápatazias. 

Art. i2l. Ao Administrador das Capatazias, a quem 
é immediatamente subordinado todo o pessoJl occupado 
nes!.e serviço, sob a inspecção do Chefe dà respectiva 
Secção, coinpete: 

§ t. o Dirigir o serviço das Capatazias, vigiar e fisca
lisar o comportamento de seus subordinados, despe~ 
dindo os de sua nomeação, logo que se tornarem suspei~ 
tos ou pouco diligentes, e, no caso de. faltas mais gra
ves~ dandu parte ao seu Chefe, para que este as·faça 
punir, como fôr de direito. 

§ 2.0 Dirigir e fiscalisar o seniço da desca.~a in
cumbido aos operat·ios e serventes, e cuiuar na cvnser~ 
vação e segurança dos gllindastes, armazens, telhados, 
canos e pavimento do edificio da Alfandega e seus ar
·mazens, dando immediat<Jmenle parte ao seu Chefe do 
que encontrar em máo estado, c pedindo os 'con
certos e reparos que forem necessarios, afim de evitar 
sinistros e avarias nas mercadorias depositadas. 

§ 3.° Conservar sempre limpQs os armazcns, coxias, 
casas do expediente, pateos e dependencias do edificio' 
da Repartição. 

~ 4. o Receber os volumes que forem descarregados 
nas pontes e cáes, fazer tomar em rol sua quantidade, 
especies, marcas, contra marcas e numeração, pJra serem 
confrontadas com as listas da des~arga e facilitar a 
organização elas folhas respectivas , quando fôr pre
ciso; aesignando, de accôrdo com o Chefe da Secção com~ 
petente, o armazem onde os volumes devem ser de
positados. · 
· § 5. o Fazet· conduzir e arrumar os volumes, de modo 
que a entrada de uns não embarace a prompta sahicla de 
outros. 

§ 6. 0 Admittir os operarios que forem riecessarios 
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par a o recellimento, arrumação. conducção c abertura dos 
ro,lumes, até ao numero fixado pelo Ministro da Fazenda, 
na C6rte, e pelas Thesourarias de Fazenda, nas Provin~ 
cias; po~endo exigir delles.~s fianças que julgar neces~a
rias para sua segurança , c despedir os que lhe não 
ní'erecerem..,confiánça, ou. se mostrarem remÍ'ssos no 
serviço. 

~ 7. o Comparecer com os opera rios c set·ven tes á hora 
em que se deve abrir a· porta da Repartição, para prin
cipiar logo o trabalho, c distribuil-o de modo que 
sejam recolhidos aos rrspectivos annazens todos os vo
lumes que se tiverem descarregado durante o clia, f:Ob 
pena de pagar a multa ele 1~:coo de cada um que fôr 
encontr11do nos caes ou pontes, depois de finrl:~r o t~xpe-
tlientc. ' 

~ 8." Fechar com o Porteiro as púrl:~s do erlificio na 
hora competente, depois de dar buscae rt'eonlwcr~r que 
dentro dclle não fico,.u pessoa alguma. 

~ 9. o Proce<.lcr á chamada dos opera rios c sorvPntes, 
antes e. depois de lin:lar o trabalho, ot~ quando fúr con
.veniente, fa'zendo"os revistar na sua e·ntracl:J e sabida, 
e sempre qu0 o julgar nccessario. 

~ W. lnspcccional· os armazens, e marcar o uumero 
dos opera rios para o serviço de~ cada lllll tlrllrs; compe
tindo, porém, aos Fieis a escolha desse )W!'.soal. 

§ H. Não t~onsentir (JU!~ n;1s portas de sabida se 
accumule numero excessivo de volumes, mas tão sórnente 
aquellc que, de uccôrdo com os Conferclltc~, puder· ser 
examinado· diarLmen te. 

Art. 122. O Admini,strador das Capatazias, por si e seus 
Ajudantes, não permittirá que dentro da Alfanriega pe
netrem quaesqucr indivíduos com o fim de ab!'ir ou 
carregar volumes para despacho, ou já desp;lcha-dos. 
Estes serviços serão feitos exclusivamente pelo pessoal 
das Capatazias, do qual o dito Administra~lor· separará 
o que fôr necessario e mais adestrado para abertura e 
fechamento dos volumes. 

Do.~ Ajudantes do Administrador à as · Capatazia ~ 

\J~· ~,,,~ 

Art. :1.23. Os Ajudantes coadjuvar-ão o 
em tudo que fôr de sua competencia 
gundo as instrucções c ordens que · 

Jt~~t\·ador 
~rgaçãb, se

lkG'recebe1·em, 
()::) v erbaes o~ escriptas ·-l c:o 1?6 - v~~ -PARTE 11. 

'~ 
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Dos Fieis de Arma.zem. 

Art. l21i. Os Fieis de Armazem são obrigado~: 
3 t.• A receber os volumes que pelo Administradc;~r 

das Capatazias forem mandados para os armazens sob sua· 
guarda, passando o competente recibo. 1 

§·2. 0 A lançar diariamente em seus livros; com promp
tidão e clareza, os numeros, marcas, contramarcas e es
pecies dos volumes, com declaração do dia, mez e anno, 
n-umero da lista da descarga, nome do navio que os 
conduziu, e porto de sua .procedencia, de conformidade 
com os modelos em vig6r. 

§ 3.• A participar ao Administrador das Capatazias 
quaes os volumes destinados ao seu armazem, que não 
tiverem sido recebidos dentro de 24 horas depois da 
sua. descarga, sob pena de responder por elles, se, 
passado aquelle prazo, não se acharem recolhidos ao 
mesmo armazem. s 4. o A fazet· arrumar os volumes em boa ordem, 
com separação dos que tiverem a mesma marca, e destes 
os que pertencerem a cada navio, .com os numeros e 
marcas para fóra, de modo que se possa vei-os com facili
dade; observando as disposições vigentes relativàs aos 
armazens, sua policia, arrumaç'ão, guarda, beneficio e 
conservação dos objectos depositados. 

§ 5; ~ A cuidar na conservação das mercadorias depo
sitadas, para que njo soffram avaria, avisando imme
diatamente ao Administrador das Capatazias de qJ.al
quer principio de ruina do armazem, afim de que seja 
sem demora reparada. · · 

§ 6. o A recusar o recebimento dos volumes arrom
badtls, com signaes de o haverem sido, ou de avaria, 
quando não ·se tenha procedido ao competente exame, 
ou vistoria; notando no seu livx:o, c ao lado do as
sento do volume, esta. circumstanci~. sob pena de res
ponder por quaesquer faltas ou h varias que se · veri
ficarem. 

§ 7 .. ." A declarar nas notas de despacho a data da en
trada" das mercadot·ias no armazem, c entregàr com 
presteza, á vista th ordem legitima, os volumes que se 
pretenderem desp1char, cobr,mdo recibo de quem de 
direito fór. 

Toda a demora não justificada, a juizo 1o Chefe da 
Repartição, na entrega dos volumes ou mercadorias, 
por mais de 2i horas, sujeitarú os Fieis, além da re-
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paração dos pr~juizos que desse' facto provierem, á 
multa de 2$000 até 5~000 por volume. ' . 

~ 8. o A apresentar ao Chefe da Repartição, quando 
este o exigir, um balanço extra h ido do livro de seu ar
mazem, à'ónde constem a quantida4e, especies, marcas 
e conhamarcas dos volumes nelle existentes, data da 
descnrga, nome do navio e do porto de sua procedencia. 

~ 9." A entregar· mensalmente ao Administrador das 
Capatazias, para os devidos effeitos, uma relação cir
cumstanciada dos volumes que, tendo vencido o tempo 
da armazenagem, estiverem no caso de ser arrematados 
oara consumo. 
• § :1.0. A e-;colher os operarios para o serviço do 
armnzera a seu cargo. 

§ H. A propôr ao 'Chefe d~ Repartição as pessoas que 
os devera substituir em seus impedimentos, sob sua 
responsabilit.lade, quando não tiverem Ajudantes, na 
fórma do art. 87, ~ 7. o 

Dos Ajudantes dos Fieis de Armazem. 

Art. 125. O~ Ajudantes dos Fieis os coadjuvarão em 
tudo o que fôe de sua comp3tencia e obrigação, e os 
substituirão nos termos do presente Regulamento. 

Do Guarda-mór. 

:\rt. 126. O Guarua-mór é o Chefe do servico externo; 
competindo-lhe especialmente, por si e seus Ajudantes, 
empt·egados, Guarda~ e subordin;ldos: 
· ~ L 0 Dil'igir, activar c fiscalis:r o mesmo serviço, 

na conformidade uos Regulamento~, c àas ordens que 
lhe transmittir o In~pe::tor. 

~ 2." Inspeccior"ai' o sci·viço ;h descarga ou des
embarque, c.arga ou embarque de mci·cadorias, veri-
1icando: LO, Sll houve pcrmi~são ou ordem por escripto; 
2. 0 , se o serviço é feito na devida ordem; ,3. ", se se 
obser·vam as disposições dos Regulamentos e Instrucções 
vigentes. · 

§ 4. o Dirigir, fiscalisar e assisLir a miudo~. em hora 
inesperada, ao serviço da carga, descarga, recebimento, 
embarque ou desembarque de mercadorias nas docas, 
caes e pontes. 
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§ Õ.° Fazer escoltar as embarcações miudas, que se 
empregarem na descarga ou carga, até ao lugar do seu 
destino, e v~lar sobre a guarda e segurança das merca
dorias nellas transportadas. 

§ 6. 0 Vigiar que os caes e pqntes estejam sempre des-· 
embaraçados para o serviço da descarga dos navios. 

§ 7." Propôr oalistamento ou engajamento de gente 
para o serviço do mar e para a força dos Guardas e Vi
gias, sobre indicação do respectivo Commandante; fi
cando os contractos e a admissão dos alistados depen-
dentes da approvação do Inspector. . 

§ 8. 0 Dar emprego á força marítima e aos Guardas e 
Vigias, conforme aJ ordens que re,·eber do Chefe da Re
partição, e velar sobre sua economia, disciplina e 
moralidade. · 

§ 9." Provê r as ·embarcações fiscaes do material ne
cessario, e velar sobre seu serviço, conservação, emprego 
ou applicação. . 

§ ~0. Prestar força para execução das leis e ordens 
superiores, e requisital-a a quaesquer_ autoridades, 
quando as circumstancias assim o exigirem. 

§ :l t. Guarnecer as 'embarcações sujei tas á fiscal isação, 
mandar preg;;r e sellnr suas escotilhas e quaesquer .repar
timentos ou aberturas, em todos os casos em que o 
pre~creverem os Regulamentos, os interesses da F~
zenda o exigirem, ou o Chefe daRepartição o ordenar. 

~ 12. Policiar os portos e ancoradouros, cumprindo 
e fazendo cumpri!_' os Regulamentos, Instrucções e Or
dens concernentes a este ramo do serviço. 

§ 13. Fazer guardar as costas, praias, ensea<:l.1s e 
mares territoriaes, afim de prevenir a carga on descarga 
de mercadorias sem ordem ou autorização, e provêr 
por todos os meios a seu alcance sobre' a repre~são do 
contrabando, na fórma da Lei. 

~ 14. Promover· a defesa, guarda e segurança dos e.di
ficios a cargo da Administrar;ão da Alfandega e dos ar-
mazens, depositas e trapiches alfandegados. · 

§, iõ. Fazer examinar se os volumes conduzidos para 
' emba.rq'1e são iden ticos aos mencionados na guia ou des
pacho, e se estes documentos se acham revestidos das 
formalidades Iegaes, e especialmente se as mercadorias 
foram conferidas. · · 
. § f6. Visitar as embarcações entrada>, logo que es

trvere?l. desembaraçadas pela autoridade cuca r rega da 
da pohcra sanitaria. 

§ 17. Exigir, no acto da visita da entrada, dos Com
mandantes ou Mestres das embarcações, os manifestos e 
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papeis que elles são obrigados a exhibir; aceitar _as de
clarações que ti verem de· fazer, e exigir a entrega das 
amostras e pequenos volumes de facil descaminho. 

§ 18. Visitar a .miudo as embarcações que entrarem, 
e dar busca nas que se acharem em franquia, em des
carga ou em carga, sempre q~ julgar conveniente, ou 
houver suspei1a de fraude ou contrabando. 

~ 19. Obrigar as embarcações a tomarem o ancora
d{)uro que lhes competir, ou a àtracarem ã ponte ou 
caes, para sua des·~arga. 

§ 20. Acudir ao-'> naufragios, a fim de arrecadar e fa·zer 
conduzir para a Alfandega as mercadorias sujeitas a di· 
reitos, tendo em vista a legislação respectiva. 
' ~ 21. Exigir das embarcações, que entrarem,· a en
·trega das malas I] o Correio, por ellas conduzidas; e dos 
seus passageiros e pessoas da equipagem, a das cartas 
avulsas, que trouxerem, para serem immediatamente 
remettidas á Repartição competente, ou entregues ao 
empregado respectivo, apprehendendo as que encon-
tra r occul tas. · 

§ 22. Proceder á visita de dc:;carga, na fórma esta
belecida. * · 2:3. Vigiar que seus subordinados se conservem em 
seus postos, applicados ao servi00 de que-forem incum
bidos, e que deile se não distraiam. 

~ 24,. Servir de interprete, quando fót' necessario, 'por 
con veniencia do serviço da Reparti'ção, ou outra causa. 

~ 25. Observar e Jazer observar os Regulamentos, 
Instrucções e Ordens relativas ao seniço a seu cargo. 

Dos Ajudante~ do Guarda-mór. 

Art. i27. Aos Ajudantes do Guarda-mór compete: 
L 0 Substituir o Guarda-mór na fórma do art. 87, 

~ 4. 0
, do presente Regulamento; 

2. o Auxiliai-o em todos os trab~lhos a seu cargo ; 
3.0 Desefi!.penhar os serviços que o Guarda-mór 

lhes commetter. 

Dos Otficiaes de Descarga. 

Art. J ~g. 9s _O~ciaes de Descarga têm por obr·igação: 
§ 1. o Assistir a descarga , embarque e conducção 

das mercadorias, nas horas marcadas pelos Regula-
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mentos, e de conformid~de com as Instrucções e ordens 
que lhes forem dadas pelô Jnspector, ou pelo Chefe 
sob quem inimediatamente servirem. . 

§ 2. o Tomar nota dos volumes, a· cuja descarga as
sistirem, mencionando sua quantidade, especies, marcas, 
contramarcas e numeras, para a organização das folhas 
respectivas logo que os mesmos volumes cheguem ás 
pontes, cáes ou armazens . 

. § 3. o Participar quaes os volumes •Jue estiverem 
arrombados, com indiciO"s de terem sido abertos, ou se 
acharem em máo estádo , e de quaesquer occurren
cias que 'puderem interessar á fiscalisação. · · 

~ ~-o Responder pelas mercadorias que conduzirem. 
§ 5.0 Indemnízar a~ perdas que as Capatazias ou os 

cofres da Alfandega soffr~rem, por falta de participação 
das avarias, ou ruína. dos volumes e mercadorias, ou 
por quaesquer outras omissões nas conferencias da 

·descarga. 
§ 6.0 Desempenhar quaesquer outros serviços que, na 

fórma dos Regulamentos, lhes forem commettidos pelo 
Inspector. 

Dos Commandantes e Sargentos dd força dos Guardas. 

· Art. 129. Compete ao Commandante da força dos 
Guàrdas: 

· § l. o Observar e fazer observar os Regulamentos 
fiscaes e as praticas do serviço militar sobre a escala, 
ordem~ disciplina e economia da força de seu com
mando. 

§ 2. o Auxiliar o Guarda-mór n.o serviço das ·rondas 
noi:turnas e nas visitas aos registros, postos e ancora
douros. 

§ 3. o Dar execução ás ordens que receber sobre o 
emprego da força de seu commando. 
§~~o Fiscalisar o emprego ·e uso do material a seu 

~~urgo, e provê r sobre a sua conservação e melhoramento. 
§ 5. o Punir os seus subordinados na fór~ma estabele-

cida no art. 35. ' 
§ 6. o Desempenhar todas as obrigações communs aos 

,:mpregados dl!s Alfandegas, e compatíveis com o seu 
l . • ugar . 
. Art. !30. Ao 2. o Commandante, na Alfandega do Rio 

tíe Janeiro, compete : 
Substituir o L • Commandante em suas faltas e im-
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pedimentos, auxiliai-o e ao Guarda-mór nos serviços a 
seu cargo, e cumprir as ordens que lhe fQrem dadas por 
seus superiores. 

Art. :131. Aos Sargentos, compete : 
~ L" Cumprir as ordens que lhes forem transmittidas 

por seus Commandantes. 
~ 2. • Desempenhar, quando com mandarem qualquer 

·força, tudo quanto, na fórrna_dos Regulamentos, fór de 
sua obrigação, pelo que toca á disciplina da mesma força 
e emprego desta nas diligencias, commandos de postos. 
registros e destacamentos; e em outra condição, os de
veres que, na fórma :las leis c estylos militares, sã<• 
inherentes á sua praça. 

Do Porteiro e st?u Ajudante. 

Art. 1:32. Ao Porteiro cumpet0:. 
§ L • Abrir, c-om o Arlministr::do1· das Capatazias, as 

portas do edificio da Repartição meia hora antes de 
principiar o expediente, e fc<;hal-as quando este finclar. 

~ :2." Assistir na pt·ineipal porta de entrada e sabida, 
e prestar toda a ttcnç:Io ás ]Jessoas que por ella passarem, 
dando logo parte ao Insp::ctor da!i qu0 forem su~peitas. 

~ 3.• Não dt~ixar :;;;!Jir pela mesma porta mercadorias 
que não estcj.:lm despnchad~s e conferidas, e nas cir
cumstancias exigidas pl'llos Il.egnlamentos. 

§ 4 _ • Verificar, quando ihe competir, a identidade dos 
volumes despachaJos, par a que pos:;am ter sahida; 
communicando immediatamenle ao Inspeclor o que 
souber ou ·verificar, para se prO\'idenciar na fórma da 
Lei. 

~ 5. • Não fe::har as portas sem que estejam recolhidos 
á Alfandega todos os volumes que se «charem fóra 
della, nas pontes e cács. 

~ 6. o Cuidar do asseio da casa, e responder pelos 
moveis e utensílios della, os quaes receberá por inven
tario, as~ignando disto carga em livro proprio., 

§ 7. o CoJ:llprar, conforme as ordens do InspectOL\ o:. 
objectos necessarios par 1 o expediente, e serviço das 
Capatazias; l~galisando_ as despezas com recibo, ex-· 
ceplo as de nnportanc1a menor de 1~000, que tml;1via 
ficarão dependentes da approvação do Chefe da Repar
tição. 

§ 8.0 Prover as mesas de t~abalho de todos os objectos 
precisos para o expediente. 
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~ 9. o Distribuir o serviço aos Continuos, e inspeccio
nal-os, para que cumpram seus deveres, representando 
cont1·a eiles em.caso de omissão ou desobediencia. · 

~ 1.0. 1\Ianter a ordem e o respeito entre as pessoas 
que se acharem nas portas, pateos e coxias, ou dentro 
da Repartição, e representar ao lnspector contra os que 
se portarem inconvenientemente. 

~ H. Cumprir as ordens e satisfazer as requisições, . 
que receber, sobre objec ~os Jo serviço a seu cargo. 

3 12. Ter sob sua guarda, fechada, a caixa onde 
as partes devem lançar os rcquedmentos, e dar dcs
tino aos papeis que nella acllar. 

~ :1.3. Prender as pessoas que .forem encontradas dentro 
da Alfandega, ou nas portas, commettendo a ls-um de
licto ou fraude, ou que, per5eguidas pelo clamor pu
blico, pretenderem en lra r no edificio da Repartição; 
e bem assim as que andarem nella armadas, ou forem 
suspeitas de fraude, remettendo-as logo ao Inspector. 

Art. 133. Nas Alfandegas, em que não houver Con
ferentes, e fdr muito limitado o numero de Escrip
turarios, o Porteiro, conforme a sua idoneidade, a juizo 
do lnspector, poderá servir, nas portas em que estiver 
collocado, de Conferente das mercadorias ou volumes 
despachados, das amostras e da bagagem dos passageiros. 

Art. :1.3~. Ao Ajudante do Porteiro incumbe: 
§ t. o Substituir o Porteiro em seus impedimentos e 

faltas repentinas, ou emquanto de outro modo o lns
pector não providenciar. 

§ 2. o Exercer, cumulativamente com o Porteiro e sob 
suas ordens, as funcções que a este competem. 

Dos Continuas. 

Art. t35. Os Contínuos, além do serviço que lhes é 
próprio, devem : 

§ 1. o Fazer as notifi·cações, intimações e diligen- . 
cias que lhes forem ordenadas pelo Porteiro, passando as 
certidões precisas, para o que terão fé publica, debaixo 
de juramento do seu cargo. 

§ 2. o Executar as decisões do Inspector, e as ordens 
que lhes forem dadas. · · 

§ 3.° Coadjuvar o Porteiro em seu serviço. 
§ /í,." Substituir o Ajudante do Porteiro, nas Repar~ 

tições onde houver este emprego. 
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§. 5. o Cumprir as ordens que lhes. forem trans,mittidas _ 
directamente pelo Inspector, seu Ajuda!lte e Chefes de 

. Secção, ou por intermedio do Porteiro. . 
§ 6. • Levar a seu destino a correspondenc1a que fôr 

· dirigida ás autoridades e pessoas residentes no lugar 
da séde da Repartição. . . 

§ 7. o Desempenhar as funcç,ões de agente dos leilões 
da Repartição, todas as vezes que isso lhes fpr ordenado. 

§ 8. o Comparecer meia hora antes da que fôr mar
cada para o começo dos trabalhos do dia, ou mais cedo, 
em casos extraordinarios, quando o Porteiro o deter
minar. 

Das obriqafões comm·ttns ~aos empregados das Al{andegas. 

Art. :136. São communs a todos os empregados 
das Alfapdegas as seguintes obrigações : _ 

§ :1.. o Zelar e promover os interesse:; da Fazenda Na
cional na exacta arrecadação das rendas. 

§ 2. • Representar ao seu Chefe immed i ato sobre todos 
os abusos e desvios de que tiverem noticia, ou ás autori
dades superiores, quando o mesmo Chefe não tome em 
consideração suas representações. . 

§ 3. o Tratar com urbanidade as partes, aviando-as com 
promptidão e sem dependencia ou predilecções odiosas. 

A parte maltratada, ou que se julgar aggravada, ou 
preterida no seu direito, poderá queixar-se verbal
mente ao Inspector, o qual, ouvindo o empregado 
arguido, e reconhecida. a justiça da queixa , dará 
a devida satisfação, advertindo, reprehendcndo, ou sus-

. pendendo o empregado, conforme o caso pedir. Quando, 
porém, a queixa fór contra o Chefe da Repartição, as 
partes recorrerão por escripto, na Côrte ao Ministro 
da Faz~nda, e nas Províncias aos Inspectores das Thl)
sourarws, para providenciarem como fór de justiça. 
§~-·Desempenhar com zelo e inteireza os trabalhos 

de que forem incumbidos. 
§ 5.• Promover e servir de parte, com autorização do 

Inspector, em qualquer Juizo, nos processos de con
trabando. 

§ 6. o Expôr a se.us Ohefes todas as duvidas que offere
cerem os n~g:ocios, documentos e papeis a seu cargo, 
quaesquer vJcios que nestes encontrarem, e os abusos 
contrarias á regularidade do serviço, de que tiverem 
conhecimento. 

- PA.RTE II. !07 
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, ·. § 7 :o Guardar in'violavel segredo não só sobre todos 
os negocios reservados de qun ~c tratar na Repartição, 
ainda quando não estê'jam dclles incumbidos, como 
de. tudo que nella constar sobre qualquer assumptó 
que por sua ri~tureza o ex.i_g·ir, ou ~>obre quaesqucr 
despachos, decisões ou pro'' idencias, elii~uanlo não 
forem expedidos ou publicados, assim dentro como 
fóra da Repartição. ' 
- ~ 8.° Comparecer n:1 Hepartição ás horas do expe
diente, e, extraordinariamente, quando convocados, e 
nella permanecer applicauos ao trabalho que lhes fôr · 
distribuído. 

~ 9.0 Apprellcnder quaesrruer mercador!<l~ ou embar
cações encontrada~ em coutravcnção :i!' l~j~ fiscaes. 

Art. f37. E' prullibido a todo empregado: l. o, tirar, 
oú levar comsigo qn:dquer papel pertencente ao ar
chivo, ou em exame nas SeeçGes ou Mesas; 2,0

,- -en
ti'eter-se em con...-cr~ação tl uran te o expedit>nte com 
outro empregado, com as parte~ ou pessoas estranhas, 
sobre negocio que não srja n)iativô ao mesmo e~'pe
dicnte, ou ao trabalho de que estiyer incumbido; 
3. o, altercar co:n ns parte~. 

Art. ~8. E' i.!;tulmentc prohibido aos unpre~:~d:::.; 
das Alfandegas, ~ob pena d(~ demissão, além d1\ oatr:1s 
em que possam incorr-er, na fôrma da Le?isb1;fio pr·n:11: 

§ L" Rt:ccber emolumentos, hraçag:'!t<;, r~portuh 
dequaluuer natureza, ou outro Yencie1e:1to ·Hi'io aulo-
I;izado. • · · 

~ 2. o Aceitill' d:) tlespael!antc, ou n:'s~!)a rruc lN:lia 
negocio nas Alfamlegas; 1ladiva ou cH'erta fi1• uinheiro, 
de objectos de valor ou que estejam sujei:n~ á·fiscati
sação. 

~ 3. 0 Receber ou pedir por cmpre:;timn dinheiro e 
quaesquer valores ás referidas pessoas ou despachantes. 

~ 4:. o Commerciar em grosso uu a ret:lilw, clamles
tinaulCnte ou ás claras, ·por .si {)U po1· pcs~oa de su;; fa~ 
milia, que lhe seja sujeita, ou empregai·-;e em serviço 
coinmercia l. . . . . * 5.0 Ter parte em sociedades commerdaes; excepto 
como accionista nas companhias ou sociP-dades ano
nymas, ou socio commanditario nas sociedades· em 
commandita. ' 

Art. 139. Nenhum empregado poderá ser procurador 
de partes em negocios que, dieecta ou indirecta, aetiva 
ou passivamente, pertençam, ou dig<~m respeito á Fa
zenda Nacional; sendo-lhe, porém, licito substabelecer 
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a procuração. Da prohibição da procuradoria excep
tuam-se os negocios de interesse dos ascendentes ou 
descendentes, irmãos ou cunhados dos empregados, que 
não tenham de ser por estes despachados ou expedidos. 

Art. 1~0. Todos os actos, papeis, calculos e quaes
quer esct·iptos, feitos pelos empregados das Alfandegas, 
serão por elles assignados ou rubricados, afim de se 
tornar effecliva a responsabilidade em que possam in
correr. 

Art. Ht. Os empregados das Alfandegas são respon
saveis: 

L o por todos (lS damnos ou prejuízos que directa 
ou indirectamente causarem á Fazenda Nacional, por 
fraude, incuria, deleixo, ignorancia ou culpa, ainda que 
leve seja; 

2. o pelos que, podendo prevenir, deixarem acontecer, 
e pelo descaminho das rendas, para que concorrerem 
~de qualquer modo, prestando serviços ou consentimen
to, ou deixando de participar á autoridade competente 
o que presenciarem, ou chegar ao seu conhecimento; 

3. 0 pelas faltas, damnos, avarias e quaesquer pre
juízos que soffrerem as mercadorias sob sua guarda, ou 
sujeitas a seu exame, provando-~e que foram occasío
nados por culpa ou negligencia sua, ou por causa que 
poderiam ter evita do ; 

~.o pela falta de fiel entrega, ou por não darem con
ta, no tempo e prazos devidos, dos valores e objectos, 
a seu cargo, ou sob sua guarda ; 

5. o por qualquer erro de calculo ou reducção con
tra a Fazenda Nacional; ficando subrogados no direito 
desta contra a parte que recusar satisfazer o prejuízo 
resultante do erro. 

Art. :1.42. Os empregados das Alfandegas, qualquer 
que seja sua classe, os Officiaes e praças da força dos 
Guardas e Vigias, e os Officiaes e pessoas da equipa
gem das embarcações, não podem ser distrahidos do 
serviço por qualquer autoridade, sem permissão do 
respectivo Chefe, a quem se fará requisição nos termos 
do Decreto n. o õi2 de :1.6 de Abril de :1.84,7. 

Paragrapho unico. Nesta disposição não se compre-
hendem os casos : 

i. o De sorteio para servirem no Tribunal do Ju . 
2. o De serviço da Guarda Nacional, quando 1 :---"t· 
3. 0 De serviço gratuito a que sejam J~a~'· B4 \ 

lei ou acto do Governo. <-~"- ~ \\ 
.... \ • .'';.,..'-> ·- !· 

~~"\. ~I; 
.,s, 0l 

'/ ~ <:::c.;-
~f .::.::: ,/(_.~/f 
~,~ - .-c' ... ':: _/;.-· 
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TITULO 11. 

CAPITULO UNICO. 

DAS MESAS DE RENDAS. 

Art. 143. Nos portos maritimos e nos fluviaes, que 
não tiverem Alfandegas, e onde as conveniencias do 
commercio ou da fiscalisação o exigirem, haverá Mesas 
de Rendas de L\ 2. a ou 3. n ordem, ou Agencias destas, 
conforme a situação e a importancia commercial do 
lugar; podendo o Governo creal-as, supprimil-as, 
transferil-as, ampliar, ou restringir suas attribuições, 
como convier aos interesses da fiscalisação. 

Art. H~. A's Mesas de Rendas compete em geral: 
I. • O lançamento e cobrança dos impostos directos e 

mais contribuições que são arrecadadas pelas Recebe
dorias e Collcctorias, nos municípios, cidades ou villas 
em que as ditas l\Iesas fúrem estabelecidas, segundo a 
circumscripção territorial que o Thesouro ou as The
sourarias de Fazenda lhes fixarem. 

2. o O despacho de cabotagem, isto é, de importação 
e exportação dos generos e mercadorias de producção 6 
manut'actura nacional, e dos estrangeiros que já tenham 
pago direitos de consumo, navegados de uns para outro'l 
portos do lmperio. 

Art. :145. As ::'11o8as de Rendas collocadas nas fron
teiras, ou perto dcllas, 3S que se acharem proximas ás 
colonias fundadas no lmperio, e distantes das Alfande
gas, ou em lugares onde haja, ou convenha de'lenvolver o 
commercio directo com os portos estrangeiros, poderão 
ser habilitadas para fazer lambem todos ou alguns dos 
seguintes despachos, mediante as cautelas fiscaes que 
o Governo julgar necessarias: 

L o de transito, a saber : das mercadorias de produc
ção e manufactura dos Estados limilrophes, que entra
rem pelas fronteiras terrestres do Imperio, ou pelos rios 
que o communicam com os mesmos Estados, e de quaes
quer mercadorias estrangeiras, que tenham sido despa
chadas por transito, ou para reexportação, em alguma 
das Alfandegas do Imperio, ou em )lesa de Rendas para 
isso especialmente autorizada : tudo· na conformidad.:~ 
dos Regulamentos, Tratados e Convenções em vigor. 
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2. o de exportação dos generos de producção e manu
factura nacio:çtal para fóra do lmperio; 

3. o de reexportação, retorno ou remeEsa para outros 
portos ou lugares, opde haja Alfarülega ou Mesa de 
H.endas, de mer-cadorias estr-angeiras, que já. tenham 
pago direitos de consumo, mediante :~s cautelas c r-es
tricÇPes que o Governo estabelecer ; 
. ~.o dos na :vi os q·ue trouxerem colonos, suas bagagens, 
utensis de uso domes~ico, instrumentos de seus ofll
cios, sementes e animaes destinados á lavoura e tra
balhos das ,colonias, mantimentos para seu sustento e 
mais objectos necessarios á fundação das mesmas co
lonias; 

·5. o de importação de charque, carnes de qualquer 
modo preparadas, aves vivas ou dissecadas, gado de 
qualquer esp<>cie, em pé ou abatido, h erva mate e mais 
generos de producção e manufactma dos Estados limi
trophes, que fot·em importados pelas fronteiras ter
restres do Imperio, ou pelos rios que o commupicam com 
aquelles Estados; observando-se as disposições que vi
gorarem a respeito deste commercio; • 

6. 0 dos navios que vierem carregados de sal, carvão 
de qualquer especie, hem como das machinas, instru
mentos e mais generos isentos de direi tos de consumo; 

7. o de importação de generos alimen-tícios, dos que 
poderem ser considerados ma teria prima para fabricas, 
e dos que tiverem uma só tax~ na tarifa, e portanto não 
dependerem de qualificação nas Alfandeg-as. O 1\Iinjstro 
da Fazenda determinará, sobre proposta da Directot~ía de 
Rendas, qnaes dos ditos gene-ros poderão ser admittidos 
a despacho nas Mesas ele Rendas para isso autorizadas. 

Art. 146. A l\lesa de Rendas de Macahé, na Provín
cia do Rio de Janeiro, além das attrihl!iç.ões, que já tem,· 
poderá tambem admittir a despacho os naviós que trans-

. portarem colonos, os que vierem canegados exclusiva
mente com. generos e mercadori:ls livres de di rei tos de 
consumo, e os que se destinarem á exportação dos gene
ros de producção e manufactura nacional para fóra do 
Imperio, de conformidade com as lnstrucções que lhe 
(orem expedidas pela Directoria Geral das Rend3S. 

Art. H7. ·Haverá Mesas de Rendas: 
1. o Em D. Pedrito e em S. João Baptista deQuarahym, 

na Província je S. Pedro, habilitadas pa-ra a importa
ção dos generos de producção e manufactura dos Esta
dos vizinhós, e exportação dos nacionaes, bem como para 
quaesquer outros despachos que fhes sejam permittidos 
na.s lnstrucções que, ·para execução deste artigo, serão 
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dadas peloThesouro sobre proposta da respectiva The
souraria de Fazenda; 

2. o Na cidade da. Vigia, Província do Pará, com as 
attribuições llo art. 14~ e n.o 2.0 do art. i1J,5 deste Re-
gulamento. · 

Art. 1~8. As Mesas de Rendas da Provincia de S. Pe. 
dro ficam habilitadas para os despachos de que trata o 
n.o :J. o do art. :1~5, podendo a de Santa Anna do Livra
mento fazer Lambem os de exportação, e os d(j importação 
dos gcner·os designados ua tabella n. o i annexa ao Decret() 
n.o 2~() de 29 de Setembro de 1859. 

Art. i49. As 1\Iesas de Rendas de Itajahy e de S. Fmn· 
cisco, na Província de Santa Catharina, terãQ, além das 
attdbuições de que trata o art. 1-14, as dos n. 0

' 2. 0
, 3. 0

, 

lJ,. 0
, 6. 0 -e7.0 doart. 1~15. . . 

Art. 150. A .!\lesa de Rendas de Iguape, na Província 
de S. Paulo, além tias attribuições do ar"t. 1-í~, poderá 
fazer tambem despachos de importação <!e sal, charque, 
velas e sabão, e de exportação dos generos de pro
ducção e manufactura nacional, nos termos das ordens 
e instrucções que para esse fim lhe forem dadas pela 
Thesouraria d.c Fazenda. 

Ar L. :151. A .!\lesa· de Rendas de Tabatinga, na Pro
víncia do Amazonas, será transferida par a o lugar da 
antiga aldêa do Capacete, na mesma Província, ou p1ra 
a margemr opposta do rio Solimões, em frente ao mesmo 
ponto, como mais convier á fiscalisação, conservando as 
suas actuaes a ttribuições. 

A de Itacoatiára, na mesma Provincia, á que fica 
reduzida a Alfandega de Serpa, terá por attribuições 
as dos arts. J4~ e H5. 

Art. 152. As demais Mesas de Rendas, não mencio
nadas nos artigos precedentes, continuarão a ter as 
mesmas attriouições que lhes dcr~;m os Decretos de sua 
creação ·e a legislaç:io subscquen te, n:1 parte em que 
não tiverem sido ou não forem altcratlos. 

Art. 153. Serão considerad:Js : 
De La ordem, as :Mesas c:!e Rendas que tiverem todas 

ou algumas das attribuições dos n. 0
' :1. 0

, 4; 0
, 5. 0

, 6. 0 e 
7.0 do art. i4,5; · 

De 2." ordem, as que forem habilitadas para despachos 
. de _exportação sómente, na fótma <1o n. o 2. 0 do mesmo 
llrt1go ; · 

De 3." ordem, as que. ap::mas tiverem as incumbencias 
do art. t44 ou d-o n. o 3. o do art. :145. 

De conformidade com as disposições deste artigo, 
ficam as Mesas de Rendas classificadas pela 'fórma 
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constante da tabella D, e todas immediatamente su
jeitas ao Thesouro Nacional ou ás Tl'l.esourarias de 
Fazenda, seguqdo os lugares onde se acharem col
locadas, emquanto o Governo· não julgar necessario 
lançar mão da providencia de que trata o art. 2. o, 

· n. o 3. 0 , deste Regulamento, que lh~s é applicavel. 
Art. 154. O serviço a cargo das l\lesas de Rendas será 

desempenhado por um Administrador, como Chefe da 
Estação, o qual accumulará as rtncções de Thesoureiro, 
e um Esc ri vão ; podendo estes lugares ser servidos por 
empregados privativos ou das Alfandegas, em commis
são, como mais convier á Jiscãlisação. 

~ L~ O Administrador e o Esc ri vão deverão ter tantos 
Ajudantes, quantos fôrem necessarios para o expediente 
a seu cargo. 

~ 2. o Nas 1\lesas de Rendas de L • e 2." ordem, cujo 
expediente fôr avultado , poderá haver até cinco Guar
das para auxiliarem a fiscalisação externa, precedendo 
autor·ização da competente Repartição superior: 

§ 3. 0 Os Ajudantes do Administrador c uo Escrivão 
servirã-o sob a responsabilidade destes empregados. 

Art. 155. Os Administradores ~erão Agentes, sob 
sua responsabilidade, nos portos sujeitos á sua juris
dicção, fórá da séde da Mesa de Hendas, ··não só para 
reprimirem o contrabando que por elles se tente f:Jzer, 
mas tambem para desempenharem nos ditos portos o:; 
serviços de que trata o art. :IH. . . 

Art. 156. Os Ajudantes e os Agentes, quando não 
forem empregados de Fazenda que estejam servindo 
em commissão, serão {)agos pelos Administradores e 
Escrivães que os nomearem. · 

Art. 157. As Mesas de Rendas c seus empregados, no 
exercício de suas funcçõ~s c nos limites das attribuições 
que ihes competem, têm a mesma autoridade, obri
gações e responsabilidade das Alfandegas e seus em
pregados. 

No serviço a seu cargo e no regimen fiscal dos rios, 
mares, lagoas e aguas interiores do lrnperio, ob<;ervarão 
as disposições da legisla'ção vigente que lhes disser res
peito, com as modificações contidas no presente Regu
lamento, e bem assim as dos Regulamentos e ordens 
que vigorarem nas Alfandegas, Hecebedorias e Col
lectorias, em tudo quanto lhes iôr applicavel. 

Art. lõ8. As Mesas de Hendas d.e L" e 2.• ordem 
poderão ter um ou mais escaleres, .e barcas ou postos de 
vigiá, com o pessoal preciso, conforme o movimento 
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do porto", ou a necessidade desses auxiliares, precedendo 
autorização cla competente Rep:ntição superior. ' 

Quando não ba~tar pnra o serviço destas Estações 
o pessoal que lhes fór fixado, o respectivo Administra
dor representará ao Thcsouro. na Província do Rio 
de Janeiro, e ús Thesourarias de Fazenda, nas outras 
Províncias, p:lra providenciarem como convier. 

Art. :159. Competem no AdmiHistrado'r. como Chefe 
da Mesa de Rent~aR, a direcção, inspecção e !iscalisação 
do serviço, e o conhecimento e deci~ão.dos negccios que 
por ella correrem, e ao Escrivão, os trabalhos de escrip
turação e contabilidade; sendo-lhe;; applicavels as penas 
que os Regulamentos flscaes têm estabelecido para pu
nição das faltas dos responsaveis da Fazenda Nacional. 

Art. :160. Para os lugares das l\iesas de Remias deve
rão ser escolhidos indivíduos que tenham a precisa ido
neidade para bem exercei-os, sendo preferidos, sempre 
que fór possível, os quo tiverem a pratica do serviço 
das Alfandegas y conhecimento lla legislação respectiva. 

Art. :1.6J.. Serão nomeados : 
O Administrador e o Escrivão, pelo Ministro da Fa

zenda, na Província do Rio de Janeiro; pelo~ Presi
dentes, sobre proposta das Thesoúrarias de Fazenda, nas 
outras Províncias, os das l\fcsas ele Rendas de i." e 2." 
ordem; e pelos Inspectorcs das mesmas Thcsourarias 
os das Mesas de Rendas de 3. a ordem. 

Os Ajudantes do Administrador, cs Agentes deste, nos 
portos sujeitos á sua jurisdicção, os Guardas, e os 
Patrões, 1\larinheiros e mais pessoal dos escaleres e 
Postos de vigia, pelo mesmo Administrador, com ap
provação do Ministro da Fazenda, na Província do Rio 
de Janeiro, e dos Inspectores diís Thesourarias, nas 
outras Províncias. ' 

Os Aj uclan tes do Esc ri vão, por este empregado, com 
approvação d:~quellas autoridades. 
· Art. :1.62. O AdmiQ.istrador e o Escrivão serão s.ubsti
tuidos, em suas faltas e impedimentos, por ·seus 
Ajudantes, na ordem em que os propuzerem. 'Se, por~m, 
a ausencia do Administrador tiver do ex.ceder ao prnzo 
de trinta dias, a continuação do seu Ajudante na admi
nistração dependerá de autorização prévia da Repar
tição superior competente, que poderá nomear Admi
nistrador interino, se fôr preciso. 

Nas Mesas de Rendas, cujo pessoal pertencer a algu
:rna Alfandega, o Administrador será substituído pelo 
Escrivão e este pelo empregad_o que o Administrador 
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designar, até que providencie o Chefe da. Alfandega á 
que a Mesa de Rendas estiver sujeita. 

Art. 163. O Administrador e o Escrivão prestarã6 
.fiança idonea antes de entrar em exercício, e no 
termo respectivo se fará expressa declaração de que 
os fiadores se obrigam pelos actos dos Ajudantes e 
Agentes. 

Art. 16~. Aos empregarlos das Alfandegas que servi
rem em commissão nas Mesas de Rendas é applicavel 
a disposição do art. 80, § f. o 

Art. :1.65. O Administrador, Escrivão, seus Ajudantes, 
e os Guardas terão como vencimento uma porcentagem 
da renda liquida da Mesa, fixada, na Província do Rio 
de Janeiro, pelo Ministro da Fazenda, e nas outras Pro
víncias, pelos Inspectores das respectivas Thesourarias 
de Fazenda, com approvação do Thesouro. 

Da receita mensal, excluídas as verbas de que trata o 
art. í3 deste Regulamento, serão deduzidos o aluguel 
da casa onde a Mesa funccionar, se não fôr proprio na
cional, e os sala rios da tripolação dos escaleres e vigias, 
uma vez que todas estas despezas tenham sido autorizadas 
e fixadas previamente pela repartição superior com
petente e do liquido que ficar se extrahirá a referida 
porcentagem. 

Paragrapho unico. Se a Estação não tiver receita 
sufficiente para estas despezas, e convier conservai- a a 
bem da fiscalisação, o Governo as mandará pagar pela 
verba competente, arbitrando nesse caso um venci
mento aos empregados, sobre proposta das Thesourarias 
de Fazenda. 

Art. 166. Logo que fôr publicado este Regulamento 
na Directoria Ger·al das kendas e nas Thesourarias 
de Fazenda se procederá á revisão dos vencimentos 
actuaes dos empregados das .Mesas de Rendas, para se 
fixarem os que razoavelmente lhes deverem competir; 
tendo-se para esse fim em vista : :1.. • o numero de 
Ajudantes e de Agentes que dererá haver em cada Mesa 
de Rendas; '2. o o termo médio da receita dessas Estações 
no ultimo triennio de 1873 a :1.876; 3. o as deducções 
que este Regulamento autoriza no artigo antecedente; 
4. o o vencimento dos empregados das Collectorias nas 
Províncias em que houver Mesas de Rendas, afim de 
que se guarde a maior igualdade possível na remu
neração. 

Aos empregados das .Mesas de Rendas é applicavel o 
que prescreve o art. 69 a respeito da fixação das por
centagens dos cmpregarlos das Alfandegas. 

-PARTE 11. !OS 
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Art. 167. Nas Meoas de Rendas de L" e 2.• ordem, a 
pauta dos generos de exportação serã feita. de ac
côrdo com a Alfandega mais proxima, para se guardar a 
possível igualdade nos preços pelos quaes se tiverem 
de fazer despachos nas duas Repartições. 

Art. i68. A alçada das Mesas de Rendas é: de 300~ 
para as de t.• ordem ; de 200~ para as de 2. •, e de 
iOOJ para as de 3." 

Das decisões dos Administradores haverá recurso 
para as Repartições superiones, em todos os casos e 
pela fórma em que é permittido nas Alfandegas e 
Recebedor ias. 

TITULO III. 

CAPITULO UNICO. 

DOS DESPACHANTES E SE~S AJUDANTES. 

Art. !69. Nas A!fandegas e Mesas de Rendas só po
derão agenciar negocios por conta de outrem: 

§ L • Os Corretores de navios, legi Lima mente pro
visionados, no que fúr concernente ao desembaraço e 
despacho das embarcações, e ás funcçõés marcadas pelo 
art. 28, §.~ 11." e õ.", do Regulamento n.• 806 de 26 de 
Julho de 1.8õi. 

§ 2.0 Os caixeiros de casas commeJ'ciaes, nomeado5 
na fórma do art. 74, do Codigo do Commercio; com tanto 
que tenham registrado o titulo de sua nomeação, se,iam 
afiançados pela casa commercial a que pertencerem, e se 
circumscrevam aos negociqs especiacs da mesma casa, 
mencionados no termo da fiança c seu titulo. 

§ 3. • Os Despachantes providos e afiançados, na fórma 
do presente Regulamento, qualquer que seja a natureza 
do negocio. 
· § 11. • Os Ajudantes elos Despachantes, devidamente 
afiançados por estes, em todo e qualquer serviço para 
que forem especialmente autorizados no termo da fiança, 
excepto assignatura de notns, recibo~ ou quitações. 

Art. :170. Ninguem poderá ser nomeado Despachante 
sem que prove: 

L • Ser cidadão brazilciro. 
2. • Ter mai5 de 21 annos ele idade. 
3.• Estar livre de pena e culpa. 
4. • Ter fiador irlonro. 



5. • Não estar, eomprehendido' em algum dos casos 
do art. !73. · 

Art. 171. Os Despachantes e seus Ajudantes serão no
meados pelos Chefes das Repartições· em qu~ servirem~ 
os quaes são tambem competentes para demittil-os. 

Art. 172. O numero dos Despachantes será o fixado 
pelo Ministro da Fazenda, sobre proposta dos respe
ctivos Inspectores ou Administradores~ tendo em vista 
a importancia e as necessidades do expediente de cada 
Repartição. · · 

Art. :173. Não serãc admittidos a agenciar negocios 
nasAlfandegas e Mesas de Rendas, sob qualquer pretexto, 
ainda a titulo de caixeiro de casa commercial: 

§ f.O Os faHidos~ cuja fallencia tiver sido qualificada 
de fraudulenta. · 

§ 2.• Os que, em qualquer tempo, tiverem sido con
vencidos em crime de contrabando, roubo, furto, estel
lionato ou moeda falsa. 

§ 3. • Os que por ft·a ude ti verem sido despedidos da 
Alfandega ou Mesa de Rendas, ou a quem fOr prohibida 
a entrada nos respectivos edificios, dm·ante o tempo da 
interdicção. 

Art. :174. O titulo de Ajudante de Despachante será 
conferido a requerimento do Despachante, provando 
este que o individuo, cuja nomeação solicita, é cidadão 
brazileiro, está livre de pena e culpa, e não se acha 
incurso na prohibição do artigo antecedente. 

Paragt·apho unico. Cada Despachante não poderá ter 
mais de dons Ajudantes. 

Art. :175. O titulo de Caixeiro Despachante será con
ferido a requerimento da casa commercial que o so
licitar, independe~1temen te de quaesquer outras for
malidades ou condições, que não sejam as prescriptas 
no art. :169, § 2.0, art. :170, n.• 3, e art. !73. 

Art. !76. Os fiadores dos Despachantes, nos termos 
que assignarem nas Alfandegas e Mesas de Rendas~ se 
obrigarão a responde!' tambem pelos actos que os Aju
dantes daquelles praticarem no exercício dt> suas func
ções, em virtude da autorização conferida na fórma do 
art. 169, § 4. 0 

Paragrapho unico. O titulo de Ajudante de De.spa
chante não será concedido pelo Chefe da Repartição, sem 
que o fiador do Despachante assigne tambem o requeri-
men.to de que trata o arL 1.74.. , ~ 

Art. i 77. As fianças a que se referem os artigos 
antecedentes !lerão prestadas perante o Inspector da Al-
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fandega, ou Administrador da Mesa de Rendas, em livro 
proprio, e renovadas annualmente. 

Nos termos se obrigarão os amos ou fiadores a res
ponder pelos actos de seus caixeiros ou afiançados, pra
ticados no exercício de suas funcções, ou dentro da 
Alfandega, Mesa de Rendas, ou lugares sujeitos á sua 
fiscalisação, e por quaesquer prejuízos ou damnos por 
e_lles causados á Fazenda Nacional ou a terceiro; sujei
'tando-se tambem a todas as disposições das Leis Fiscaes 
reJa tivas ás fiancas. 

Na· ausencia dÓs fiadores, a renovação das fianças 
depende de podéres especiaes. 

Art. i78. Os Despachantes terão escripturação re
gular e limpa dos negocios a seu cargo, em livros 
sellados e proprios, que serão abertos e rubricados 
pelo empregado que o Inspector ou Administrador 
designar, os quaes serão apresentallos de seiB em seis 
mezes, ou quando o Chefe da Repartição exigir, para 
os exames necessarios. 

Paragrapbo unico. Na escripturação, de que trata este 
artigo, os Despachantes menc:onarão as marcas, nu
meros e quantidade dos ·volumes, que despacharem, o 
objecto despachado~ nome c procedencia do navio, data 
de sua entrada, numero, mez e anno do despacho, e 
a importancia dos direitos pagos, abrindo para cada 
casa commercial conta especial, sem confundir os des
pachos, segundo o modelo que lhes fôr dado pela Re
partição. 

Art. 179. Os Inspectores e Administradores designarão
um lugar apropriado para reunião e trabalho dos Despa
chantes, no edificio €la Repartição, e providenciarão 
-:sobre a respectiva policia; sendo fornecidos pelos 
'mesmos Despachantes os moveis e mais objectos ne
-cessa rios á sua accommodação e trabalho. 

Art. 1.80. Aos Despachantes, Caixeiros despachantes 
e Ajudantes daquelles poderão os Inspectores e Admi
,nistradores suspender temporarit(Illen te do exercicio 
de suas funcções, ou cassar definitivamente o titulo, 
e prohibir a entrada. na Repartição, nos casos. ~e 
fraude, ou quando fôr conveniente· á ordem e poliCia 
da mesma Repartição. . . _ . 

, Paragrapho uni co. As penas deste artigo serao apph
cadas aos Despachantes que deixarem de apresentar 
seus livros nos termos do art. 178, ou que os apresen
tarem irregulares ou viciados, sem prejuí-zo de qualquer 
outro procedimento que no caso couber. 
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Art. H:!1. As pessoas que se apresentarem a des
pachar ou a agenciar nas Alfandegas ou Mesas de Rendas 
negocias alheios, sem ti tillo ou licença concedida na 
fórma deste Regulamento, pagarão pela primeira vez, 
de multa, uma quantia equivalente á metade dos direitos 
do titulo de Despachante; pela segunda, o dóbro dos 
mesmos direitos; pela terceira, o triplo, e assim pro:
gressivamente, podendo ser-lhe vedada a entrada na 
Repartição e lugares sujeitos á sua fisc~Iisação. 

Nas mesmas perr-as incorrerão os Caixeiros despa
chantes e Ajudantes dos Despachantes, que ultrapas
sarem suas attribuicões. 

Art. 1.82. Os Caixeiros despachantes ou Ajudantes 
dos Despachantes, que, para illudirem as disposições dos 
artigos antecedentes, se apresentarem munidos de co
nhecimentos de carga, que lhes tenha sido transferida, 
verificada sua má fé, serão multados na fórma do artigo 
anterior. 

Art. 183. No caso de verificar-se que um Ajudante 
de Despachanté, com assignatura e autorização do Des-· 
pachante, agencia por sua conta e responsabilidade ne
gocias de outrem, lhe será imposta a mesma mult'cl, e 
outra igual ao Despachante que houver· dado seu assen-
timento ou autorização. . 

Art. 18~. O Despachante, Ajudante ou Caixeiro, a 
quem se cassar o titulo, ou fôr prohibida a entrada em 
qualquer Alfandcga ou Mesa de. Rendas, não poderã 
agenciar negocias, nem entrar em outra Alfandega ou 
Mesa de Rendas; devendo o-chefe da Repartição, que 
tiver applicado a pena, fazer para esse fim as precisas 
communicações a quem convier. 

Art. 1.85. O presente Regulamento começará a vi
gorar, na Córte, tres dias depois de publicado, e nas 
Províncias tres dias depois do seu recebimento nas 
respectivas A lfandegas e Mesas de Rendas. 

Os Presidentes de Provincia e os Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda, logo que o receberem, o cum
prirão na parte que lhes compet"ir; devendo as ditas 
Autoridades e os Inspectores das Alfandegas e Adminis
tradores das Mesas de Rendas communicar immediata
mente ao Thesouro as nomeações que fizerem, e mais 
providencias que tomarem para sua boa execução. 
· Art. 1.86. Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Agosto de 1876. 

Barão de Cotegipe. 
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Inspector .................. . 
A/'udante do tnspector ...... . 
C wfes de Secção ........... .. 
l'rimeiros Escripturarios ... . 
Segundoti ditos ............. . 
Terceiros ditos .............. . 
Pmticantes .................. . 
Ofliciaes cte Descarga ......•. 
'!'hesoumiro ................. . 
fieis do Thcsourciro ........ . 
Guanla-1\lór ................. . 
Ajudantes do Guartla-Mqr ... , 
Conferentes ................. . 
Porteiro .....••............... 
Ajudantes do l'or·tciro ...... . 
Contínuos ................... . 
Administrador das capatazias. 
Ajudantes do Admirustrmlor 

das Capat(lzias ............ . 
Fieis tle Armazem .........•.. 
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Hio de Janeiro .............. 0,67% 1.293 -~0.000:000()000 
Bahia ••..•.•.•......•....•. I, I% IH? 9.000:000()000 
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Pará.· ............. : ......... I, o% 332 3.600:000 000 
Rio Grande do Sul .......... 1, 5% 3~18 2.600:0008000 
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Porto Aleg1·e ..• : ............ O, 8% 1!17 1.200:000()000 
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Corumbá/ .................. 18% 103 60:000()000 
Penedo ..................... 2, I)% • 89 60:000)}000 
Espirito Santo .............. 8% 89 00:000~000 

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de l87li:·- Barão de 
Cotegipe. 
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Tahella (la organização. e ·dos vencimentos da Força dos 'Guar~as ~as Alfandegas do Imperio • 

... 

FOUÇA. VENCIMENTOS DE CADA UM. 

--------~. ' ' ' .,; 
! "l COlUIANDANTES. SARGENTOS. GUARDAS. E-t 

ALFANJJEGAS. z ,n I TOTAL. .... 
o o 00 , 
~-; E-t .... 
.... ~ o ...; '-soldo. ~ 

r.l = Etapa. Somma. Soldo. Etapa. SMmna. Soldo. Etapa. Somma. <.!:> -< ·~ ,, 0:: p o .... o 
u "' <.!:> E-t I - .. ,........_ 
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Porto Alegre .......................... f. i Hl 12 i:2001)000 600 000 i:800 009 700 000 3001)000 1:000 000 oooaooo 3oo ·ooo 900f,IOOO i i : 800lJOOO 
.Alagõas ............................... :1. .... 5 6 600,1000 ~001$000 1:000~00'0 ............ ............ . ........... 500,~000 300/JOOO 8001)000 5:0~0 
l'arahyha ............................. I .... 5 6 600~00 400HOOO :1.:000,000 ············ ............ ············ 500(.1000 300f,IOOO soonooo 5:0 00 
Santa Catltarina •.••..•.........•.•... i .... ü 6 600 00 6,QOfjOOO i:ooonooo ............ ............ ············ .flUO(.IOOO 300~00 soorooo 6,:0008000 . 
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Hio Granác do Norte ................. i .... 3 6, 600.~000 400HOOO :1.:000 000 I I I I O I I I I I I ~ ............ ............ 500fjOOO 300/jOOO 80oiooo 3:6,00 000 
Penedo .............•.........•..•...•. f .... 3 4 li00[j0()0 400ij000 i:OOOf,IOOO . ........... ............ ............ 500HOOO 300~000 800 000 3:4001000 
I~pi,l!o Soolo ......................... •o ~ 3 • 6fJO,~OOO 400fl000 f.:OOOijOOO ............ ············ . ........... õOO(.IOOO 1100;000 800fj000 3:400 000 

1 22 i7 34~ ~82 
' ' 

39&:600(.1000 
- -· - --. ·--

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de i876.- BaJ'(tO de Cotegipe. 
llcc. n." 6272. · 



Concede á Baroneza de Villa }Jaria, viuv;1 do Barão do mesmo 
~itulo, autoriza~o para explarar:f_e).:ro e outros metaeii na Pro-
víncia de Mato Grosso. · 

A, Princeza Imperial Regente, em lfome ~~á'Imper.a
dor, Attendendo ao que requereu a Ba·rorie~.,il-e Villa 
Maria, como successora do finado Barão do -mesmo ti· 
tulo, Ha por bem Conceder-lhe autorização p<irdous an· 
nos para explorar ferro e outros metaes, nas fazendas 
de sua propriedade denomin;~das.Pirapitangas e S. Do
mingos, no rio Paraguay, Província de Mato Grosso, 
mediante as clausula.s que ÇO!!J. ~ste ~aix;u~, a~signa
das por Thomaz José Coelho de Mmeida, do Ç9~se~ho 
de Sp.a Magestade o Imperador, ·Ministro e Sepretario de 
Estado dos N egocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha ~ntendido ~ faça execQ.
tar. Palacio do Rio qe Janejro em dons de Agosto de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo q~intº f}a 
lndependencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE . . 
Thomaz J.os4 Cf!~lho de 41111-~· 

.«;:--u.~ltas a qu~ se rerere o :Decreto ~.o· 4i~-,'3 
desta data. 

l. 

Fica concedido o prazo de dons aonos -á Baroneza 
de Villa Maria. coma successorà do finado Barão do 
mes]Jlo 'titulo, ·para explerar ferro e outros metaes 
nas soas fazendas Pirapitangas e S. Domingos, no rio 
Paragua'Y, Província -de Mato Grosso. -

11. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
mo.dos recom.m.endados pela sciencia. /ls que se ti
verE\m de fazer em terrenos possuídos por meio de son
dagens, cavas, poços, galerias subterraneas ou a téo 
.aberto, não poderão ser executadas sem ~'Q.torizaçã.o 
escripta dos propfi~~-~rjos. · 
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Se esta, porém, lhe fór negada, poderá ser supprida 
pela Presidencia da Provinda, mediante fiança prestada 
pela concessionaria que responderá pela indemnização 
de todos os prejuízos, perda$ e damnos causados aos 
proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Pre
sidente da Província mandará, por editaes, intimar os 
proprietarios para, dentro do prazo razoavel que marcar; 
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem 
o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

III. 

O Presidente da Provinda concederá ou negará o 
supprimento requerido á vista das razões expendidas 
pelos· proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os in
teressados recorrer para o Ministerio da Agriéultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, 
sómente será recebi<!o no effeito devolutivo.-

IV. 

·Déliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2. a ou da indemnização dos pre
juízos allegados pelos proprietarios por meio de arbi-, 
tros que serão nomeados dous pela concessionaria· e dous 
pelos proprietarios. Se houver empate, será decidido 
por um 5. 6 arbitro, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia: Se os terrenos pertencerem ao Estado o 5. o ar
bitro será -nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo a con~essionaria será obrigada a 
effectuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou 
pagamento da importancia em que fór arbitrada a in
demnização, sem o que não lhe será concedido o suppri
mento da licença. 

v. 

A indemnização de que trata a clausula precedente 
será devida ainda quando as exploraçõe~ fore_m feitas 
em terrenos de propriedade da conces-.10nar1a ou do 
Estado, uma vez que deUa possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confrontantes. 
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VI. 

Será igualmente obrigada a restabelecer á sua custa 
o curso natural das aguas que tiver de desviar de seu 
leito pela necessidade dos trabalhos da mineração. Se o 
desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderá 
fazer sem licença deste, que poderá ser supprida me
diante indemnização na fórma estabelecida na clau; 
sula ~. • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas :}_Ue possam prejudicar 
a saude dos moradores da circumvizinhança, a conces
sionaria será obrigada a deseccar os terrenos alagados 
restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou 
galerias no territorio desta concessão não terão lugãr : 

1. o Sob edificios e a 15 metros de cil'cumferencia, 
salvo, na ultima hypothese, sómente com consent.i
mento expresso e por escripto do respectivo proprie
tario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Presidencia da Província ; 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a 10 metros 
de cada lado delles ; 

3. o Nas povoações. 

IX. 

A concessionaria fará levantar plantas geologicas e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demonstrem, tanto quanto permittirem· os trabalhos 
que tiver feito, a superposição das camadas mineraes, 
e remetterá as ditas plantas, por intermedio do Presi
dente da Província, á mencionada Secretaria acompa
nhadas : :l. o de amostras dos mesmos mineraes e das 
variedades das camadas de terras ; 2. o de uma descrip
ção minuciosa da possança das minas, dos terrenos de 
dominio publico e particular necessarios á mineração, 
com designação dos proprietarios, das edificações uelles 
existentes e do uso ou . emprego a que são desti
nados. 

- P.AllTE li, 109 
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Out.roslm indicara qual·o meio mais apropriado para · 
o transporte dos productos da mineração e qual a dis
tancia entre ca~ uma ~das minas e os povoados Iijais 
:proximos-. , 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto sP.r-lhe·-ha con
cedida autorização para la-Vrar as minas por ella des
cobertas nos lugares designados, de accõrdo com as 
leis e condições que o Governo julgar conveniente es
tabelecer no acto da concessão, no interesse da mi- · 
neração e em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 2 !le Agosto de !876.
Thoma:l José Coelho de .fllmeida. 

DECRETO N. 627~ - DE 2 DE Af'.OSTO DE !876. 

Concede privUegio a Manoe(de Ãlmeida Cardoso para intro
duzir e·vender no Impe:rlo as machinas de Hignette, desti
nadas ao preparo do· ~rr~z. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu 1\lanoel de Almeida 
Cardoso e de conformidade com o parecer do Conse
lheiro Procurador da Corôa, Sobera:nia e Fazeqda Na
cional Ha por bem Conceder-lhe privilegio, por oito 
annos, para introduzir e vender no Imperio machinas 
do systema Hignette, destinadas á descacar, branquear . 
e preparar arroz, ficando esta concessão dependente da 
approvação do Poder Legislativo. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho· de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e· Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publica~, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da lnde
pendencia e do Imperio. 

· PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
<A:Pd'I:P~ . 
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lJ.I!.UtiE."l'U-N. t>275- D~ 2 DE AGOST6 DE 1876. 

A,utoriza a subdivisão até vigesimos dos bilhetes das lotefias da 
Côrte. · · 

Convindo evitar os abusos que se estão praticando na 
venda dos:bilhetes de loterias por. meio de fracciona
:mento por conta de particulares e sem a precisa' fiscali
sação da Autoridade, e facilitar, outrosim, a extracção 
dos mesmos bilhetes com a devida regularidade e gª'ran
'ia publica; Tendo ouvido a Secção de Fazenda dó Con
selho ~e Estado, Hei por bem Autorizar o Thesoureiro 
das loterias da Cõrte para subdividjr em fracções até 
vigesimos os bilhetes das loterias a seu cargo, podendo 
vendei-os em quaesquer lugàres e por qliaesquer indi
vidu~, na fórma do artigo uni co do Decreto n. o 5207 de 
31-de 'aneiro de :1.873, não sendo permittida a ninguem 
mais, e por nenhum modo, a subdivisão dos referidos 
bilhetes. 
. O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Ncgocios Estrangeiros e interino dos dà 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesonro \Nacio
nal, assim tenha entendido e o faça executar. Palacio ·do 
Rio de Janeiro em dons de Agosto de mil oitocentos se
tenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia 
e .do Imperio. 

PRINCEZl\ IMPERIAL REGENTE. 

BarikJ de Cotegipe. 

DECRETO. N. 6276 - DE 2 !)~AGOSTO DE 18'16. 
~- I . . . 

I . 

.t~~va o ~gtt.lamento ·da _,.ssocjá'ção_ Brazilei.ra de Segure 
M:u,uo-Auxilia~; do.. Tr.abalho:l'\acional e, dos Iogenu~ · , 
.. .. . . . /- ·. . ----

AttendeBdO ao que Me r-Eipresentou a Directoria do 
Banco Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, e Tendo 
ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, 
Hei por bem Approvar o Regulamento que et>m este 
baixa, pelo qual deverá reger-se a Associação Brazilega 
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de Seguro Mutuo-Auxiliar do Trabalho Nacional e dos 
lngenuos-que o referido Banco pretende fundar, sob 
sua geren'cia, nesta Córte ; fazendo-se-lhe, porém, a se
guinte alteração : 
·No§ 2. o do art. :13 em vez das palavras-de !5!$000 

por mez-diga-se-que fôr proporcional. 
O ~arão de Cotegipe, do Conselho de Sua 1\lagestadc o 

Imperador, Senador do Imperio, l\iinistro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino dos da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro l\a.cional, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em dous de Agosto de mil oitocentos ~etenta 
e seis, quinquagesimo. quinto da Independencia e do 
Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGEN-TE. 

Barão de Cotegipe. 

Regulamento da Associação Brazileira · de 
Seguro Mutuo - Auxiliar do 'i'rabalho 
Nacional e elos Ingenuos. 

CAPITULO I. 

DO FIM, ADMINISTRAÇÃO, INSTALLAÇÃO E DURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. L • O Banco Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, cóm
petentemente autorizado pelo Governo Imperial, sob a auspiciosa 
protecção de Sua Alteza ReaA o Sr. Conde d'Eu,-· incorporará, por· 
conta e com os capitaes das pessoas que se sujeitarem ás condi
ções do presente Regulamento, uma Associação de Seguro MutUD 
para auxiliar o trabalho das industrias do paiz e garantir o fu
turo dos ing<>.nuos, de que trata a Lei de 28 de Setembro de :1.871. 

Art. 2. 0 Esta Associação se denominará-Auxiliar do Trabalho 
Nacional e dos lngenuos. 

Art.- 3.• Os capitaes da Associação ficam em tudo desligados 
dos do q •nco, assim como os capitaes do Banco não entrarão para 
a Associacão . 

Art. 4 o A gerencia da Associação será exercida pela Directoria 
do Banco incorporador, por um Inspector Geral, e fiscalisada por 
uma commissão dos associados, cujas attribuições são adiante 
regulaQ.as.., 
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· Art. 5.• O fim exclusivo da Associação é auxiliar a créação'de 
capitaes e rendas, para promover a permanencia dos Ingenuos na 
exploração das industrias que estiverem servindo quando com
pletarem a ida:de de 2f. annos, garantindo simultanea e recipro
camente, pelos meios e sob as bases que ueste Regulamento se 

'estipulam, o futuro dos Ingenuos e o trabalho da agricultura, 
·bem como de qualquer outra industria em queaquelles estiverem 
occupados ao tempo de sua emancipação. 

{l i." Este auxilio consiste em crear um capital que a Sociedade 
entregará ao Ingenuo instituitlo que, attingindo á idade de 2f. 
annos, se conserYar por mais cinco ao serviÇ•l da pessoa! a quem 
até então estava ligado; ou ao instituidor para pagar' a quem 
substitua o instituído nos casos especificados no presente Regu
lamento. 

§ 2. 0 Para conseguir o fim ·Proposto, a Associac:.ão celebrará 
contractos de formaç.ão de capital. com as pessoas que tiverem a 
seu cargo, ou a seu serviço -lngenuos -'e quizerem garantir os 
seus servicos por mais cinco annos, além da idade de 2i, ou a 
substituiçã:o do seu trabalho em falta do Ingenuo. 

~ 3. •. O capital liquidado será entregue repartidamente em 
cinco annuidades iguaes, durante os ci_nco anncs que decorrerem 
depois que o iilgenuo instituído attingir á idade de 2! annos, ou 
será entregue em urna só prestação depois de completar a idade 
.de 26 annos, conforme o instituidor tiver estipulado no respectivo 
contracto. . 

Art. 6. • A .Associação será installada depois que este Regula
meu to fOr approvado por Decreto do Governo Imperial, e logo que 
se achem instituídos óous mil Ingenuos pelo menos. 

§ .L• As suas operações começarão logo deJ?Ois de publicado e 
registrado este R~gulamento, e a Carta Imperial que o approvar. 

§ 2.• A sua duracão será de trinta annos, contados do dia em 
que tiverem começó as suas operações, na fôrma do paragrapho 
antecedente. , 

§ 3. • Este prazo poderá ser prorogado ou a As5ociação dissol
vida, por deliberação da sua assembléa geral, expressamente 
convocada _P.ara esse tim. 

§ 4." Deliberada a prorogação, solicitar-se-ha immediatamente 
a approvação do Governo Imperial, em conformidade do art. 296 
do Codigo CommerciaL 

CAPITULO 11. 

BASES E OPERAÇÕE~ DA ASSOCIAÇÃ:O, CONDIÇÕES E CLAUSULAS DOS 
SEUS CONTRACTOS. 

Art. 7.• A base da renda ou prestação unica, que ~e instituir, 
em favor dos IngerJUos que se conservarem mais cmco annos, 
depois dos 2!, ao serviço dos seus instituid{)res, formar-se-ha co.:;m:;..=~,.._
a celebracão de contractos de capital do valor que apro · ---- - _ 
aos institÚidores, os quaes se obrigarão a realizar a im cia;-> ~ \~ t R . --.~ 
subseripta, por meio de prestações annuaes, até o Ino: in~ v-- _,·'·-A • 
tuido attingir á idade de 2! annos, ou em seis n~Ilufções 
unicas, pagas nos seis I?rimeiros annos, celeb~a~-~ 'ísso um 
contracto de renda con]unctamente com o de c i ·. ' 

Art. 8. 0 Os contractos não poderão ser c s por prazo 
maior do que o tempo que faltar ao institui a completar a 

t 

i' co 



870 .A.CTOS DO PODJm 

idade de 21 annos, mas nunca por menos de seis annos, e sempre 
de modo que a época da liquidação coincida com a da maiori
dade do insti.tuido. 

Art. 9. o O capital liquidado no fim do prazo que fôr estipulado 
será pago ao instituidor ou ao instituído em cinco prestações 
annuaes e consecutivas oll em uma só prestação, conforme se 
tiver declarado no respectivo contracto. 

Art. !0. O mini mo da contribuicão annual será de !0~000 para 
cada um instituído. • . 

Art. H. O progressivo capital dos contractos irá sendo con
vertido, conforme fôx sendo realizado, ·em apolices da Divida 
Publica Nacional de juros de 6 %, bem como os dividendos que 
for em próduzindo semestralmente. Estas apolices serão a ver 
ba das em nome da Associação, e justificada a compra por certi 
ficado da cotar-ão do dia. 

Art. !2. Os ~apitaes assim progressivamente augmentados, as 
acquisições, por commisso e eventuaes, e as multas," de que 
adiante se tratará, constituem o fundo divisível da Associacão. 

Art.. !3. O valor dos contractos liquidados no fim do prazõ que 
tiver sido estipulado, só será entregue aos Ingenuos que satisfi
zerem a clausula do art. S. o,§ L o, conserv.ando-se por mais de 
cinco annos, depois da idade de 2!, ao ser>iço da mesma pessoa, 
ou dos seus herdeiros, para quem ate então trabalharem. No 
caso contrario será o valor liquidado entregue ao proprio insti
tuidor. 

§ i. 0 Para este .fim, e logo que o Ingenuo instituído completar 
21 annos de idade, se quizer sujeitar-se á referida 'elausula do 
art. 5. 0 , ~ :1. o, fará expressa declaração á administração da As
sociação, a qual etiectuará por elle o contracto de locação de seus 
serviços com o res{lectivo instituidor e de conformidade com as 
condições que originariamente se houver estipulado, como dis
põe o art. 9. 0 

§ 2. 0 Se o Ingenuo não completar o tempo de serviço por cinco 
a.nnos, perderá o direito ao capital que devia receber findo aquelle 
prazo, ou às prestacões que annualmente deviam ser-lhe pagas, 
conforme tiver estabelecido o seu instituidor. E pelo serviço 
que houver prestado, se exceder de um anno, perceberá o salano 
de !5~0 por mez, revertendo em favor de seu j.nstituidor a 
quantia excedente. 

§ 3. 0 Mediante consentimento do instituidor de qualquer con
tracto, poderá o Ingenuo seu instituído dar substituto que aceite 
o seu encargo de loc~ção de serviços, e perceba o capital ou 
renda que lbe competir. 

§ ~.o Por morte provada do Ingenuo in a ti tuido, poderá o seu 
instituidor transferir para outro seu Ingenuo o contracto que 
tiver celebrado em favor do fallecido · avisando, porém, á Asso
ciacão dentro do anno em que se verificar o fallecimento, e pa
gari'doa8orcentagem de que trata o art. 23. 

§ 5. o capital ou renda a que ti ver direi to o Ingenuo que sa
tisfizer a clausula do art. 5." não prescreve, qualquer que seja a 
época em que elle. ·ou seus legitimas successores, reclamem e 
provem o seu direito adquirido. _ _ 

Art. H. O valor a q:ue os contractos se elevarem na sua hqut
ilação pertencerá aos mstituidores, cujos Ingenuos não se hou
verem sujeitado ao desempenho da clausula do art: 5. o Deste 
valor se deduzirá o que se houver pago aos Ingenuos, por vir
tude da doutrina do~ 2. o do art. i3. 

Art. :15. Para facflitar a realização das annuidades dos con
tractos, poderão estes :;er acom'panbados por outros, de renda, 
ie valor tal que possam, com seus Iueros, asseg"Q.rar a effectivi-
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dàde do pagamentO das annuidades que bão de formar o capital 
subscripfo. 

Art. 16. ~s contractos de renda serão pagos em seis annuidades 
para que do seu fundo e lucros capitalisados no fim deste periodo, 

. e depois annualmente; vão sendo deduzidas successivamente 
as annuidades restantes dos contractos de capital. 

Art. 17. Os eontractos poderão celebrar-se em qualquer 
época do anno, podendo contar-se o seu prazo desde o principio 
do anno civil em que fôr celebrado, se o instituidor pagar mais 
sobre a primeira annuidade um por cento por mez decorrido, 
contando-se como· tal o do pagamento. Esta porcentagem será 
creditada á conta de juros do grupo social a que pertencer ores-
pectivo contracto. , · 

Art. !8. As annuidades deverão ser pagas no escriptorio da 
Associação até 31 de Dezembro de cada anuo, e sempre anticipa
damente ao anno a que se referirem. Poderão, porem, ser pagas 
ainda durante o anno correspondente com a multa de 5 % sobre 
a importancia devida em cada trimestre .de móra, completo (}U. 
não; e o producto de taes multas será levado a credito da conta 
de juros do respectivo grupo social. . 

Art. !9. Os contractos sõ produzem o seu fim, sendo pagas pel<Js 
instituidores todas as annuidades a que estiverem oorigados, 
salvo o caso de haver contracto de renda para aquelle fim, 
porque ficar.Io valiosos os contractos desde que estiverem pagas 
as seis primeiras annuidades, visto como o pagamento successi vo 
das outras annuidades estará afiançado e será realizado pelo con
tracto de renda, cujas seis annuidades serão pagas simultanea
mente com as seis primeiras .do contracto de capital. 

Art. 20. O instituidor que, dentro do anno de ruóra, deixar de 
pagar qualquer das annuidades a que estiver obrigado pelos con
tractos de capital ou de renda, perderá em favor do grupo social 
a que pertencer as ann uidades que já houver pago. 

Art. 2!. Os contractos não podem ser rescindid9s senão no caso 
de morte dos respectivos Ingenuos, a qual será provada com cer
tidão de obito. ·. 

§ 1. • Neste unico caso não terá lugar a ·applicação do art. 20 
e os instituidores receberão o importe dasannuidades pagas, se 
não optarem pela substituição do Ingenuo fallecido; mas em 
qualquer dos casos pagarão a porcentagem determinada pelo 
art. 23. · · 

§ 2. 0 No numero das annuidades pagas compreb.ende-se 
tambem as que tiverem sido realizadas á conta do oontra.cto de 
renda. · 

§ 3.0 A morte dolngenuo deve ser communicada á Associa~o, 
e provada dentro do prazo de tres mezes, a fim de que não seja o 
respectivo instituidor prejudicado pela disposição do art. 18. 

Art. 22. Nos casos em que, de cont·orm idade com a Lei· n. 0 %6~ 
de 28. de Setembro de 187!, se dér sueceSsão, substituiÇão, ou 
subrog.ação legal dos direitos do instituidor, poderá o ;successor 
do instituidor ficar subrogado no contracto que ·uver sidO .cere· 
bra®, exhibindoos necessarios d<Jcumento~ que provem seus di· 
reitos, e sujeitando-se ás condições do presente Regulamento. 

Art. 23. Nos casos <le substituição do instituiilor ou ®. insti· 
tuido, assim como no caso de rescisão do contracto espec11icado 
no art. 21, a Associação cobrará uma porcentagem nunca exce
dente a 5% do capital então liquidado, ou que se liquidar nesse 
anno, e a impOI·tancia desta porcentagem será exc1usivamente 
~estina~a a formar um fundo de emancipação, c~nyertendo~se 
1mmed1atamente o seu producto em a.P.olices da Dtvtda Publica 
de juros de 6 % assim como os seus divlilendos semestraes. 
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Paragrapho unico. A creação deste fundo e sua applicação fica 
subordinada ao que dispõe o art. 75. · 

Art. 2'h Logo que a importancia do fundo de emancipação ex
ceder a iO% do capital subscripto, será todo.o excesso applicado 
annualmente á. libertação de mulheres escravas, preferindo as 
que tiverem iilhos, e pertencerem a instituidores da Associação, 
resultando desta. preferencia vantagem, não só para as libertas, 
que poderão permanecer junto de seus filhos, como para os 
proprietarios, que, recebendo o valor das escravas, continua
rão a aproveitar o seu trabalho mediante sala rio; e deste modo 
nada sotTrerão as forças productivas dos estabelecimentos e in· 
dustrias que estiverem servindo. . 

Paragrapho unico. Resolvida a liquidação da Associaçªo, a as
sembléa geral dos instituidores deliberará sobre a applicação do 
eapital que então tiver o fundo de emancipa\-ão. 

Art. 25. As contrib~ições que a Associação receber. no decurso 
de qualquer anno social, e que não fôr logo convertido e)ll apo
Jices da Divida Publica, na.fórma determinada no art. 38, en
trarão em conta corrente no Banco Industrial,- até ao dia 3:1 de 
Dezembro proximamente futuro, vencendo para a Associação, a 
titulo de _acquisição eventual, o premio que o Banco pagar pelo 
dinheiro que receher a juros. 

Art. 26. Os prazos do compromisso social, para ~s respectivas 
liquidações, serão sempre completos, e começarão a decor~er 
desde :1. • de Janeiro seguinte ao anno em que se fizer a primeira 
contribuição, com excepção dos primeiros contractos, cujo co
meço terá lugar quando estiverem institui dos dous mil Ingenuos 
pelo menos. 

CAPITULO m. 

CLASSIFICACÃO, DlTRACÃO E CADUCIDADE DOS CONTRACTOS DE SE
GÜRO E FORMAÇÃO DOS GRUPOS DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. ~. Os contractos de seguro celebrados pela Associacão 
dividem-se em duas classes: · 

.A' La classe pertencem os que têm por fim a creação de ca
pitaes. 

A' 2. a classe pertencem os que têm por fim a creação de ren
das para pagar as annuidades dos contractos da :1.. a classe. 

Art. 28. Os contractos de seguro poderão ser feitos nesta 
associação por seis até 21 annos, mas nunca por menos de seis 
annos. 

Art. 29. Formam parte do mesmo grupo social todos os insti
tuidores da mesma classe qualquer que seja a época da ter
minação dos seus contractos, visto haver annualmente no 
mez de Janeiro a liquidação dos lucros de co.da um. 

Art. 30. Os contractos caducam por falta de pagamento de 
qualquer das annuídades, além de um anno do prazo em que 
deviam ser verific~dos. 
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CAPITULO IV. 

DA. APOLICEDE DE SEGUllO-

Art. 31. A entrada na Associação, e os deveras a que o con
tracto de seguro obriga os interessados, constarão de uma apo~ 
lice assignada pelo contribuinte e pelo chefe da RepartiÇão dos 
seguros, e rubricada pelo Inspector Geral, ficando na As~ociação 
o respectivo talão com as mesmas assignaturas. ·, 

Art. 32. A apolice deverá conter : 
·f. o O nu-mero de ordem ; 
2. o o nome, domicilio e naturalidade do instituidor; 
3. o O nome e filiação do instituído, o lugar e data do seu 

nascimento; 
4. 0 O valor da contribuição feita, ou a fazer, o numero e 

valor das annuidades, épocas, e a maneira por que deverão ser 
realizadas; 

5. o O tempo e termo do contracto; 
6. o A maneira por que deverá ser pago o capital liquidado : 

se em seis. prestações. ou em uma só. · 
Art. 33 .. J?erdida ou i_n~tilisada a apolice, o interas~ado po

derá reqmsltar a exped1çao de ~outra, na qual se declarara a 
annullação da anterior, pagando o instituidor a despeza do ex-
Dedientc. · 
- Art. 34. O contribuinte é obrigado a entregar, dentro do 
prazo de seis mezes do seu contracto, a certidão da matricula 
especial do Ingenuo instituído, a qual ficará archiYada até a 
liquid:.ção do contracto. 

~APITULO V. 

DA CONVERSÃO DOS CAPITAES 1!: DIVISÃO DOS LUCROS. 

Art. 35. As sommas entradas no Banco Industrial pelas ope· 
rações desta Associação, serão convertidas immediatamente em 
apolices da Divida Publica Nacional de juros de 6% e creditadas 
ás sociedades a que pertencerem. 

Art. 36. Igual conversão se fará semestralmente com os juros 
recebidos das mesmas apolices, as quaes serão tambem logo cre- • 
ditadas ás respectivas sociedades. . · 

Art. 37. As apolices assim adquiridas são inalienaveis até a 
época da liquidação dos respectivos contractos, e em nenhum 
caso responâem por qualquer reclamação contra os interessados 
ou contra Q Banco. 

Art. 38. As quantias que não chegarem a perfazer o valor de 
uma apolice entrarão em conta corrente no Banco Industrial, 
que por ellas pagará o juro a que receber dinheiro a premio. 

Art. 39. Annualmente proceder-se-ha á liquidação dos lucros 
obtidos para creditai-os aos respectivos contractos de cada uma 
das duas clilsses, e esta operação se fa.rá sempre no. principio do 
anno e logo que estejam recebidos os JUros das apohces, devendo 
estar terminado em 30 de Janeiro, para que possam effectuar-se 
as substituições, subrogações ou rescisões reclamadas, ou para. 

- PABTE 1!. HO 
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que, tl.ndos os con tractos, po~sam os instituídos re-cE-ber desde 
então o que I hes tocar em apolices de 6 %, pelo .seu valor nomi .. 

·na!, a qQantta que nesses titulos couber, c as fracções em di
nheiro corresponden~e ao preço que as apolices tiverem no 
mercado. -

Art. li,O. Na liquidaçiio dos ccintractos em que o pagamento 
tiver de ser feito em cinco prestações annuaes, a Associação pro
cederá á venda das apolices que forem necessarias para cada 
pagamento, quando sua importnncia fôr inferior ao valor de 
uma apolice; e do mesmo modo procederá para satisfazer aos 
'instituídos que tiverem de receber frucções inferiores ao refe
rido valor. 

Art. ~J. A partilha dos lucros de cada sociedade será feita 

feia regra de companllia, de modo que o quinhão de·c~da insti
uido seja dircctamente proporcional ao producto dos seguintes 

faetores : o valor d;: contribuição e a duração do contracto . 
. Art.· li,2. Os quinhCJes liquidados, e não reclamndos pelo insti· 
iuidor ou imtituirlo conservar-~e-hão depositados por sua conta 
no Banco Industrial e l\Iercantil, que fica instilnido procurador 
dos interessados, parn receber da Caixa de Amorlizaçiio os juros 
<las apolices que compuzerem taes quinhões, até que sejam entre
gues a quem de direi!o pertençam. 

CAPITULJ VI. 

DA ASSEMBI.EA GF.lUJ.. 

Art. 43. A assenibléa geral da Associação compõe-se dos in
stituidor-es qualquer que seja o valor dos seus contractos. Se'rá 
presidida pelo Presidente do Banco Industrial e l\lercantil, o qual 
convidará a dous instituidores para servirem de L 0 e 2.• Secre-
tarias. . . 
Art~ U. A convoca~~ão da assembléa geral será feita pelo seu, 

-Presidente com !5 dias de antecedencia pelo menos, e por annun
cios, publicados tres vezes consecutivas em algumas folhas dia
'rias de maior circulacão. 

Art. 45. A assembiéa geral se julgará constituída achando-se 
·representado por si, ou por procuradores, um quarto do capital 
sQbscripto e realizado na Côrte . 

. Art. li,6. Quando não se reunirem instituidores que represen
tem o valor in,Jicado no art. li,;} far-se-ha nova convocação com 
as formalidades do art. U, e nesta reunião se- deliberará com os 
institui dores que comparecerem. 

Art. li,7. A assembléa geral se reunirá ordinariamente em ju-
1ho de cada anno, para lhe serem presentes os relatorio~ da Ad
ministração e da Com missão Fiscal, os quaes deverão ser publi
cados com tres dias de antecedencia. 

§ i. 0 Estes relatorios, depois de discutidos, serão submettido> 
á votação pela ordem de suas conclusões. 

§ 2.• As votações serão pessoaes e não por valores. 
§ 3. • Na mesma reunião ordinaria se procederá á eleição da 

''Com missão Fiscal, e se no mesmo dia não houver tempo, será 
ella feita no primeiro dia util que se seguir. · 

Art. 48. A assembléa geral se reunirá extraordinariamente 
sempre que a Administração, ou a Commiss~o Fiscal_.' o julgar 
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conveniente, ou fôr exigido em requerimento assignado por um 
numero de contribuintes que represente um decimp do capital 
subscripto e realizado na Côrte. . · · 

E se oito dias depois desta exigencia o Presidente não tiver 
convocado a assembléa geral, poderão· os requerentes fazel·o por 
annuncif!S as~ignados por todo~, com a designação dos valores 
de suas mscnpções, e declaraçao que fôra dcsattendida sua exi
gencia pelo Presidente da assembléa geral. 

Art. ~9. Nas convocações extraordinarias não se poderá tratar 
senão do assumpto para que fôr convocada, o qual deverá ser de
signado nos respectivos annuncios . 
. Art. !)(), Compete mais á assembléa geral : . 

§ L o Resolver qualquer duvida sobre a interpretação deste 
Regulamento. 

§ 2. 0 Prorogar a duração da Associação, ou resolver a sua 
liquidação. 

~ 3. o Reformar ou ampliar o Regulamento. 
Para que a assembléa geral delibere sobre estes dous ultimos 

objectos de sua competencia, será necessario que ella represente, 
pelo menos, a maioria absoluta dos instituidores residentes na 
Côrte, e as suas deliberações ficarão dependentes da approvação do 
Governo Imperial. 

Art. 51. Nenhum instituidor terá mais de um voto. 
Art. 52 •. Os instituidores que niio comparecerem poderão fa· 

zer-se representar por seus procuradores Jegaes que exhiblrão 
procuração com poderes especiaes para esse fim ; mas não pode
rão votar na eleição da Com missão Fiscal senão os instituidores 
presentes, conforme o ar!. 2. •, § 12, da L~ i n. o 1083 de 22 ele 
Agosto de !8&0. 

CAPITULO VII. 

!lO t:;SPECTOR Gl':RAL. 

Art. 53. O Inspector Geral será nomeado pela Directoria do 
Banco l\Iercantil d'entre si, ou fóra de !la, pago pelo mesmo Banco, 
e obrigado a ser instituidor da Associação. 

Art. 54. Ao Inspector Geral incumbe, ouvida sempre a Dire
ctoria do Banco : 

i. • Nomear o pessoal que fôr necessario para o desempenho do 
serviço, marcar-lhe os ''encimentos e demitti!-o; 

2. 0 Nomear, sob proposta do Agente Geral, niio só na Província 
do Rio de Janeiro como em toclas as províncias do Imperio, os 
Agentes especiaes que forem necessarios para o desenvolvimento 
e progresso da Associa.ção; 

3. o .Marcar as attribuições e commissões dos Agentes; 
4.o Entreter com os Agentes a necessaria correspondencia, dar

lhes instrucções c ordens pr~cisas e resolver todas as duvidas que 
elles apresentarem; . . . 

5. o Organizar, de accôrdo com a D1rector1a do Banco Industrial 
e com a commissão Fiscal, o regimento interno, no qual será de
terminado o- modo pratico de levar a effeito as operacões da As
sociação, e todas as diligenci~s e cautelas não mencionadas neste 
Hegulamento, !!las necessar1as _para o acerto e segurança das 
m~>~mas operaçoes e sua. economia. 



876 ACTOS- DO PODER 

Este regimento interno vigorarã desde logo, mas será sub
mettido ã approvação da assembléa geral »fl. sua primeira reu
nião ordinaria, e só por ella poderá ser reformado ou alte
rado; 

6.• Organizar o balanço e relatorio annual que tem de ser 
apresentado á assembléa geral, depois de approv~do pela Direc
torb do Banco; ' . 

7.o Velar, emfim, pela fie'!. ,e inteira execução do presente Re
gulamento, e levar ao conhech!cnto da Directoria do Banco, com 
o seu parecer, tudo quanto estiver além do prudente arbitrio que 
lhe couber pelo regimento interno. 

CAPITULO VIH. 

COl!liiSSÀO FISCAL. 

Art. 51:1. A Commissão Fiscal será de cinco membros, eleitos 
pela assembléa geral · d'entre os instituidores, sendo tres. pelo 
menos, domiciliados Til Côrte, c os outros dous na Província do 
Rio de Janeiro. 

Art. 56. O seu ex crdcio durará dous annos e a sua eleiçilo será. 
feita por escrutínio secreto, em listas de dez nomes, servindo og 
eincc menos votados de substitutos aos impedidos. Em igualdade 
de votos a sorte decidirá. 

Art. 5í. Os tres membros mais votados servirão tam!::em no 
hiennio seguinte, e assim successivamcnte em todas as eleições 
biennaes. snjeitar:do-se portanto só dous nomes ao escrutínio. 

Art. 58. A Com missão Fiscal elegerá d'entre si o seu Presidente 
e o seu Secretario. 

Paragrapho unico. Nomeará tambem um Fiscal em cada pro
víncia, em que hoav~r agencias da Associaç:io, devendo os na
meados ser escolhid~s d'entre os subscriplores mais distinctos re
sidentes na capit~l da província ou no lugar em que estiver ft 
principal agencia. 
' Art. 50. A Commissão Fiscal reunir-se-ha ordinariamente no 

principio de cada trirrcstre, e a e !la incumbe: 
1. 0 Tomar cr~nhecímenlo de todas as operações desde a entrada 

dos capitaes, e sua conversão, até a distribuicão e entrega, on 
deposilo dos quinhões ; · 

2. o Examinar e julgar os relatorios c contas que a Adr.1inis
tração apres~ntar á assembléa geral da Associação, e ao Go
verno 1m penal; 

3. o Reunir-se extraordinariamente quando o julgar com·e-
niente; · · 

4. o Levar ao conhecimento da Directoria do Banco, qualquer 
eventualidade que pareça requerer providencia; 

5. o Escrever em um livro especial as actas das suas reuniões, 
nas quaes deverão ser consignadas as resolw;ões que tomar. As 
a c tas serão assignadas pelo Presidente e. Secretario da com
missão; 

6.o Velar pela exacta observancia do presente Regulamento e 
do regimento interno. 

Art. 60. O cargo de memnro da Commissáo Fiscal será gra
tuito dUJ'ante o primt-iro biennio social. Terminado esse prazo a 
assemb!éa geral, tendo em attenção os onus deste cargo, poderá 
marcar-lhe o honorarío que deverá vencer dahi em diante, e 
neste caso deliberara sobre os meios de occor:cr a este pagamento,. 
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Art. 61. A commtssão Fiscal poderá funccionar com tres 
membros, mas não poderá deliôerar com esse numero senão es
tando os votos conformes. 

Art. 62. Não podem ser membros da Commissão Fiscal nenhum 
dos Directores nem empregados do Banco Industrial e Mercantil, 
ou Corretores da praça, nem servir cumulativamente nella, pai 
e filho, irmão e cunhado. 

CAPITULO IX. 

DA GERENCIA DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. 63. A gerencia e administração da Associação de Seguro 
Mutuo-Auxiliar do Trabalho Nacional e dos Ingenuos-pertence 
ao Banco Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, representada 
pela sua Directoria, que a desempenhará sob sua responsabili
dade, pelo modo prescripto neste Regulamento, occorrendo a 
todos os -cuidados que o serviço exigir. -

Paragrapho unico. Fica salva a disposição do art. 295 do 
Codigo do Commercio, que autoriza a revogação dos mímdatarios 
a juizo da assembléa geral dos associados; e se esta assembléa 
escolher outra administracão que não seja aDirectoria do Banco 
Industrial e Mercantil ficarão sem vigor as disposições do pre
sente Regulamento na parte relativa ao mesmo Banco. 

Art. 64.. A' gerencia da Associação incumbe publicar por al'-
gumas das folhas diarias de maior circulação : . 

1. 0 As. contas da arrecadação e conversão dos fundos de cada 
trimestre, logo que forem examinadas e appr<>vadas pela Com
missão Fiscal ; 

2. 0 Os numeros dos contractos que estiverem a ponto de· ca-
ducar, e a cad11cidade logo que se der; . 

3. 0 Os relatorios,.balanços e outras contas da Associação. 
Art. 65. Como indemnização e remuneração de todos os en

cargos que o mesmo Banco toma para o desempenho dos deveres 
que lhe ineunibe o presente Regulamento, perceberá dos insti
tuidores uma commissão de cinco por cento sobre a importancia 
do ·capital subscripto, excluída a subvenção de que trata o 
art. 70, e mais dous mil réis por apolice de contracto, substi
tuição e remissão, além do seno devtdo á Fazenda Nacional. 

Art. 66. Esta commissão a que todo o instituidor é obrigado 
no acto de se inscrever na Associação,· será por elle perdida se não 
realizar na época propria o contracto na fórma da mscripção. 

CAPITULO X. 

DISPOSIÇÕES GER.AES. 

Art. 67. Setá admittido a fazer contracto para creaÇão de ca
pitaes em favor dfl Ingenuos qualquer individuo habilitado para. 
contractar, ou devidamente autorizado por seu pai, tutor ou cu· 
rador, desde que tiver a seu cargo o Ingenuo para quem preten .. 
der instituir. 
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Art. ()8. Quaesquer contestações que possam haver, entre os 
interessados nos contractos da Associação, serão sempre deci
didas :1migavelmente por tres arbitros, nomeados pelas partes, 
sendo um para desempate, se não houver accôrdo entre os dous. 
Do juizo do terceiro não haverá mais appellação. E para que 
assim seja, se lavrará oreviaínente a nomeacão dos arbitros, e 
compromisso obrigatorio das partes. • 

Art. 69. No caso de liquidàr-se o Banco Industrial e l\Iercantil 
do Rio de Janeiro, antes do período de duração da Associação, a 
assembléa geral da mesma, se o Banco ainda estiver encarregado 
da sua gerencia, providenciará corno fôr- conveniente. 

CAPITULO XL 

DISPOSIÇÕES ESPECUES. 

Art. 70. A Dil'ectoria do Banco Industrial e l\Iercantil do Rio 
de Janeiro solicitará do Poder Legislativo em favor da Asso
ciação Auxiliardo Tr::.balho Nacional e dos Ingenuos a concessão 
de uma subvenção an:::ual durante 13 annos, de dez mil réis.em 
favor do cont.racto de cada um Ingenuo, que, tendo sido insti
tuído na mesm:i Associacão antes de ter oito annos de idade, con
~ervar em vi;:ror o respeétivo contracto depois de completar esta 
idade, remindo-se assim o Estado da eventualidade de satisfazer 
o compromisso da Lei n. o 20i0 de 28 de Setembro de 1871, que 
im[Jõe ao GoYerno Imperial a obrigação de receber o menor c 
dar-lhe destino, e de pag-ar a ~eu na trono uma indemnização na 
importancia de 1 :0801)000, representada por um titulo de 600~000 
com a renda de 6 % durante 30 annos. 

Art. 7L O producto desta subvenção ( :130~00 pagos em :13 
annos) será integral e exclusinrnente destinado a augmentar 
a accurnulação dos capitaes dos contractós celebrados em favor 
dos respectivos Ingenuos e nenhuma cornF.Jissão cobrará a 
gerenr.ia da A>sociação pelo seu recebimento e applicação irn
mediata em apolices da Divida Publica de conformidade corn_os 
arts. 35 a 38. 

Art. 72. Os Ingenuos que forem instituídos depois de completar 
oito annos de idade, assim como os que, senão intituidos antes 
dessa idade, fallecerem antes de completai-a, ou perderem seus 
direitos por caducar seus contractos, serão exceptuados da sub
Yell~ão referida no artigo antecedente. 

Art. 73. A Associar-ão Eerá obrigada a exhibir os documentos 
cornprobalorios, que, 'a bem do direito aos Ingenuos instituídos, 
forem exigidos pelo Governo ImperiaL 

Art. 74. A Directoria do Banco Industrial c l\Iercantil solici
tará tambem a iseneão do imposto do sello que fôr devido á Fa
zenda Nacional pelos contractos celebrados em favor dos Inge
nuos, e pela transferencia das apolices da Divida Publica_ aver
badas em nome da Aswcia(~âo Auxiliar do Trabalho NaciOnal e 
dos Ingenuos,. ou por ella transferitlas ·aos .instituidose institui-
dores como produ c to da liquidação de seus contractos. . 

Paragrapbo unico. A importancia total desta isenção sera co
brada dos rnutuarios e da Assoclacão em favor do fundo de 
e1pancipação, de que trata o art. 23 deste Regulamento, e im~e
diatamente creditada a respectiva conta á proporção que lór 
sendo realiza:da. 
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Art. i:S. Emquanto a Associa<;ão niio obtiver a ·Subvencão tle 
~tu e tratam os arts. 70 a 73, não terá começo a creação do· fundo 
de ernancip:lcãocreado pelo art. 2~, e a porcentagem destinada 
para sua foriÍlação será creditada como lucro eventual aos con
tractos da clas3e a que pertencerem os instituidores. que a pcr
gal'em. 

Art. 76. Se houver no Imperio :~lgum estabelecimento banca
rio, especialmente creado para auxiliar a lavoura, ao qual seja 
concedida emissão de letras hypothecarias garantidas pelo Es
tado, poderá a Associação converter lambem em taes titulos as 
sommas provenientes daS suas operaçües. observando as mesmas 
regras e condiç-ões determinadas neste Regulamento a respeito 
da acqlliiliçào e aliena~:ao das apofi~es da Divida Publica. 

CAPITULO XU. 

DISPOSIÇÕES. TRA.NSI'PORL!.S. 

Art. 77. Por excepção ao disposto no art. 55 e attendendo-se 
aos trabalhos organicos da Associação, os primeiros instituidores 
que nella se inscreverem, ficarão sendo, pela ordem· da sua in
scrlpção, os membros e os supplcntes da primeira Commissão 
Fiscal. · 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de !876. -0 Presidente do Banco 
Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro, Jeronymo José Tei
xeira Junior. -Jllanoel de Oliveira Fausto .-Manoel .Alves de Souza 
Pinto·. 

DECRETO N. 6277 - DE 2 DE AGOSTO DE i8i6. 

Crêa uma com missão para organisar o vocabulario tec'hn1co da 
. engenharia. 

A Princeza Imperial Regente, em nome do Imperador, 
Ha por bem Crear uma commissão de profissionaes in
cumbida de organisar o vocabulario techníco da enge
nharia, e Approvar, para esse effeito~ as instrucções que 
com este baixam, assignadas por Thomaz Jose Coelho 
de Aimeida, do Conselho de Mesmo Augusto Senhor, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o t.enha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em dous de Agosto de mil oitocentos .setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia e do lm · . ~7[; 

I:\~ 'i)\ ~,1"\.Yi ·I .• 

PRINCEZA IMPERIAL R w. ·' . '1 
. ~ 

Thomaz José Coelho d ~eida. 
!, ~ <J:) 
1: co. .~ ~- . 
\~\ . ~~·"7_.(·. ~ ... 
~~.;:- ,...._,.....s ~v'".....-:;;:;../ 

~=:--:..----~- .... ~~:.:::;..::~ 
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In•t.rucções a que se ref'ere o Decreto n.• 62'2''2' 
dest.a dat.a. 

I. 

O vocabulario technico-constará do seguinte : 
~ L• Todos os termos technicos da:: seiencias, artes~· 

officios que tiverem relação com a profissão do enge~ 
nheiro, enumerados na ordem alphabetica ; . 

§ 2.• A designaç~o da sciencia, arte ou officio a qua 
pertencer cada termo ; 

§ 3.• A, sua definição e as diversas accepções; 
§ 4.• A sua etymologia; 
§ 5. • Os seus equivalentes em francez e inglez; 
§ 6. o Um signal que faça conhecer qual o membro da 

commissão que inseriu o termo; 
§ 7. o Em appendice: uma relação em ordem alpha

betica dos termos technicos em francez, com o seu 
equ~valente em portuguez; e outra iuen.tica para a 
língua ingleza . · 

11. 

Os trabalhos commettidos á commissão creada por 
Dec1·eto desta data, e que fazem objeclo do' vocabulario~ 
serão distribuídos por sete secções, a saber: 

§ L •- :L" SECÇÃO .. 

GEOMETRIA . INDUSTRIAL. 

Sol) esta denominação comprehendem-se as scien
eias, artes e officios que têm por objecto principal a 
applicação da geometria. ' 

Esta secção dividir-se-ha em duas sub-secções; a 
primeira relativa á industria de imitação; e a segunda 
relativa á industria de construcção. . 

I. a SUB-SECÇÃO, DE IMITAÇÃO. 

L • urupo. 
Perspectiva. 
Theoria das sombras. 
Estercotomia. 
Topographia. 
Hydrographia. 
Geodesia. 



Desenho. 
Lithographia. 
Pintura. 
Gravura. 
Esculptura. 

EXECUTIVO. 

2. • grupo. 

Artes e oflicios correlativos. 

2.8 SUB-SECÇÃO, DE CONSTRUCÇÃO. 

Architectura. 
Construcção de estradas de rodagem. 
Idem de caminhos de ferro. 
Pontes. 
Aqueductos. 
Canaes. 
Portos. 

Artes e officio~ correlativos, 

§ 2.0 -2." SECÇÃO .. 

MECANICA INDUSTRIAL. 

Comprehende as sciencias, artes e offi.cios que. têm 
por objecto principal a applicação da mecanica, a saber: 

Resistencia dos materiaes empregados na industria; 
Estabilidade das construcções; . 
Hydraulica; 
Machinas; 

Artes e officios correlativos. 

PBYSICA INDUSTRIAL. 

Comprehende as sciencias, ~rtes e· offi.cios que têm 
por objecto principal a applicação da physic!J., a saber: 

Applicações industriaes das: 
Theoria da gravidade ; 
Theoria do calor ; 
Theoria do magnetismo ; 
Theoria da electricidade ; 
Theorias da luz; 

Artes e officios correlativos. 
- PAJI.TE II. 111 
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$-~.·-4.• SECÇÃO. 

CHiliiCA l!\'Dl)STRIAL • 

Cornprehende as sciencias, artes e officios que têm 
por objecto principal a applicação dachimica, a saber: 

Applicações industri&cs da: 
Ghimica mineral; metallurgia; 
Da chimica vegetal; 
Da chimica animal; 
Da chimica agrícola; 

Artes e- officios cone lati vos. 

§ 5.•-5." SECÇÃO. 

BIOL9GIA INDUSTRIAL. 

Comprehende as sciencias, artes e officios que têm 
por objecto principal a applicação da biologia, a sáber: 

Agricultura; 
Creação dos animaes uteis; 
Zootechnia ; 
Applicações induslriaes dos productos v~getaes e ani-

maes. · 

Artes e officios correia ti vos. 

~ ü.•-6." SECÇÃO. 

GEOLOGIA INDUSTRIAL. 

Compl'ehende a~ sciencia•, artes e officios que têm 
por objecto principal a applicação da geologia, a saber/: 

Estudo dos materiaes do reino minel'al, empregado;; 
na industria; 

Minas ou extracção dos ditos materiaes ; 

Artes-e olticios correlativos: 
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IH. 
Além das seccões designadas, haverá uma especial

mente incumbida da revisão e coordenação dos tra
balhos parciaes. 

IV. 

Os trabalhos de c~da secção, serão confiados a um ou 
mais engen!J.eiros, ou homens de sciencia de ~rovada 
aptidão. " 

§ i. o Cada um dos membros das secções poderá ser 
auxiliado por ;'rofissionacs de sua confiança e escolha ; 
cabendo-lhe, ·porém, a responsabilidade do trabalho 
feHo. · 
s 2. o Nos tl'abalhos apresentados se mencionarão o 

r.ome do membro da respectiva secção, e os dos auxi
liares que nella tiverem collaborado. 

v. 
A commissão será presidida por um dos membros da 

secção de revisão, designado pelo l\linistro da Agricul
tura, Commercio e Obras publicas. 

§ L o Funccionará em uma das salas da Secretaria da 
Agricultura, com o numero dos que se acharem prc
sen tes; reunindo-sé pelo menos uma vez por mez; 

§ 2." Os auxiliares poderão assistir ás reuniões da 
commissão e tomar parte nos debates; 

§ 3. • Os trabalhos da commissão serão regulados por 
um regimento formulado pela secção de reyisão. 

VL 

A coinmissão terá á sua disposição, para consultar 
na sala de suas sessões, a bibliotheca technica do Mi
nisterio da Agricultura; e poderá fazer acquisição das . 
obras de engenharia que alli rião forem encontradas, fi
cando as mesmas obras pertencentes ãquella bibliotheca. 

Poderá requisilar quaesquer informações da direc
toria das obras publicas e de todos os engenheiros ao 
serviço do Ministerio da Agricultura. 

VII. 

Todos os trabalhos organisados pelos membros das 
gecções~ depois de concluida a letra alphabetica a:que 

. pertencerem ou qualquer parte que s.e possa considerar 
completa, serão remcttidos á scccão de r·eYi,ão . . ,. 
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§ L o De qualquer emenda .. ou correcção feita, ·terá 
conhecimento o autor do trabalho. 

§ 2. o As duvidas ou divergencias que se derem na 
revisão dos trabalhos, ou entre as secções, serão resol
vidas pela commissão. 

Vlll. 

Todos os trabalhos serão impressos por conta doEs
tado; e á medida que forem remettidos aõ Ministerio 
da Agricultura pelo ·presidente da commissão. 

IX 

Todas as providencias necessarias ao serviço da com
missão serão requisitadas por jntermedio do seu presi
dente. 

X 

Os trabalhos. quér dos membros das secções, quér dos 
auxiliares serão retribuídos. 

§ :t.• A retribuição (ar-se-ha por grupos, fracções, 
ou partes completas do trabalho confiado a cada um dos 
membros das secções. 

§ 2. • Consistirá em premios em dinheiro, além de 
qualquer distincção que ao Governo parecer acertado 
conferir. · 

§ 3. •. Os premi os serão fixados por uma com missão 
especial de escolha do Governo. 

XI 

O Governo solicitarã do Poder Legislativo a devida 
autorisação para o pagamento dos premios de que trata 
o artigo antecedente. 

XII 

A secção- de revisão deverá receber e examinar quaes
quer trabalhos remettidos por pessoas extranhas á com~ 
missão, que possam concorrer para a organisação do 
vacabulario. 

Esses trabalhos, se forem dignos de alli figurar..em, 
serão igualmente submettidos · á commissão que tiver 
de pro pôr os premios de que trata o art. X. 

Palacio do Rio delàneiro em 2 de Agosto de ~876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6278- DE 2 DE AGOSTO DE !876. 

Approva. provisoriamente as 1-i:tovas t~~i(à.$ e instrucções regula
·' mentares para o serviço de transporte da estrada de ferro da 

Bahia. 

A Princezà Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Ha por bem Approvar provisoriamente as novas tarifas 
e instrucçõe~ regulamentares, que com est_e baixalp, para 
o serviço de transporte da estrada de ferro da JJahia; 
assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Con
selho do mesmo Augusto Senbor, ~finistro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agric'lllqira, Commercio e 
Obras Publicas, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous de Agosto 
do mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo quinto 
da Independcncia e do Imperio. 

RRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO ~. 6279 -DE 9 DE AGOSTO DE !876. 

'Declara a cntrancia da comarca de Humildes, na i>rovincia 
do Piauhy. · 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 
M;~gestade ó Imperador o Senhor D; Pedro Il, Ila por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia 
a comarca de Humildes, creada na Provinda do Piauhy 
pela Lei da respectiva Assembléa, n. • 982 de t5 dt: 
Junho do anno passado. · 

Diogo Velho Cavalc:ínti de Albuquerque, do Con
selho do mesmo Augusto Senhor, l\Iinistro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Agosto de mil oitocenios setenta e se.:..::is~-=~~ 
quinquagesimo quinto da lndependencia e do I .;.,ú-ii -

PRINCEZA IMPERIAL· Nt)_:Jl- \.Jn•: ·fl,-t 
f". '0., "0 ~ 

Diogo Velho Cavalcanti de #_~que . 
.JP,,:J.'d":'l,:,,{\:,.r.'-Ç::_,":'j,. ~·.' ~~ 

·~ 

·.\ -:~ 
'"-: 

··~·.·-. 
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DECRETO 'N. 6280..,... DE 9 Dli AGOSTO DR :18'76 . 

. 1\Iarca o vencimeutoannual do Promotor Pubüco da comarca. 
· ll!l Humildes, ria Província do Piauhy. 

A Princeza Imperial Regente,. em Nome de Sua Ma
gestaqç o Impcra.dor ô Senhor D. Pedro 11, Hâ por 
bem Decretar o seguinte-: · 

Artigo uni co. O Promotor Publico da comarca de 
Humildes, na Província do Piauhy, terá o vencimento 
annual de i :q,005000, sendo 800b de ordenado e 6008 

. de gratificação. 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 

do mesmo Augusto Senhor, :Ministro e Secretario de Es
~ado dos Negocias dq Justiça, assim o tenha enten<lido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em nove de 
Agosto de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti· de Albuquerque. 

DECRETO N. 6281 -DE 9 DE AGOSTO DE 1876. 

Concede :1 CÓmpanhia Ágricola de Campos ·garantia do juro de 
7 °/o sobre o capital de 600:000ii000, effectivamente applicados 
ao estabelecimento de um engenho cj:lntral destinado ao fa
brico de assucar de canna, ria freguezHi de S. João Baptista, 
município· de S. João da Barra, na- Província~ do Rio de 
Janeiro. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador, A ttendendo ao que lhe requereu 
a Directoria da Companhia Agricola de Campos, Ha por 
bem, nos termos do art. 2." da Lei n. • 26S7 de 6 de 
Novembro do anno passado, Conceder-lhe a gara~tia do 
juro de Stlteporccnto (7°/0 ) ao anno sobre o c_apttal de 
seiscentos contos de réis (600:000JOOO) efiecLivamente 
applicados á construcção de um engenho central e de 
snas dr!lr.ndPncias para o fabrico de assucar rle canna, 
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na freguezia tte S. João Baptista da Barr:1, municipio de 
S. João d:~ B1rra, na Provinci::~ do Rio de Janeiro,·me-. 
diante o emprego de apparelhos e processos modernos 
mais aperfeiçoados, observadas as clausulas que! com. 
este baixam assignadas por 'thomaz José Coelho de 
Almeida, do Consclho.tle Sun Mogestade o Imperaclor, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Com~ercio e Obras I)ublicas? _que ,',ass~m o 
tenha entendido e faça executar. Palacw do,)Rw de 
Janeiro ·em nove de A.~mto de mil oitocentos ~ctenta 
e ~eis, qninquagesimo quinto da Inclepenilcncia e do 
impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se refure o Decreto n. 0 6281 
(lesro data. 

I. 

[fica concedida á -Companhia Agricola de Campos, 
p:~ra o estabele.cimento ele um engenho central, desti
nado ao fabrico d_e assuca1· de canna, mediante o em
prego de apparelhos e processos modernos os mais aper
feiçoados, na freguezia de S. João Baptíst;l da Barra, 
municioio de S. João da Barra, na Província do Rio de 
Janeiro', a garantia do juro de sete por cento (7 °/o) 
ao anno sobre o capital de seiscentos contos de réis
(600:0006000), etJectivamente empr~gados na construc
ção dos eclificios para a fabric:t e dependencias desta, 
tramway, seu material fixo e rod<1nte, animaes c acces
sorios indispensaveis ao serviço da mesma fabrica. 

11. 

A responsabilidade do Estado, pela garantia do juro, 
só será effectiva depois que a Companhia provar que o 
engenho central está ~m condições de funccionar e dura
rá por espaço de dezOito (:1.8) annos, conta'dos da data do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por semes
tres vencidos, em pres~n_ça dos balanços de liquidação da 
receita e despeza exhibidos pela Companhia e devida
mentc·e~:~minados e ~uthenticaclos pelo Agenle Fisral 
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do Governo; 'razendo-se, no acto em que a empreza 
estiver prompta e em estado de começar suas operações, 
a conta do juro até então vencido, correspondente ao 
tempo e á somma do capital effectivamente empregado 
na ctmstrucção, para ser paga conjunctamente com o 
juro do primeiro semestre posterior á inauguração da 
fabrica. · 

Se a Companhia tiver necessidade de completar o 
capital fóra do Imperio, regulará' o cambio de vinte e 
sete dinheiros esterlinos por mil réis (27 d. por :l$000) 
para as· respectivas operações. 

III. 

Além da garan.tia do juro ficam concedidos á Compa
nhia os seguintes favores : 

§ L o Icenção de direitos de impo1·tação sobre as ma
chinas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados 
ao serviço da fabrica. 

Esta isenção não se fará effectiva emquanto a Compa
nhia não apresentar no Thesouro Nacional, a relação dos 
sobreditos objectos, especificando a quantidade e qua
lidade, que essa Repartição fixará aunualmente, con
forme as instrucções do Minis te rio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita â restr
tuição dos direitos, que teria de pag.ar e á multa do 
dobro desses direitos imposta pelo Ministerio dos Nego
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas ou pelo 
da Fazenda, no caso de que se prove ter alienado por 
qualquer titulo objecto importado , sem preceder 
licença daquelles l\linisterios ou da Presidencia'da Pro
víncia e pagamento dos respectivos direitos. 

§ 2. o Preferencia para acquisição de terrenos devolu
tas existentes na freguezia, effectuando-se pelos preços 
mínimos da Lei n.0 60:1 de :l8 de Setembro de :1850, se a 
Companhia distribuil-os por immigrantes que importar 
e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes de
vidamente medidos e demarcados, por preço excedente 
ao que fôr autorizado pelo Governo. 

IV. 

A Companhia, logo que estiver em condições de func
cionar, submetterá á approvação do Governo o plano e 
orçamento das obras proj ectadas, os desenhos do.s appa
relhos, a descripção do~ processos empregados no fabrico 
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do assucar e os contractos celebrados com os proprieta
rios agrícolas, plantadores e fornecedores de canna, a 
fim de que o Governo possa ajuizar do systema e preço 
Jas obras e da ·quantidade da canna que poderá ser forne
cida ao engenho central nos termos da condição 7. a 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem ~ndicadas pelo Governo nos trabalhos preli
minares de que trata o periodo anterior, caducando a 
concessão no caso de não representarem os contractos 
celebrados com os proprietarios agriéolas, plantadores 
e fornecedores a quantidade minima de canna especifi
cada na citada clausula 7. • 

v. 
A Companhia começará as obras dentro de tres mezes 

contados da data da approvação do plano e orçament-o e 
concl.uirá doze mezes depois. 

VI. 

Se as obras não começarem, ou depols de começadas, 
não forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo 
poderá declarar nulla a concessão, salvo caso de força 
maior devidamente comprovado, em que será conce
dido novo prazo para -realização do serviço, que não 
tiver sjdo opportunamente executado; ficando de ne
nhum effeito a concessão, se, e§gotado o novo prazo con
cedido, não estiver con~luido o serviço.-

VII. 

O engenho central que a Companhia estabelecer ierâ 
a capacidade para moer, pelo menos, diariamente, cento 
e oitenta mil (180.000) kilogrammas de canna e fa- · 
bricar seiscentos mil (600.000) kilogrammasde assucar, 
annualmente, no mínimo. · 

A' medida que f6r augmen Lando a producção da canna 
será elevada a potencia dos mac'hinismo&, de modo. a 
obter, pelo menos, uma quantidade de assucar na mesma . 
proporção acima estabelecida. 

, VIII. . ~~~i) 
A Companhia, de accôrdo. com o Govern ~~u-

zirá em seu estabelecimento os melhoram t~l}ue no 
futuro forem descobertos e interessarem I!Sclalmente 
ao fabrico de assucar. _; 23 ~ 

- u:arl,: u. ;; Ui v"\ 

-'~~-~?-~ 
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IX. 

A Companhia ligará, por meio de linhas ferreas que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas da freguezia, estabelecendo pa
radas, onde possam ser entregues pelos cullivadores as 
cannas destinadas á- fabrica, e empregando a tracção 
animada ou a vap(}f para a conducção da canna e expor
tação do assucar em wagons apropriados a este serviço. 

X. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é livre 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento e 
spa indemnização, podendo.esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso e qualidade da c.anna ou em certa proporção e 
qualidade do assucar fab:fiCado. 

XI. 

Do capital garantido. pelo Eslano .destinará a Co'll pa
nbia o valor de dez por cento (lO 0

/.) p;:rà constituir 
um fundo egpecial que, sob sua- responl'abilidade,. em
prestará a prazos convencionados e juros até oito por 
cento (8 °/.) ao anno, aos plantadot·es e fornecedores 
de canoa como adiantamento para auxilio dos gastos 
de producção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accôrdo o va~or presumível da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa e determinada colheita futura; instrumentos de 
lavoura e qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os q uaes deverãu ser especi licados no con tracw de em
preslimo, em que se expressará o modo do pagamento e 
a ·prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
durante o prazo do emprestimo, os obj<::ctos dados em 
fiança. 

XII. 

O capital garantido pelo Estado compór~se-ha das 
sommas empregadas nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas 4. • e 4. a, isto é, plano e orçamento das 
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obras, desenhos das, macbinas e d~scr.ipçilo- dos pro
cessos, construcção dos edificios apropriados para a fa
brica-e dependencias desta, trgmway, seu material fixo 
e rodante, animaes e accessorios indisperisaveis ao 
serviço da mesma fabrica, e bem assim de outras des
pezas feitas bona fide que forem approvadas pelo Go-
verno. • 

XIII. 

Nas despezas de custeio do engenho c entra 1 serão 
comprehenilidas sómen te as que se fizerem com a compra 
das cannas e do material de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos ordinarios e occur
reDtes. 

XIV. 

A substituição geral ou parcial do material empre
gado no ser\"iço do engenho central, as obras inclusive 
o augmento das contractadas; correrão po1· conta do 
fundo de reserva que a Companhia constituirá por 
meio de uma quota deduzida dos lucros liquidos da 
fabrica. · 

XV. 

Logq que a Companhia distribuir dividendos supe
riores a dez por cento (10 %) começará a i-ndemnizar o 
Estado de qualquer auxilio pecuniario que d~lle tenha 
recebido com o juro de 7% sobre a importancia do 
mesmo auxilio. 

XVI. 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (tO "fo) em tres partes iguaes: 
uma applicada a .constituir o fundo de amortizaçãoj. a 
outra a augmentar· o ue reserva, que serã represen
tadl), no minimo, por·um terço do capital, e a terceira 
a addir á quota dos dividendos. 

XVll. 

A Companhia obriga-s0 a presLar os esclar~cimentos 
que forem exigidos pelo Governo~ pelo Presidente da 
Provincia e pelo Agente Fiscal, a não empregar es
cravos, a entl'egar semestralmente ao Agente Fiscal um 
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relatorio circumstanciado dos trabalhos e operaçõés e a 
contractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica; sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes e com
petentes. 

XVIII. 

_o Governo nomeará pessoa idonea para fiscalisar as 
operações da Companhia, a execução do eontracto com 
ella celebrado e· o cumprimento dos ajustes feitos com 
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna. 

XIX. 

O Governo reserva-se a -faculdade de suspender o pa
gamento do juro garantido: 

§ L • Se por culpa da Companhia, durante tres annos 
consecutivos o engenho central não produzir o minimum 
do assucar que a Companhia se propóz fabricar. 

§ 2. • Se por igual motivo, o engenho central deixar 
de. funccionar por espaço de um anno. . 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. 

XX. 

A's infracções do contracto a que não estiver com
minada pena especial imporá o Governo administrati
vamente a multa de um a cinco contos de réis ( !:000$ 
a 5:0001000 ) e do dobro na réincidencia, procedendo-se 
á cobrança executivamente. 

XXI. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo Imperial, que julgará de sua procedencia, ou
vida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de 
Estado. · 

XXII. 

As questões entre o. Governo Imper!a~ e a Companhia 
e entre esta e particulares serão decididas quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imperio, de accOrdo com a Legislação Brazileira. 
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XXIII. 

As questões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Governo Imperial e a Companhia serão resol
vidas por dous arbitros, nomeando cada parte o seu. No 
caso de empate, ~ão havendo accOrdo so:Qre o terceiro 
arbitro, cada parte designará um ConselhE!l-o de Estado, 
decidjndo entre os dous a sorte. 

XXIV. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução proceder-se-ha á liquidação de conformidade com as 
leis em vigor' sendo vendido em hasta publica o engenho 
central e suas pertenças para reembolso das quantias 
que a Companhia tiver recebido do Governo. Não ha
vendo lançador, o Governo arrendará o estabelecimento 
e indemnizado que seja de taes quantias, o devolverá aos 
subscriptores das acções da Companhia e em falta delles 
a seus legítimos successores. 

XXV. 

Do exame e ajuste das contas da receita e despeza 
para o pagamento do juro garantido será incumbida nma 
commissão composta do Agente Fiscal,deumAgenteda 
Companhia e de mais um empregado designado pelo Go
verno ou pela Presidencia da Província. A despeza que 
se fizer com a fiscalisação do contracto correrá por conta 
do Estado, durante o prazo da concessão da garantia. 

. . 7 • -

XXVI. 

O contracto que fôr celebrado, em virtude destas 
clausulas, será revisto de cinco em cinco annos, podendo 

. ser modificado nos pontos que a experiencia reputar de~ 
feituosos mediante accôrdo prévio entre os contra
ctantes. 

XXVII. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
Regulamento para boa execuçãd do art. 2. o da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro de 187~, obriga-se a co ~-~--=-~-------.-.· 
sionaria a cumprir e fazer cumprir o mesm ~tu~-~~.MAfi,t 
mento no que lhe fôr applicavel.. v..,<-.... ~~ · 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Ago ~'t876,-· 
Thomaz José Coelho de Almeida. f. :-Cl · 

;, ~ 
t: ;:::: ...._ 

--:.-
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DECRETO N. 6282- DE 9 DE AGOSTO DE 1.876. 

Approva os estatutos da Associação,.... Co~munidade Evangelica 
····Allemã_. ··- · 

Attendendo ao que requereram os membros da Asso
ciação-Co-unidade Evanp;elir:a Allemã-, e Con
formando-me com o parecer da Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de 31. de Maio do anno proximo findo, Hei por bem, 

·em Nome do Imperador, Approvar, para os effeitos civis, 
os estatutos da mesma Associação divididos em 52 ar
tigos e datados de 1.5 de Novembro de 187&., com a 
clausula porém de qúe a associação fica obrigada, . nos 
casos e para os fins designados no Decreto n. o 1.225 de 
!Ode Agosto de 186~. a impetrar licença especial quanto 
aos bens que d'ora em diante adquirir. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conse
lho d.e SuaMagestade o Imperador, Senador do Impeí·io, 
Ministro e Secretarío de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha. ent~ndido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Jose Bento da Cunha e llig_ueiredo. 

Estatutos dà, Communidade Evan~elica 
'-' 

Allemã do Rio de Janeiro. 
DO ESPIRo/) E DOUT.IUJ!{A DA COllM'UNIDADF l!lVANGELlCA ÁLLEMÃ DO 

RIO DE JANEIRO. 

Art-. 1. 9 A Communidade Evangelica Allemã do Rio de Janeiro 
reconhece e professa o credo religioso -da Igreja Evangelica Unida 
tal como é consideradá na Prussia a igreja do Estado. 

Quando á doutrina, culto e disciplina, segue a confissão, li
thurgia e regras da igreja evangelica da Prussia. 

DOS 1\fEYBROS, SEUS~DIREITOS E DEVEBES. 

Art. ~.o Poderá ser membro da Communidade todo o christão 
eyangelico, quatquer que seja a seita especial da igreja evangc-
hca a que pertencer. ' 
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Art. 3. o Pertencerão á Communidad'e; gozando de todos os di
reitos de membros natos, os membros da Ag~regaça:o suíssa cujos 
nomes forem apresentados annualmente á Dtrectoria. -

Art. 4. o Todo e qualquer. membro tem a·obrigaça:o de satisfa
zer uma contribuição annua, que nunca será menor da quantia 
de 5~. Pela contribuição proporcional de uma 11rma.>ocial, 
todos cs socios que nella figurarem' serão membros da eommu
nidade. 

Art. 5. o E' dever de todos os membros obse:lllvar eserupulo-
3amente as .disposições dos estatutos, dos quaes recebera:o um 
exemplar no acto de sua admissão. 
·Art. 6. 0 Os membros recentemente admittidos só te rio direito 

de voto no segundo anno de sua entrada para a communidade ; 
de eleição para os cargos no terceiro e de fazer parte da commissão 
incumbida de contractar nov.o pastor, quando se der essa vaga, 
no quinto anno. . 

Art. 7. o Perderão o direito de membros da Communidade 
aquelles que se recusarem a pagar a annuidade a que são obri
gados. 

DO PASTO.It. 

Art. 8. 0 A nomeação do Pastor será feita por uma com missão 
decinco membros, eleita em assembléa geral, á qual compete esti
pular as condições reciprocas por meio de um contracto. 

Art. 9. 0 O acto de empossamento do Pastor será real1zado pela 
nirectoria com .... concurso do Pastor anterior. 

Art. iO. E' obrigação do Pastor celebrar o serviço divino e 
todos os actos ecclesJasticos, segundo os preceitos da Igreja 
Evangelica Unida. -. 

Art. H. O P ~stor deverá escripturar, 4e conformidade com as 
leis vigentes, os seguintes livros da Igreja: 

Registro dos baptismos; 
Dito das confirmações; 
Dito dos matrimonios; 
Dito dos obitos. 

Art: f.l!. Os registros serão feitos em duplicata e guardados pela 
Directoria. · 

Art. 13. O P::,stor apresentará uma vez por anno á Directoria, 
antes de formular-se o relatorio, uma relacão dos actos ofliciaes 
•ue houver celebrado durante o anno ecclésiastit:o findo. 

Art. U.. A administração da caixa dos pobres fica a cargo do 
Pastor,o qual deverá prestar contas dessa missão em o relatorio 
annual. 

Art. HS. O Pastor, no exercício de seu cargo, é membro consul
tivo e votante, não só da Directoria como da assembléa geral. 

Art. !6. O Pastor perceberá um ordenado annual estipulado 
no con1racto e pago em trimestre$ adiantados pelo Thesoureiro 
da Directoria, principiando do dia do embarque para o Rio de 
Janeiro e terminando com a exoneração do cargo. -

As despezas da viagem para:> Pastor, sua mulher e filhos, serão 
pagas pela Communidade, bem como as despezas da volta, se o 
Pastor tiver exercido o cargo durante cinco annos. · 

Art. 17. Se o Pastor, em caso. de morte, deixar vi uva~ esta re
ceberá. da caixa da igreja o ordenado de um semestre, que com
petia ao seu marido, e, caso exigir,as degpezas do seu regresso 
serão pagas pela Communidade. 

Art. !8. Além do ordenado fixo, perceberá o Pastor os emolu
mentos dos baptismos, confirmações, casamentos, e obitos. 
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D.A. DIRECTORIA. 

·'Art. 19. A' directoria, unico orgão e representante da Commu
nidade, compete administrar e zelar os negocios e interesses da 
associação, e velar na manutenção e execução fiel do ritual e dos 
estatutos. , 

Art. 20. A directoria, além do Pastor, se compõe de cinco 
membros, dos quaes um assume o cargo de Presidente, o segundo 
o de Secretario e o terceiro o de Thesoureiro, sendo accessores os 
dous restantes. -

Art. 21. A escolha dos cargos será feita de commum accôrdo 
entre os Direetores. 

Art. 22. Além dos cinco Directores, serão eleitos na mesma 
eleição cinco supplentes para preencherem as vagas eventuaes 
devendo neste c_aso os supplentes substituir os que s1hirem da 
directoria a requerimento escripto da mesma. 

Art. 23. A eleição dos Directores e supplentes será feita an
nualmente em assembléa geral ordinarra, a qual se verificará 
no fim do me:.: de .\bril. A posse se realizará no dia 21 de Maio, 
anniversario da celebração do primeiro, serviço Divino da Igreja 
Evangelica Allemã no Rio de Janeiro. 

Art. 24. ·Os Direétores serão eleitos por dons annos e em cada 
anno sahirão tres da directoria por commum accôrdo, e os sup
plentes serão eleitos por um anno; sendo o primeiro aquelle que 
tiver sido mais votado. Se este se recusar a preencher alguma 
vaga que se der, perderá o direito de supplente, tomando o seu 
lugar o immediato na ordem da votação. · 

A.·t. 25. Ao Presidente compete presidir ás reuniões da direc
toria e da assembléa geral e encarregar os diJ:.ectores da exe
cução das deliberações que forem adaptadas. Nos casos de em
pate tem o p, esidente o voto de qualidade. 

Art. 26. Ao Secretario compete redigir e escripturar as actas 
e por ordem da Directoria a correspondencia e pub!icacões, bem 
como formular o relatorio annual, o qual, depois de approvado 
pela directoria, será lido pelo Secretario em assembléa geral 
ordinaria .. 
,. O Secretario deverá executar as determinações da directoria 
em tudo aquillo que fôr relativo ao expediente e ao registro da 
correspondencia no competente livro, e ler na assembléa geral 
a acta da ultima sessão (ordinaria ou extraordinaria), nella 
mencionando os nomes dos membros que compareceram. · 

Art. 27. Ao Toesoureiro compete esoecialmente inspeccionar 
os utensis da Igreja, os objectos inventariados, etc., arrecadar 
toda a receita da Communidade, pagar as despezas correntes 
com autorização da directoria; e proceder, quanto aos donativos 
e quantias a capitalisar, conforme as deliberações da assembléa 
geral, tudo de accôrdo com a directoria. -

Cumpre ao Thesoureiro, antes de assumir o exercício do car~o, 
fazer o inventario dos objectos pertencentes á Communidaae, 
confrontando com o inventario anterior. 

O Thesoureiro deverá ainda cobrar as annuidades dos mem
bros, sendo nesse serviço coadjuvado ·pelos seus co~panheiros 
de directoria, fazer a escripturação minuciosa do hvro de re
ceita e d~speza e formular no fim de cada. anno um palancete, 
que será mserido no relatorio annual,depo1s de exammado pela 
directoria. 
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DAS ELEIÇÕES. 

Art. !8 A eleição dos Directores e supplimtes é feita por es
crutinio secreto, recolhendocse em primeiro lugar a lista dos Di.
rectores e em seguida a dos supplentes, bastando para validade 
a maioria relativa nunca inferior aiO votos. Os Directores po
derão tomar parte activa nas eleições, se estas não se referirem 

. a sua administração. Não são admittidos votos por procuração. 
Art. 29. O resultado da eleição será immediatamente commu

nic!l~O á assembléa -geral pelo Presidente, e, se houver nesta oc
cas_Ia_? recusa de qualquer cargo, proceder-se-ha logo a nova 
eleicao. 

Art. 30. Quando houver vagas na pirectoria e falta d~ sup~ 
plentes para pr~enchel-as, ella convocará sessão extraordmana 
da assembléa geral a fim de proceder ás eleições suppleruenta
res para o período de tempo que fa tar. 

Os que forem então eleitos funccionarão s:tmente durante o 
tempo que devia restar áquelles a quem vão substituir. 

Art. 3!. Os Directores, que tiverem de abandonar o cargo, 
poderão ser reeleitos. 

DOS REPRESENTANTES D.\ COMlliUNIDADE. 

Art. 32. Sendo os Directores os representantes iivremente 
eleitos da Communidade, as obrigações que contrahirem para 
com as autoridades ou outra qualquer pessoa, dentro dos limites 
prescriptos pelos estatutos, serão obrigatorias para a Communi· 
dade. · 

Se os Directores ultrapassarem as suas attribuições, serão pes· 
soalmente responsaveis pelas infracções que commetterem. 
Quando a directoria proceder em contrario ao que determina~ 
os estatutos.ou as resolucões da Communidade, terá esta o di
reito de responsabilisal-â e mesmo de exonerai-a, se ff}r preciso. 

Esta deliberação compete á assembléa geral, que será .. convo
C!J-da extraordinariamente para esse fim, havendo prévio reque
rimento. 

Na assembléa convocada deverão estar presentes pelo menos 
cincoenta membros ; e depois de serem convenientemente elu
cidados po~ discus~ão os pontos da denuncia ou queixa, pro~e
Jp,r:se-ha .a vo~aç.ao por escrutinio secreto,_ a qual prodl!Zl:<á 
elTe1to deliberativo quando provier do sufTragw de tres qumtas 
partes dos membros p;-esentes. . 

Art. 33. O requerimento para a convocação da assembléa 
ge~al no~ cas?s acima referidos, ou para qualquer outra _sessão 
C?'•l"aordmana, deverá ser assignado pelo menos por vmte e 
c!nco membr_os e entregue i Directoria com a declaração tlos mo
tivos que exigem a convocacão. 

Art. 3i. Os requerimentos·e propostas de membros isolados da 
Communidade ou do Pastor serão transmittidos á directori::t, e 
esta servira de medianeira nas disseneões, ou queixas que forem 
sujeitas ü sua consideração, devendo" a parte queixosa declarar 
abertamente o seu nome. · 

Art. 35. Se as dissenções entre o Pastor e membros isolados 
não puderem ser extinctas pelos esforços da directoria, a questão 
será resolvida pela assembléa geral extraordinariamente con
vocada, a qual só deverá Cunccionar neste caso com cincoenta 

- PA!l.TE il. 1i3 
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membros pelo menos, sendo necessario que a deliberação tomada 
obtenha em escrutínio secreto a votação das tres quintas partes 
_pelo menos dos membros presentes. 

Art.'36. Nas divergencias em materia puramente tbeoklgica, 
a Directoria solicitará o parecer de uma faculdade tbeologica al
lemã que decidirá a questão . 

.• o\rt. 37. Os Directores obram collectivamente, isto é, um unico 
D1rector só é autorizado a praticar actos officiaes em virtude de 
deliberaÇão da Directoria. 

DAS SESSÕES. 

Art. 38. As sessões, ou são da Directoria ou da Communidade, 
constituindo neste ultimo caso a assembléa geral. · 

Art. 30. As sessões da Directoria se effectuarão uma vez por 
mez no dia e lugar designados pelo Presidente, ou quando este as 
convocar extraordinariamente. 

Para que a Directoria possa deliberar é necessario que compa
reçam a sessão quatro Directores. 

Art. 40. A reunião da Communidade em assembléa geral ordi
naria se realizará no edificio da igreja, uma vez por anno, na 
ultima dominga de Abril. 

A ordem do dia desta sessão constará especialmente do se-
P~~: . 

t. o Apresentação e leitura de um minucioso relatorio dos ne-
gocios da Communidade; 

I. 0 Prestação de contas da Directoria; 
3. 0 Eleição dos Directores e supplentes. 
Terão nesta occasião todos os membros o direito de apresentar 

propostas ã Communidade, a qual sobre ellas immediatamente 
resolverá. 

Terão força de iei as resoluções tomadas pela assembléa geral 
quando estiverem presentes pelo menos vinte membros com di
reito de voto, incluindo os Directores, excepto nos casos de ser a 
assembléa convocada de conformidade com o que dispõr.m os 
arts. 32 e 35. Se porém a sessãó fôr adiada por falta de numero 
legal, far-se-ha nova convocação e então a assembléa deliberará 
com o·numero dos membros que comparecerem. 

Art. if. A assembléa geral será convocada extraordinaria
mente pela Directoria todas as vezes que e lia julgar necessa-rio, 
ou quando lhe fôr requerido, na fórma do que determina o 
art. 33. · 

Na ultima hypothese a sessão deverá effectuar-se dentro do 
prazo de tres semanas. 

Nas reuniões extraordinarias da Communidade, poder-se-ha 
tratar, sem entretanto tomar-se deliberação alguma, de qual
quer. assumpto independente da ma teria designaâa par~ ordem 
do d1a. 

Art. U. As sessoe~ da assembléa geral deverão ser annuncia
das_ com antecedencia, e por tres vezes seguidas, nos jornaes de 
ma10r circulaÇão com declaraÇão dos motivos da convocação. 

A: aeta das sessões da Directoria e da assembléa geral será 
aSSl!{J!~da por todos os Directores presentes. 

O 1d1oma allemão será o unico seguido em todas as seSI6es. 
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DO OaG.AHIST.l. 

Art. 43. O organista é nomeado pela Directoria e tem o dever 
de executar as ordens que ella e o Pastor determinarem, sendo o 
seu ordenado tlxado pera mesma Directoria. 

Quando o organista fôr chamado para exercer as suas funcções 
em baptisados ou casamentos, terá direito a perceber a gratiflca
~,ão de IS#OOO. 

DO SACIUST.io • 

.A.rt. 44. O Sacristão é. igualmente nomeado pelt Directoria, 
mediante contracto. E' de sua obrigacão conservar em perfeito 
~eio o edificio da Igreja, bem como tódos os seus utensis, per
cebendo ordenado mensal marcado pela Directoria e tendo di
reito á gratificação de tSOOO por baptisado, confirmaÇão, casamellto 
e enterro. 

DO SERVIÇO DIVINO E DOS A.CTOS B.ELIGIOSOS.. 

Art. ~. A. Directoria, de combinação como Pastor, designará a 
hora do serviço divino, o qual deverá realizar-se em todos os do
mingos, no prtmeiro dia do anno, na sexta feira da· Paixão, dia 
da Ascenção e do Natal. 

Art. 46. Para os dias de peniteneia e para a celebração da Santa 
Ceia São designados a sexta feira da Paixão, o dia da Confirmação 
e o ultimo domingo do anno ecclesiastico . 

.&. confissão e preparaçã•l serão celebradas immediatamente 
antes da Santa Ceia. (Convem que os respectivo> commungantes 
avisem com antecedencia ao Pastor para a recepção da Santa 
Ceia.) · · 

Art. 47. O anniversario da sagração da Igreja (27 ite Julho de 
1845) será festejado annualmente por um sermão em acção de 
iraças. · 

Quando o dia 27 de 1ulbo não tõr domingo, a festa se etreetuar& 
no domingo seguinte. 

Art. i8. Os baptisados e casamentos poderão ser celebrados na 
Igreja ou em casas particulares. · 

Art. 19. A confirmação será celebrada na quaresma depois d"a 
competente preparação que começará logo depois do Anna Bom. 

. & 

DO EllOLUliiENTOS 

Art. so. O Pastor tem direito nos actos eeelesiasticos a peree
ber dos membros, que já pertenciam á Communidade no anno an
terior, os seguintes emolumentos : 

Por baptisado 2SISOO; 
Por confirmaçlo 8$000; 
Por casamentO ISSOOO; 
Por enterro 38000. 
Em todos os easos pagar-se-ba ao Sacristão a esportula dc-
2~. 



900 ACTOS DO PODER 

Por certidões extrahidas do livro da Igreja. ou por attestados, 
revestidos do sello da Communidade, o Pastor terá direito á gra
tificação de_2$000 por cada exemplar, abstrahindo as custas do 
sello. 

·Art. IH. Nos actos ecclesiasticos celebrados pelo Pastor, are
querimento de individuos que não pertencerem á Communidade, 
serão estes obrigados a pagar, além da taxa de iOSOOO para a caixa 
da Igreja e da esportula de 21$000 para o sacristão, os seguintes 
emolumentos ao Pastor: 

Por baptisado !SSOOO; 
Por confirmação 88000 ; 
Por casamento 108000; 
Por enterro 10gooo. 
O Pastor tem direito á conducção gratuita nos enterros para o 

cemiterio, e nos baptisados e casamentos realizados em casás 
particulares. • . 

Todos os emolumentos deverão ser pagos ao Thesoureiro da 
Directoria antes da celebração dos respectivos adtos ecclesias
ticos. 
·A' Directoria compete; segundo as circumstancias, disJ>ensar os 

pobres do pagamento de todos os emolumentos ou de parte 
delles. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 52. As propostas para accrescimos ou emendas aos pre
sentes Estatutos só poderão ser submettidas á consideração da as
sembléa geral por intermedio da Directoria, devendo ser acom
panhadas de um parecer por esta formulado; e para serem 
appt:_ovadas necessitam da presença de trinta membros e do voto 
favoravel de tres quintas partes. 

Rio de Janeiro, 15 de Novembro 1874. (Seguem-se as assigna
turas). 

-DECRETO N. 6283- DE 9 DE AGOSTO DE 1876. 

Concede• á Companhia das Minas de Ouro e Cobre ~o Sul do Brazil 
cem datas mineraes de terras, e autoriza-a· a estendér suas ope
rações ao municipio de :Oom Pedrito, na Provincia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. · 

' . . 
A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 

Attendenào ao que requereu a Companhia de :Minas de 
Ouro e Cobre ao Sul do Brazil devidamente representada, 
Ha por bem, lia conformidade das clausulas 3." e 8. • do 
Decreto n. o 4629 de 28 de N oyembro de' f870, Conce
der-lhe cem da tas mineraes de terras para lavra de suas 
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minas, e bem assim autorização pa.ra estender suas ope
rações ao município de Dom Pedrito, na Provincja de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. . ' 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de_Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oi
tocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6284 - DE 9 DE AGOSTO DE !876. 

Concede privilegio a José Luiz Alves de Mirandella para fabricar, 
usar e vender carroças de sua i~tenção, destinadas ao transporte 
de trastes. ,.- : '' 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmpel'ador, 
Attendendo ao que requereu José Luiz Alves de Miran
della, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, 
Ha por bem Conceder-lhe privilegio, por oito annos, 
para fabricar, usar e vender carroças de sua invenção, 
destinadas ao transporte de trastes. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitoeenlos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
e do Imperio. 
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DECRETO N .• ~5'.-· DE 9 DE AGOSTO DE :1876. 
. i 

Concede autorização á Comp\}nbia c~antagallo Industrial, para 
funecionar, e approva CO!Íl modificaçÕes seus estatutos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu a Companhia Can
tagallo Industrial, devidamente representada, e de 
conformidade com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 16 de Junho do corrente anno, Ha por bem 
Conceder""lhe autorização para funccionar, e Approvar 
seus estatutos, com as modificações que com este. 
baixam, assignadas por Thomaz· José Coelho de Al
meida, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, 
.Hinistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim <> 
tenha ·entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos setenta e 
s.eis, quinquagesimo quinto da lndepende'lcia e do 
lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeitla. 

Modlfteaçae. a que ee ret'ere o Decreto n.• ft~aK 
de•ta data. 

I. 

Art. t. • Acrescente-se no fim- e dunrá pelo tempo 
de trinta annos. 

IL 

At·t. 3. • Addite-se : Os accionistas são responsa
veis pelo valor das acções que lhes forem distri
buídas. 

Ill. 

Art. 9. u, § 6. • No final declar:e-se o seguinte : para 
os legares da Commissão Fi~cal não P?dem s~r votados 
os accionistas que fizerem parte da Dtrectorta. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Agosto de :1876.
Thomaz José Coellw de Almeida·. 
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Prójecto de estatutos. 

TITULO UNJC O. 

CAPITULO Ul'iiCO. ' 

Art. 1. 0 A Companhia anonyma com o titulo-Cantagallo In
dustrial-que se estabelece nesta cidade de Can&agallo, tem por 
fim fundar u·ma fabrica de tecidos de algodão, fazendo acquisi- · 
ção da materia prima para expôl-a em tecidos ao consumo 
publico. 

§ 1. 0 Seu capital será de 400:0008000 dividido em duas mil 
acções de 2008000 cada uma : . 

1. o As acções serão uominativas e sua trans.ferencia só pode
rá fazer-se, por termo lavrado em livrQ eilpecial, logo que es
tiver realizada a primeira prestação equivalente á quinta parte 
do capital. 

Art. 2. 0 A CoQlpal)hia ~e consi(lerará conslituida e poderá 
fuilccior.ar lo;;to que f.:Jrem approvados os estatutos, estando 
subscripto pelo menos a metade do seu capital. 

§ 1. 0 Quinze dias det>ois de. sua. insta Ilação, os accionista pa
garão 20 °/0 do capital que subscreverem. 

1. o O restante ~lo capital Sl,lbscripto será em prestações nun
ca superiores a 20 °/,;, nem em intervallo menor de 30 dias en
tre o pagamento de uma á outra, precedendo anouncio de oito 
dias pelo menos. 

Art. 3." Per~Jem a beneficio da Companhia o direilo ás pres
tações já pagas, os accionistas 'que nao effectuarem as restan
tes no devido tempo. 

Art. 4.o A Companhia será administrada e dirigida por uma 
Directoria composta de tres accionistas, que possuam cincoenta 

· acções pelo menos, eleitos por tres annos pela assembléa geral 
dos accionistas. E.tceptua-se porém a primeira Directoria, que 
será composta dos cidadão.s Augusto de Souza Brandão, Ml!ior 
José Lourenço Bellieui e Bacharel Francisco José de Souza Go
mes, cujas funcções exercerá até 31 !le Janeiro de 1880. . 

§ 1. o Os Directores elegerão il.'entré' si quem exerça os carros 
de Presidente, Secretario .e Thesoureiro. 

§ 2 o Sempre que por qualqQer motivo vagar algum lugar de 
D1rector, a Dirrr·toria o preenchera nomeando d'e~ttre os ac
ciouistas o que tiver o requisito ~igillo por e~te art. 4. 0 , e o 
nomeado exereerá u' car-g'o por todo o tempo que exerceria o 
l>irector a quem substituir. 

Dali o o impedimento passageiro de qualquer Director e sendo 
sua falta prejudicial ao serviço, igual procedimento terá a Di
rectoria, devendo porém o substituto resignar o lugar desde que 
apparecer de~mpedido o proprietario do cargo. 

Art. ã. o A' Directoria incumbe: 
1. o Administrar todos os negocios da Companhia, celebrar 

quae!fquer contractos relativos ao fim da mesma Companhia, re
presentai-a perante o Governo Imperial em juizo ou fóra delle, 
pa1·a o que fica habilitada com os necessari()s poderes, como 
se cada um fosse especialmente mencionado nestes estatutos ; 
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2. • Nomear um Gérente que tome a seu cargo a direcção do 
expediente do serviço dia1·io, marcando-lhe ordenado e gratifi
cação e o destituir quando convenha aos interesses da Com
panhia; 

3.0 Nomear e demitth· os outros empregados e marcar-lhes 
ordenados ou vencimentos; 

4. o Inspe~:cionar e fi~calisar todos os trabalhos rle que de
· pender o regular andamento e bom exito do lim da Companhia; 

5. 0 Por interrnedio do Thesoureiro fazer recolher em um ou 
mais Bancos as som mas arrecadadas que não tiverem immedia

- ta applicação ; 
6. • Fechar as contas no fim de cada semestre e fazer o divi

dendo dos lucros liquides que tocarem a cada nccionista; 
7. 0 Apresentar á assembléa geral em cada mez de Janeiro o 

balanço do anno anterior e o relato rio da Companhia ; 
8.° Facilitar ~ Cnmmissão Fiscal o exame da escripturação 

e do archivo e dar-lhe todas as informações e explicações que 
e lia exigir; . 

9. 0 Deliberar sobre o valor das prestações que os accionistas 
deverão pagar sempre que houver necessidade para satisfação 
de encargos da Companhia, e fixar o prazo dessas entradas 
guardando o disposto no n. o 1, § 2. o do art. 1. • destes estatutos. 

§ 1. • Ao Presidente compete especialmente : 
1. ° Convocar as assembléas geraes m•dinarias ou extraordi

narias por intermedio do Secretario, marcando dia, hora e 
lugar; "d" . - d o· . - d c 2. 0 Pres1 Ir as sessoes a . IrectorJa, ser orgao a ompa-
nhia e assignar todos os papeis com cxcepç.ão dos contractos e 
procurações que serão assignados pela Directoria ; · 
, 3. ° Fazer cumprir wdas as decisões tomadas pela Directoria 

e providenciar provisoriamente sobre qualquer negocio urgen
te que fôr da compe!eucia da Directoria. 

~ 2. 0 Ao Thesoureiro COI!J.pete : 
1. 0 Ter sob sua ;.:uarda e responsabilidade as som mas da Com

panhia que forem destinadas ás despczas imrnediatas ou urgen
tes e eft"ectuar os respectivos pagamentos. 

~ 3. o Ao Secretario incumbe: 
1. o Redi!lir as a c tas, mencionando nellas todas as delibera

ções tomadas pela Directoria que as assignará, e fazel-as re
gistrar no livro competBnte e subscrevel-as ; 

2. o Convocar em nome do Presidente a assembléa geral or
dinaria ou cxtràordinaria; 

3. 0 SubscreYer a transferencia das acções. 
Art. 6.o A começar da reuniao da assembléa geral em Ja

neiro de 1880, os l)irectores irão sendo annualmente substitui
dos na terça parte, observando-se o preceito do § 13, art. 2. o 
da Lei n. o 1083 de 22 de Agosto de 1860. 

Art. 7. 0 Os Directores perceberão a quantia a.nnual de qua
tro contos de réis cada um. 

Art. 8. o O Gerente receberá immediatas ordens e instruc
ções da Dire<"toria em tutlo quanto disset' respeito ao andamen
to regular da administração !la Companhia e responderá pe-. 
rante ella por todos os seus actos. 

§ 1.o Ao Gerente incumbe; _ _ . . 
Cumprir todas as ordens e mstrucçoes da Du:ector1a, satisfa

zendo com zelo e intelligencia as obrigações que lhe forem 
prescriptas. , 

Art. 9. o A assembléa geral dos accionistas sera constituída 
pelos possuidores de cinco ou mais acções, inscriptas no regis
tro da Companhia, tres mezes antes da reunião" para que forem 
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convoca•los, exceptua•la a primeira reunião que se celebrar; e 
'poderá funccionar achando-se representada pelo menos uma 
quinta parte do capital subscripto. · 

·L o S~o admittidos votos por procuração excepto para elei
ções; 

2. 0 os ,-otos serão contados na· razão de um por cada cinco 
acçõe~, não podendo exceder"!- dez, ainda que o aceionista tenha 
mais ele cincoenta acções, e quando qualquer Companhia ou 
firma fõr aeéionista, nm só de seus socios poderá votar; 

3. 0 Além •las sessões ordinarias que serão em Janeiro de cada 
anno, haverá as extraordinarias que convocar o Presidente ila 
Dirccto1·ia, ou . requererem aceionistas que representem pelo 
menos um decimo do capital ; · 

4. o Oito dias antes se,rao as reuniões annunciadas; 
IS. o Nas sessões ordinarias da assembléa geral será lido o rela

torio e apresentadas as contas pela Directoria; 
6. o A assembléa geral nessas sessões nomeará uma commis

são fisea!, eleita por escrutinio, composta de tres accionistas pos
suidores de 25 acções pelo menos para dar o seu parecer sobre 
esse relatorio e contas, e mareará um prazo nunca maior de 
tfuinze dias para nova reunião da assembléa geral, em que se 
votará o parecer da commis~ão e approvação das contas ; 

7. 0 Em as sessões extraordinarias só se tratará do objecto para 
que foram convocadas . 
. Art. 10. Quando por falta de numero a assembléa geral ordi
naria ou extraordinaria não se constituir, o Presidente da Di
rectnria fará nova convocação com o prazo de cinco dias, e então 
nessa reunião se deliberará com o numero de aeeionistas pre-
sentes, qualquer que elle seja. · 

Art. 11. A assembléa geral ordinaria e extraordinaria será 
presidida _por um accionista que não seja Director, votado por 
acelamaçao, e o Presirlente nomeará o Secretario e o eserutador. 

Art. 12. A' assembléa 2eral compete: 
Resolver todos os negocios que não estiverem expressamente 

commettidos á DireetorJa. 
Elegera esta e tomar-lhe contas de sua gestão annualmente 

confirmando ou não seus actos, que ficam sujeitos á sua appro-
vação; . 

Art .. 13. As deliberações da assembléa geral serlio tomad36 
por maioria de votos e obrigam aos aeeionistas presentes e ::.ü
sentes. 

Art. 14. D9s lucros líquidos da Companhia elfectivamente rea
lizados no semestre, a Directoria fica autorizada para separar a 
quota neeessaria para constituir um fundo de reserva, exclusi
vamento destinado a fazer face ao deterioramento do material 
em serviço e mais perdas do capital social e para substituil-o. 

§ 1.. 0 A quota necessaria para a constituição do fundo de re
serva será de lí 0

/ 0 • 

§ 2.• Nenhum dividendo será feito emquanto o capital social, 
desfalcado em virt~Ide de perdas, não fõr integralmente restabe
lecido. 

§ a. o O fundo de reserva, porém, se julgará completo quando 
atfin~ir á somma ~quivalente á oitava. parte do capital despen
dido que será depositado em t~m ou mais bancos á disposição da 
Directoria, que o empregará conforme as necessidades e conve
nieneias da Companhia. 

Art. tiS. Do restante dos lucros líquidos se fará dividendo aos 
aeeionistas. 

Art. t6. A Companhia se dissolverá ·nos casos previstos pelo 
Decreto n.• 2711 de 19 de Dezembro de ti60 e sua liquida~ã.o será 

- PAP.TE !I. :lf/l, 
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feita pelo morlo por que a assembléa get·al e:uraordinaria, para 
isso convocada, o determinar, guardadas as diSposições do Co
digo Coinmercial. 

A porção do ca1;ital social, cuja perda deve necessariamente 
operar a rlissolução da Companhia, será a equivalente á metade 
rJo capital subscripto. 

Art. 17. Embora rião estejam especificadas nos presentes es
tatutos algumas disposições dá legislação vi;. ente, a Companhia 
Uca sujeita ás que lhe forem applicaveis, wando-as como ex-
pressas. . . l· 

Art. 18. A incorporação da Companhia é.tlevida aos cidadãos 
Adam Benaion e Dr. Tristão Franklin de Alencar Lima autores 
da i!léa, e aos filzC!Hleirt~s Augusto de Souza. Brandão e J)lajor 
José Lourenço Bcllioni que se lhes ass11ciaram. · 

Art. 19. 03 incorpor:uloresdesistcm·eln favor da· companhia de 
quaesquer beneficios que por ventura llles fossem devidos, sob 
condição de ser dada a preferencia em identidade de clrcum
stancias com terceiros a qualquer dos dous primeiros incorpora
llores para a empreitada das obras do estabelecimento e machi
nas ou a am!)ôs se convier. 

Art. 20. Os abaixo assignado.s se obrigam pelo numero de ac
ções que subscreveram e ficam sujeitos ás disposições destes 
e~tatutos que dão porapprovarlos, autorizando ainrla a DirecLo
r'Ià para requerer ao Governo Imperial sua approvação o aceitar 
as alterações que o mesmo Governo entender que lhes deva fazer, 
e marcar prazo para as propostas com J)Cna da prelação do 
art. 19. 

Canlagallo, 17 de Fc.vereiro de 1876. 
(Sc~ruem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6286 - DE 9 DE AGOSTO DE 1.876. 

Concede a José Candido da Silva privilegio por oito annos para 
fabricar e vender o apparelho de sua invenção destinado a 
prevenir sinistros no trafego das linhas de carris urbanos. 

A Prin~eza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu José Candido da 
Silva, e de conformidade com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha 
por bem Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para 
fabricar e vender o apparelho de sua invençã(} desti
nado a prevenir sinistros no trafego das linhas .de 
carris urbanos, gegundo a descripção a que se refere o 
requerimento, que fica :1rchinrlo, de dez de NovembN 
do anno passado. · 
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Thomaz José Coelho de Almeida, dQ Conselho de Sua 
Magestade o ImperadO!', Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa• 
lacio do Rio de Janeii·o em nove de Agosto de mil 
oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto da 
lndependencta e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL Rl!;GENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO. N. 6~87 - DE 9 DE AGOSTO DE f876. 

Proroga o prazo marcado jmra a ineorporação da Companhia-
Rio de Jan~ifo e Minas. · · · 

A Prince~a Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Presidente da Directoria 
da Companhia- Rio de Janeiro e Minas-, Ha por bem 
Prorogar até trinta e um de Dezembro do corrente anno 
o prazo fixado no art. 39 dos estatutos que baixaram 
com o Decreto n. • 5851 de 9 de Janeiro de 1875 para 
começo das operações da mesma companhia. 

Thomaz José Coelho de Almeida, .do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, llinistro 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 nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo· quinto da lndependenc-ia 
e do Imperio. 

PRJNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tkom.az J03é Coelho de A.lmeidà. 
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DECRETO N. 6288 - DE 9 DE AGOSTO. DE 1876. 

Concede J!riv:il!)gio a. Lucten A. Tartiere para o apparelho de sua 
invençãó, destinado a seccar rapidamente o .~fé. 

A Princeza Imperial Regente,em NoJRe do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Lucien f, Tartiere, .e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Ctirôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem 
Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para fabricar 
e vender o apparelho de sua invenção, destinado a seccar 
rapidamente o café e a aproveitar, pela distillaÇão, as 

. aguàs assucaradas da respectiva lavagem. 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 

Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
,~o ·Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia 
e·do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTÉ. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6289- DE 9 DE AGOSTO DE t876. 

Concede privilegio a José Ribeito da Silva, para uma maehina de 
sua invenção, destinada a preparar ~~f.~· 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu José Ribeiro da Silva 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Procu
rador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por 
bem Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para fa
bricar, usar e vender uma machina de sua invenção, 
destinada a preparar café. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o l.mperador, 1\linistro e Secretario de Estado 
dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas assim o tenha entendido ·e faça executar. Pala cio 
do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquages.imo quinto~da Independencla 
e do Imperio. · 

PRINCEZA IMPim.IAL REGENTE .. 

· T/wmaz 1osé Coelho à8 .Almeida •. 

DECRETO N. 6290- DE 9· DE AGOSTO Dlt 1876. 

Autoriza a Associação do Theatro de S. ,;Carlos, em Campinas, a 
funccionar, é approva'; coiilmoditléações, seus estatutos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Associação do Theatro 
de S. Carlos, em Campinas, devidamente representada, e 
de conformidade com o parecer da Secção doS-Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de 20 de Junho do corrente anno, Ha por bem Autori
zai-a a funccionar e approvar seus estatutos, com as mo
dificações, que com este baixam, assignadas por Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos N.e
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos se
tenta e seis, quinquagesimo· quinto da Independencia e· 
do Imperio. 

PRINCEZA . IMPERIAL REGENTE. 

1'homaz Joté Coelho de Alm1ida. 
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C::lau!llula• que ba.bLaram cem o Decreto 
... • 6~80 de~~ta data. 

I. 

Art. 6.• Fica supprimido. 

11. 

Art. 22 § i. • Substitnam-so as palavras- podendo de
positai-os em umBanco, elc.-pelasseguintes-devendo 
depositai-as em um Banco designado pela Directoria e 
quando tenha de empregai-os por deliberação des~a ou 
da assembléa geral, não o farã senão em apolices da di
vida publica Interna fundada nacional ou provincial que 
goze dos mesmos privilegios das geraes. Em títulos da 
mesma ordem se converterá o fundo de r~rva. 

Ill. 

Art. 26. Supprimam-se' as palavras-assim conao se 
consideram jã em commisso aquelles dos socios falle-
cidos equenãodeixarem herdeiros. . 

Palacio do J;l.io de Janeiro em 9 de Agosto de t876.
Thoma.z José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Associação do Theatro S. Carlos. 

TITULO I. 

CAPITULO I. 

Art. L• A Sociedade fundada nesta cidade em !8~7, com o fim 
de edificar o l'heatro S. Carlos, fica reorganizada pelo modo dis-
posto nos presentes estatutos. · , · , 

Art. 2._• Esta. Sociedade é formada pelas pessoas que contrí
buÍ!·am com seus capitaes para a edificação do referido Thea.tro, 
cujos nomes constam do livro da matricula fls. :1 e 2, e bem assim 
por seus successores, qualquer que seja o titulo de transmiSsão 
da propriedade. . -

Art. 3.• Attendendo á elevação do valor que tem tlc!oo mesmo 
editlcio; quér pelo augmento natural dos preços . dos predios 
nesta Cidade, quér pelas despezas nelle feitas, fica ó mesmo ava
liado _para o fim de formar o fundo social, na quantia de 
35:000(1000. . 
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Art. i. 0 O mencionado fundo social será re.Pre>cntado por 
l.lOO acções de iã,')OOO, tendo o accionista primitivo de i30lJOOO; 
ora elevadas a 600PO, direito a it de taes acções e os de quan· 
tia inferior a um numero correspondente. 

Art. 5.o O socio primiti~o, cuja assignatura assim triplicada 
não der um numero exacto de acçiies, ou os .seus successores 
que v.ela diYisAo hajam por ventura &cado com fracçõ~>, terão o 

. dire1to de inleiral~al! formando acç!ies completas.' · ·.. . 
· § 1. 0 Logo que forem approvados os presentes estatutos, a Dl
rectó:ria fará uma classificação do estado actual das acções primi
tivas, contendo as divisões por que tenham pasS?-dO; c ,o Secre
tario avisará aos possuidores !le ditas fr4cções para q'ue as in-
teirem na fórma ora estabelecida. · · · 

§ 2. 0 03 socios que não entrarem com as respectivas quotas, 
no prazo destes estatutos, têm renunciado o valor das mencio
nadas fracções em beneficio da Sociedade. 

S ·3. o O prazo p~ra esta entrada será de trinta dias pãra os 
socios que estiverem no município, tres mezes para os que es
tiverem fóra delle, e um anno para os que se acharem ausentei 
do Imperio. · . 

Art. 6. 0 Os herdeiros de socio fallecido ou que vier a fallecer, 
partirão entre si as a<;ções da herança como fôr de direito. Se, 
porém, o numero dellas não comportar divisão exacta, dividir
se-ha sómente o numero logo inferior que a isso se prestar, e o 
excesso será aajudicado a um só dos herdeiros c um obrigação de 
compensar aos demais em outros bens, pois que a acção é indivisí
vel e não poderá pertencer a mais de uma pessoa. 

Art. '1. o .Na falta de qualquer dos socios por fallecimento; fal
lencia, ausencia ou qualquer incapacidade para a administração 
de seus bens, será. eHe ouvido nils delibarações sociaes por seu 
representante legal. · 

Art. 8. o Todo o socio terá um numero de votos igual ao quo
ciente do numero de suas acções dividido por quatro, salvas as 
seguintes restrir.ções: L a Nenhum socio poderá te!' mais que 
seis votos; 2.• Todo o socio terá ao menos um voto, embora 
possua uma só acção. 

CAPITULO 11. 

Art. 9. o O fundo social será representado pelo lfheatro S. Car
los no valor já mencionado de 35:000~000. Além disso deverá 
ter a Associação um fundo de re,erva organizado na fórma dos 
presentes estatutos.. 

Art. l.O. A assembléa geral poderá elevar o capital social até 
a quantia de sessenta contos de réis (60:000$000) emittindo no
vas acções com tanto que tal deliberação seja tomada por dous 
terços de votos dos socios, designadamente convocados para esse 
fim com antccedencia e aviso de trinta dias. 

CAPITULO Ill. ~~MA 
~" \)~ 

Art. H. o fim da Associação é conservar, ou Smà \}econ, 
struir sendo necessario, o Theatro S. Carlos e al J~compa
nhias dramaticas, Iyricas ou a qualquer outro Jétt.em' de diver
timento, com t~nto que nenhum damn(l seja crr· ~a.tf a·o e!lificio 
au seus utensts. . f -· ~ 

, CC '\)" 

\ ~" 
~ 
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A Directori.a será responsavel para com a Sociedade, e ollrigada 
a pagar qualquer p~ejuizo que em cont-ravenção a este artlg& 
causem as companhias ou emprezas. , 

Art. :líl. O producto dos rendimentos do edlficio, deduzidas a~> 
despezas com a conservação, embelle.i:amento e reparos delle, e 
seus u tensis, e mais dez por cento, par a fundo de reserva, será 
dividido proporcionalmente entre os socios, corn tanto que esse 
dividendo não exceda no anno a dez por cento do capital social. 

Paragrapho unico. A quota que exceder dos referidos dez por 
cento accrescerá ao fundo de res"llrva, mas terá escripturação 
explicativa de sua origem; a fim de inteirar o dividendo do 
anno seguint!J, caso nêlle não se attinja ao maximo de ·iO por 
cento. · 

Art. :l3. A assembléa geral, com as conàiçCit~s do art. 10, po
derá ordenar a reconstrucção total ou parcial do edillcio. 

CAPITULO l'f-

Art. u .. A Sociedade será regida por uma Directoria, composta 
do cinco membros ; destes um. será o Presidente, outro servirá 
de secretario, outro de Theso'ureiro, e os dous outros de simples 
Directores, eleitos por escrutínio secreto com designação dos 
w.gos para que foram eleitos. · 
· ~rt. :l5. A8 funcÇôes da Directoria durarão um anno a contar 

de sua posse, que. terá lugar a L o de Janeiro . .Ir. Directorla pro
visaria funccionará até i. o de Janeiro de :1.876. 

Art. :1.6. A Directoria poderá contractar para o serylço da Ad
ministração material ao edificio e escripturação da receita e 
despeza até dous emrregados, cujos ordenados serão prefixados 
pela assembléa gera • 

CAPITULO V. 

Art. 17. A assembléa geral se reunirá ordinariamente duas 
vezes por anno, a 25 de Dezembro e :1.. 0 de 1aneiro. Na L 8 terá. 
lugar a apresentação das contas e nomeação da nova Dlrec
toria, e na 2. • a disCU!iSão e approvação daquellas e posse desta, 
além da apresentação e disc~ssão de quaesquer propostas, o que 
se dará em ambas. 

Paragrapho unico. A assembléa geral terá um Presidente 
nomeado por-acclamaç:to, ao qual cabe nomear o seu Secretario 
e a commissào de exame das contas. 

CAPITULO VI. 

Art. :1.8. A' assembléa geral compete : 
S L o Fazer a eleição da Director1a, dar posse a ella e lomar 

contas ás antigas. . 
§ 2.o Deliberar sobre a reconstrucção completa ou parcial do 

_predio, sua. ornamentação, pintura, proviment'> de moveisJ etc. 
§ a. o Decretar o dividendo entre os socios, nllo exceaenào 

elfe á taxa dP.IO %, art. :li!. . . 
§ 4.. o Destituir a Directoria, · qu~ndo m1o preencha ella rcg-u

lar~ente os deveres que lhe são Impostos. 
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Art. !.9. A' Directorla oompete: 
§ '. 0 Dirigir a Sociedade,. bem assim representai-a em todos 

os aetos, quér em Juizo, quér fóra delle, po4endo aeehmar e 
ser aceionada em nome'della. · 

§. 2. • Fazer os concertos, e melhoramentos de que precise o 
theatro, não excedendo a 5001$000 por anno, ou etiectuar as ae
quisições, reeonstrueções ou embellezamento de qúalquer valor, 
que tenha deliberado a assembléa geral. · 

§ 3. 0 Alugar o tbeatro na fórma do determinado no art. U. 
5 4. 0 Nomear diversos empregados de que tratam estes esta-

tutos. . 
Si 5. o Convocar a assembléa geral sempre que o bem e int~ 

resses da Sociedade o exigirem, ou lhe fõr requerido por fO so
cios representando pelo menos cem aeções. 
• § 6. 0 Designar dia para suas reuniões, hora e lugar. 

§ 7. 0 Designar a caução que deva prestar a Companhia ou 
qualq_uer individuo que pretenda alugar o theatro, estabelecer a 
espeCie della, e marear o quantum. 
· Art. 20. Ao Presidente compete: 

5 L" Presidir a todas as reuniües da assembléa geral e da Di
rectoria, menos as em que tratar-stl da apresentação e approva~ 
ção de contas, sómente durante esse trabalho e discussão. 

§ 2. 0 Assignar toda a correspondeneia offieial da Sociedade, 
todas as deliberações da Direetoria, mandar fazer avisos, annun
elos e participações. 

§ 3. • Nomear quem o substitua ( i.mtre os Directores) ao Secre
tario e Thesoureiro. 

Art. 21. Ao Secrelario compete: . 
§ i.• Fazer e _assignar toda a correspondencia da ~cieda~e. 

av1sos, annuncJOs ou qualquer outra deliberação da D1rector1a; 
bem assim lavrar as aetas da assembléa gerar e llireetoria, me
nos as de que trata. o art. 20. 

~ 2.° Fazer em livro especial a matricula dos soeios funda
doresz e de outros novos, que para o futuro forem admittidos, 
com aeclara((ão do numero de acções de cada um em seguida ao 
nome do soCio. . · 

5 ;J. • Lavrar em livro proprio os respectivos termos de trans
terencla de aeÇôes. 

§ 1.• Fazer e publicar só com sua assignatura todos os av:isos, • 
annuncios e outras deliberações da Directoria. 

§ 11.• Dar ao Procurador uma lista nominal dos soeios que não 
houverem pago suas assignaturas ou chamadas para receber o 
importe, quando não o façam por simples annuneio. 

Art. 22. Ao Thesoureiro compete: 
§ L 0 Ter em boa ordem e conservação todos os fundos da 

Sociedade, podendo depositai-os em um Banco, ou empregai-os 
em acções de companhias, se assim o deliberar a a.ssembléa 
geral, ou em caso ur&ente, a Direetorla. 

S i. • Cumprir toaos os saques da Directoria. 
§ 3.• Fazer toda a escripturação da receita e despeza da So

ciedade em livro proprio, com precisão e clareza, de modo que 
se!ossa verificar a qualquer hora o estado da caixa. / 

~.· Organizar uma conta corrente em fórma de balanço de 
to a a receita e despeza annual para ser ·presente á assembléa 
geral na 3. • dominga de Dezembro. 

Art. lil3. Os outros dous Direetores têm iguaes direitos aos ou
tros membros da Direetoria, e são obrigados a substituir os outros 
em seus cargos, conforme designar o Presidente durante o impe
dimento de algum delles. O Presidente, porém, será substituído 
pelo Director mais velho cnh·e os qu:tlro. 

- PARTE 11. lH; 
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Art. ii. Ao Procurador. compete: 
§ t.• Fazer a cobrança dos· alugueís do theatro, das assigna

turas e chamadas dos socios que não accederem aos annuncios. 
§ 2. • Ter em boa guarda, sob sua responsabilidade, todos os 

inoveis do theatro, pannos, quadros e todos os outros lltensis. 
§ 3. ° Conservar sempre limpo e asseiado o Theatro, inspeccio

nal-o duas vezes por semana para evitar qualquer deterioramento 
que possa haver proveniente de gotteiras, incendio ou qualquer 
outro _damno; bem assim a sua segurança para evitar furtos de 
movets. 

§ 4.. • Entregar as chaves ao alugador quando a Directorla dc0 

terminar, recebei-as quando fôr occasião, fazendo porém previa
mente um inventario em duplicata dos moveis e utensis alli 
existentes, assignado por elle e pelo alugador, para dar um 
quando lhe entregar as chaves, e para a verificação da exis
tencia desses objectos quando recebei-as do alugador. 

§ 5. 0 Mandar fazer reparos urgentes, pequenas despezas que 
não excedam a 101)000 por semana, e as despezas necessariàs com 
a limpeza do edifi.cio e segurança das portas e janellas. levando 
isso ao conhecimento da Directoria quando esta se reunir. 

CAPITULO VII. 

;· Art. !5. Todo o soei o tem direito: 
' § L• De votat e ser ·votàdo para todos os cargos da Sociedade, 
excepto se fôr senhora. · 

§ 2. o De discutir e votar sobre todas as ma terias sujeitas á 
deliberação da assembléa geral,_podendo fazer-se representar 
nesta por procurador, tendo direito de tantos votos quantos lhe 
permitte o art. s.• 

§ 3.• De pedir a reunião de àssembléa geral, sempre que o 
interesse dá Sociedade o exigir, podendo apresentar nessa e 
outras reuniões as propostas que julgar uteis á Sociedade. 

~ IJ,. o De receber· o dtvidendo que lhe couber conforme a ta
be1la marcada. 

Art. 26. O socio que nao acudir ás chamadas nos ·prazos de
signados pela Directoria, e .depois de ser-lhe exigiu o pelo procu
rador, perde o direito às acções que tiver e cabem ellas em 
commisso, assim como se consideram já em commisso aqueHas 
dos socios fallecidos, e que não deixarem herdeiros. 

'Í'ITULO 11. 

CAPITULO Ylll. 

Art. !7. O dividendo que se tiver <le fazer nunca excederá a 
lO% ao anno, e só será tirado do producto liquido, depois de de
duzidos lO% para fundo de reserva, e todas as despezas feitas 
durante o anno. , 
. Art. 28. Quando a assembléa tenha de augmentar ·o fuhdo go

ctal, serão preferidos os actuaes accionistas na tomada das 
acções, e o valor destas será recPbido nas propo'rcões. e ·prnos 
que a Oirectoria determinar. • · 



EXECUTIVO. 9!5 

Art. 19. A assem.bléa geJ'al estará- constituída e poderá tunc· 
eionar desde que se reuná a quarta }larte dos socios, represen
tando um decimo das acções realizaaas. Se, porém, no dia de
signado não se effectuar a reunião do referido numero, a
assembléa terá lugar oito dias depois, e funecionará com os so
cios que aP.parecerem, por menor que seja o seu numero, sendo 
as suas deliberações obrigativas para todos os socios; como se por 
todos fossem tomadas. 

Art. 30. Estes estatutos começarão a obri~ar logo que forem 
approvados pelo Governo, na conformidade das Leis. 

Campina:s, 1.• de Agosto de 18717. (Seguem-se as assigna
turas.) 

DECRETO N. 6291- DE 9 DE AGOSTO DE !876. 
. . 

Concede.puyH~io a D- Heninger c F. Luuuy para o processo 
de sua tnvenção, destinado á conservar _materias animaes e 
_vegetaes. . 

A Pdnceza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereram D. Heninger e F. Lumay, 
e de conformidade com o parecer do Conselheiro Pro
curador da CorOa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por 
bem Conceder-lhes privilegio, por oito annos, para o 
processo de sua inve_nçiio destinado a conservar ma
terias animaes e vegetaes. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em noye de Agosto de mil oitocentos 
seten~a e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
c do lmperio. 

PlUNCEZA HIPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelko de Almeida . 
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DECRETO N. 6292- DE 9 DE AGOSTO DE 1.876. 

•Concede privilegio a Sàmuel Beaven para uma machina de sua 
invençiô i!~~~i~aáa à despolpar·e polir café, e bem aSsim a des-
aascar arroz. · ··-· · 

A Princcza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Samuel Beaven, e de confor
midade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Seberania e Fazenda Nacional, Ha. por bem Con
ceder~Jhe privilegio, por oito anoos, para fabricar, usar 
e vender uma machlna de sua invenção, destinada a 
despolpar e r·Jlir café e descascar arroz. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho-de Sua 
Magestade o Imperador, Mini~tro e Secretário de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, qulnquageslmo quinto da Independencia 
E.i do Imperio. 

PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE. 

Tli,omaz J<Jsé Coeího de Almeida. 

DECRETO N. 6~i!93- DE 9 DE AGOSTO· DE 1876. 

Concede privilegio a Henrique Janot para um app~~~lh9 de su 
invenção destinado a brunir, J)olir e ventilarE!'-.~~ 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmperador, 
Attendendo ao que requtJreu Henrique Janot, e de confor· 
midade com o parecer do Conselheiro Procurador da 
Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, Ha por bem ~on· 
ceder-lhe priYilegio, por oito anp.os, para, fabricar, 
usar e vender um apparelho de sua invenção, destinado 
a brunir, polir e ventilar o café emgráo. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
.Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
bliças, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 

. do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Indepcndencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA · Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 629.í -DE 9 DO:. AGOSTO DE :1876. 

Concede privilegio a José Lucio Monteiro para um processo cbi· 
mico M·sua"'iiívença:o, destinado a tornar. impermeaveis quaes-
quer tecidos. ---- ·-···-- ·· ·-. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que' requereu José Luci o Monteiro, 
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, 
Fazenda e Soberania Nacional, Ha por bem Conceder
lhe privilegio, pqr oito annos, para um processo de sua 
invenção, destinado a tornar impermeaveis quaesquer 
tecidos. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em nove de Agosto de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6295 - llE 9 oo AoOOST.O DE !876. 

Regula o exercicio dos empregad·os do lllinisterio .da ]usti~a e 
expedição ilos .. rês(Jectfvós . títulos. .. . . 

A Princeza lmper1al Regente, em _Nome de Sua 
Mage~tade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por 
bem Decretar o seguintet 

Art. t. o Os empregados sujeitos ao Minlsterio da 
Justiça não poderão entrar em ·exercício sem apre
sentarem os respectivos titulos ã autoridade compe
tente para deferir-lhes juramento e posse. 

Art. 2. o Depois d-e publicados os despachos no Diario 
Of!icial serão os Decretos ou -Portarias, que servem 
de títulos., remettidos á Recebedoria do Município na 
Córte e ãs Secretarias das Presldencias nas Províncias. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

D'iogo 'Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Con
selho do mesmo Augusto Senhor; Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha 
entendido e faç.a executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em nove de Agosto de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Dwgo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6296- DE 23 DE AGOSTO DE 1876. 

Supprime o lugar de Inspectol' de alumnos do Instituto dos 
· Surdos-Mudos. _ --·-- ---·- -

Attendendo ao que propôz o birector do lns'tituto 
dos Surdos-Mudos, -Hei por bem, em Nome do Impe
rador, Decretar o seguinte: 

Art. L • Fica supprimido o lugar de Inspector tle 
alumnos, -creado pelo art. 3. o do Hegulamcnto appro
vado pelo Decreto n." 5~35 de -15 de Outuhro- de 1873. 
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Art. 2. o A• obrigações dos Inspeclores serão cum
pridas pelos Repelidor.es, que perceberão os mesmos 
vencimentos daquelles. 

O Dr. José Bento !la Cunha e Figueiredo, Senador 
do Imperio, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos. Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte c tres de Agosto de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do lmperio. 

PiUNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueü·edo. 

DECRETO N. ô297 - DR 23 DE AGOSXO DE 1876. 

Concede garantiadoj'qro de 7 °/0 sobre o capital de 700:()()()8000 
à Companhia que os prop;ietarios da fabrica de refinação 
Dous de Julho estabelecida. no Gabrito, freguezia de Plrajá, na 
Província da Bahia, incorporarem para converter a dita fa
brica em um ep.!f~_!Jo_cen~ral. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador, Attendendo ao que lhe requere
ram lldefonso Moreira Sergio, Dr. José Luiz de Al
meida Couto, Tito José de Mello, Quintino Pedreira de 
Cerqueira, .José Freire de Carvalho, Barão de Fiaes, 
Antonio Pedro de Albuquerque Junior e Tito Moreira 
Sergio, proprietarios da fabrica de refinação Dous de 
Julho estabelecida no Cabrilo, freguezia de Pirajá, na 

·capital da Província da Bahia, Ha por bem, nos termos 
do art. 2. o da Lei n. o 2687 ue 6 de Novembro dó anno 
passado, Conceder á Companhia que incorporarem, a 
garantia do juro de 7 % ao anno sobre o capital 
de setecentos contos de réis (700:0001000) effectiva
mente applicados á construcção de um engenho central 
e de suas dependencias, em que será convertida a re
ferida fabri-ca, para o fabrico de assucar de canna, me- .. 
diante O emprr.go·(JC apparclhos C processos modernos 
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mais aperfei.çoatlos., observadas as chmsulas que com 
este baixam assignatlas por Thomaz Sosé· Coelho de Al
meida, do Conselho do mestiJo Aug-usto Senhor, Minis
tro c Secretario de Estaqo dos Negocios da Agricul
tur<J, Commercio é Obtas Públicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em v in te e tres de Agosto de mil oitocentos setenta e 
!leis, quinqnagesimo quinto da lndependencia e do 
Imperio. · 

PRINCEZA I.lUPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas s que se refere o Decreto n. 0 0~9,. 
desta da~a. 

I. 

Fica concedida á Companhia, que os proprielario~ 
da fabrica de refinação Dous de Julho estabelecida no 
Cabrito, freguezia de Pirajá, na capital da Província 
da Bahia, organizarem para o estabelecimento de um 
eng-enho central, em que será convertida a referida 
fabrica, destinado ao fabrico de assucar · de canna, 
mediante o emprego de apparelhos e processos mo
dernos os mais aperfeiçoados, a garantia do juro de 
sete por cento (7 %) ao anno sobre o capital de sete-
centos contos de réis (700:0006) effec~ivamente em
pregados na construcção dos edificios apropriados 
para a fabrica e dependencias desta, tramway, seu ma
terial fixo e rodante, animaes e accessorios indispensa
veis ao serviço da met:ma fabrica. 

li. 

A Companhia poderá ser organizada dentro ou fóra 
do Imperio, sendo no primeiro caso preferidos p:lfa 
accionistas, em igualdade de condições, os proprietarios 
agrícolas da referida freguezia. 

III. 

Tendo a Companhia a sua séde no exterior, nomeará 
um repre~entante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no lmperio, directantente ·com o 
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Governo Imperial, as que!'tões que pro•'icrcm do CO:!
tracto que fôr celebrado em virtude àns presentes 
clausulas. 

IV. 

A re,;ponsabilidade do Est~do ·pela garantia ào juro 
Sl'i sed effectiva depois que a Comprtnhia provar que o 
engenho central está e:-:1 ccndiçues de funccionar e 
dura1·á por espaço de v in te. annos, contados d:o da ta do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por se
mestres vencidos em presença dos balanços de liqui
dação da receita e despeza, exhibidos pela Companhia 
e devidamente examinados e authenticados pelo Agente 
Fiscal do Governo; fazendo-se, no acto em que a em
preza estiver prompta e em estado de começar suas 
operaçõfls, a conta do juro até então vencido, corres-

. pondente ao tempo e á somma do capital effectivamente 
empregado na construcção, para ser pago conjuncta
mente com o juro do primeiro semestre posterior á 
inauguração da fabrica. 

Regulará o camhio de 27d· por :i[.DJJ pan tod3s as 
operações, se n Corr:.,.'):;nhia fôr org-~misa::la fól'::l elo !:2-
perio ou alli levanta do o c;1pítal. 

Y. 

Além da gnrantia do juro ficam concedidos á Com
panhia os seguintes favores: 

§ L" Isenção de direitos de importação sobre as 
machinas, instrumentos, trilhos e mais ohj~ctos de"
tinados ao serviço da fabrica. 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, 'especifi
cando a quantidade e qualidade, que aqnellas Reparti
ções fixarão ai:mualmemle, co.nformc as instrucções do 
Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Compan'hia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á muHa ·do 
dobro desses direitos, imposta pelo ll!inisterio dos N<:- __ 
gocios da Agricultura, Commereio e Obras Public" , \ ~1 
pelo da Fazenda, no caso de que se prove ter n 

1 • , ~-'i:l~ \J f\ 17 ' 

p_or quaJqner Htul?,. obje_cto imJortad~ .se! . "~~~r 
hcença aaqueHes l\im1stenos ot: <~:1 Presrac. ~ .. ::~ ;;:·o-
vincia c pagamento dos rrspPrti::()s direi' ~ . 

- ?!d~TE ~:. J ~:) 

i co -<. 
\\ ç0' 
~ ": n:JS O~ 
~ 
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~ 2. • ·Preferencía para acquisiÇão de terrenos devo
lutos existentes na freguezia, effectuando-se pelos pre
ços mínimos da Lei n. • 601 de lS 1e Setembro de 1850, 
se a Companhia distribuil-os por immigrantes que im
portar e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a 
estes dê vidamente medidos e demarcados por preço 
excedente ao que fôr autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do prazo 
de seis mezes, conta dos da da ta do con tracto, sendo 
dentro do mesmo prazo submettidos á approvação do 
Governo os respectivos estatutos, se o capital fôr levan
tado no Jmpetio, ou solicitada a· necessaria autorização 
para que a Companhia funccione no Brazil, se o fundo 
socia I fôr subscripto no exlerior. · 

VII. 

A Companhia, logo que estiver em condições de func
cionar, submetterá á approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, a descripção dos processos empregados 
no fabrico de assucar e os contractos celebra:los com os 
proprietarios agrícolas, planta dores e fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do systema 
e preço das obr·as e da quantidade da canna que poderá 
ser fornecida aQ engenho central nos termos da con-
dição lO.' . 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações que 
forem feitas pelo Governo nos trabalhos prelimina~es de 
qne trata o período anterior, caducando a concessão no 
caso de não representarem os contractos celebrados com 
os proprieta'rios agrícolas, plantadores e fornecedores a 
quantidade mínima de canna cspecificáda na citada 
claus.ula 10.a 

VIII. 

A Companhia começll.r·\ às obras dentro do prazo de 
tres mezes contados da dàta da approvação do plano e 
orçamento, e concluirá l2 mezes depois. · 

IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se, ou depois de 
o..-ganizada, não se habilitar, de accôrdo com a Lei 
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n.o :1.083 de.22de Agosto de 1860, para exercer suas ope
racões dentro dos prazos fixados, e se as respectivas 
obras, não começarem, ou depois de cômeçadas, não 
forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo 
poderá declarar nulla a conr,essão, sal v o caso de forç!l 
maior devidamente comprovado em que será concedido 
novo prazo para a realização do serviço que não tiver 
sido opportunamente executado; fica:1do de nenhum 
effeito a concessão, se esgotado o novo prazo concedido, 
não estiver concluido o serviço. 

·x. 
O engenho central que a Companhia estabelecer terá 

a capacidade para moer pelo menos, diariamente, du
zentos mil (200.000) kilogrammas de canna, e fabr,icar 
annualmente oitocentos mil (800.000) kilogrammas de 
assJicar, nominimo. 

A' medida que fôr augmentando a producção da canna 
na freguezia, será elevada a potencia dos machinismos, 
de modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar 
na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Govemo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro 
forem descobertos e interessarem especialmente ao fa-· 
h rico de assucar. 

XII. 

Será feila por mar toda a conducção de cannas forne
cidas ao engenho central, na conformidade do contracto 
celebrado com os proprietarios agrícolas das freguezias 
circumvizinhas, adquirindo a Companhia os reboca
dores e barcas indispensaveis ao transporte e cons
truindo as necessarias pontes para embarques e desem
barques. 

A Companhia ligará por meio de linhas ferreas o 
engenho central com a estrada de ferro da capital a Joa
z~iro e com as propriedades agrícolas das freguezias, ser
vidas pela mesma estrada, estabeleCflndo paradas onde 
possam ser entregues pelos cultivadores as cannas desti
nadas á fabrica e empregando a tracção animada ou a 
vapor para conducção da canna e exportação do assucar 
em wagons apropriados a este serviço. A bitola destas
I inhas ferre;:s será a mesma da est :;da de ferro da Bahia 
a Joazeiro. 
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xm. 

Nos contractos celebrados com a Comnanhia é livre aos · 
proprietarios agrícolas, plantadores' e fornecedores 
de canoa estabelecer as condições de fornecimento e 
sua indemnização; podendo esta ser ajustada em di
nheiro pelo peso e qualidade da canna ou em certa pro
porção e qualidade do assucar fabt·icado. 

XIV. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa
nhia o valor de dez por cento (lO%) para constituir um 
fundo especial que, sob sua responsabilidade, empres
tará a prazos convencionados e juros até oito por cento 
(8%) ao anno, aos plantadores e fornecedores· de canoas, 
como adiantamento para auxilio dos gastos de pro
ducção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. · 

N;1 falta de accôrdo, o valor presumível da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa e determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura, e qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto de em
prestimo, em que se expressará o modo do pagamento e 
a prohibição de serem retirados do poder do d.evedor, 
durante o prazo do emprestimo, os objectos dados em 
fiança. 

XV. 

O capital garantido pelo Estado compôr-se-ha das 
somt'las empregadas nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas L" e 7•", isto é, plano c orçamento das 
obras, desenhos das machinas e descrip.ção dos proces
sos, construcção dos edificios apropriados para a fabri
ca e dependencias desta, tramway, seu material fixo 
e rodante, animaes e accessorios indispensaveis ao ser
viço da mesma fabrica e bem assim de outras· despezas 
féitas bonafldeque forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Nas .despezas de custeio do engenho central serão 
coruprehendidas sómente as que se fizerem com a com-
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pra das cannas e do material de consumo amiual da fa
brica, trafego , administração, reparos ordinarios e 
occurren tes. 

XVll. 

A substituição geral ou parcial do material empre
gado no serviço do engenho central, as obras novas, 
inclusive o augmento das contractadas," correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida dos lucros liquidos da 
fabrica. · 

XVIII. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos supe
riores a dez por cento (tO •t .) começará a indemnizar o 
Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido, com o juro de sete por cento (7 •;.) sobre a· 
importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (to •;.) em tres partes iguaes: 
uma applicada a constituir o fundo de amortização. a 
outra a augmentar o de reserva, que será representado3 
no mínimo, por um terço do capital e a terceira a addir 
á quota dos dividendos. 

XX. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a não empregar escra
vos, a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um 
relatorio circumstanciado dos trabalhos e operações ; 
e a contractar pessoal idoneo para os diversos misteres 
da fabrica; sendo essa idoneidade comprovada por 
títulos, documentos e attestados de pessoas profissio
naes e competentes. 

XXI. 
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XXII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pa
gamento do juro garantido : 

§ :1.. o Se por culpa da Companhia, durante tres annos 
consecutivos, o engenho central não produzir o minimum 
do assucar que a Companhia se propôz fabricar. 

§ 2. o Se por igual motivo o engenho central dei
xar de funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamente 
comprovados. · · 

XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver commi
nada pena especial imporá o Governo administrativa
mente a multa de um a cinco contos de réis (:1.:000#000 
a 5:000~000) procedendo-se a cobrança executivamente. 

xxrv. 

Os casos de força maior serão jus ti ficados perante o 
Governo Imperial, que julgara de sua procedencia, ou
vida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de 
Estado. · 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial e a Companhia 
e entre esta e particulares serão decididas, quando da 
c&mpetencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tri
benaes do Imperio, de accôtdo com a Legislação Bra
zileirá. 

XXVI. 

A!l questões que se deri.varem do contracto celebrado 
entre o· Governo e a Companhia serão resolvidas por 
dous arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de 
empate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado; deci
dindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhi1,1. em qualquer càso de disso
lução proceder-se-ha á liquidação de conformidade com 
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as leis em vigor, sendo vendido em basta publica o en
genho central e suas pertenças para ree.mbolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havendo lançador, o Governo arrendará o estabe
lecimento, ~ indemnizado que seja de taes quantias, o de
volverá aos subscriptores das acções da Companhia e 
em falta delles a seus legítimos successores. 

XXVIII. 

Do exame e ajuste das contas de receita e despeza da 
Companhia será incumbida uma commissão composta 
do Agente,Fiscal, de um agente da Companhia e de mais 
um empregado designado pelo Governo ou pela Presi
dencia da Província. 

A despeza que se fizer com a fiscalisação do contracto 
correrá por conta do Estado durante o prazo da concessão 
da garantia. 

XXIX. 

O contractô que fôr celebrado, em virtude destas 
clausulas,. será revisto de cinco em cinco annos, po
dendo ser modificado nos pontos que a experiencia re
putar defeituosos, mediante accôrdo prévio entre os 
con trac tan tes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial·entender conveniente expedir 
Regulamento para boa.execução do art. 2." da Lei 
n. • 2687 de 6 de Novembro de !87õ, obrigam-se os con
cessionarios a cumprir e fazer cumprir o mesino regu
laménto no que lhes fôr applicavel. 

Palacio do ~io de Janeiro em 2;l de Agosto de 1876. 
-Thomaz Jose Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6298- DE 23 DE AGOS'i'O DE :1876. 

Concede garantia do juro de 7 % ~J:Jl"e o capital de 70:J:OO<li'JOOO 
á Compai:iJ.i:i"que'õ]~ão .de Ar~~:ujú, Francisco Corrêa Dantas 
e Francisco Lucino do Prado ~::;.:orporarem para o estabeleci
mento de um engenho'CentrnJ destinado ao fabrico de assucar 
àe canna, no tnimiclpio de ::Jivina Pastora, na Provincia de 
Sergipe: 

A Princeza Imperial P.egente, em Nome de Sua Mages~ 
tade o Imperador, Attendendo ao que lhe requereram o 
Barão de Aracajú, Francisco Corrêa ·Dantas e Fran~isco 
Lucino do Prado, Ha por Irem, nos termos do artigo se
gundo da Lei n. o 2687 de 6 de Novembro do anno pas
sado~ Conceder á companhia que incorporarem a garan
tia do juro de 7 °/0 ao anno sobre o capital de '700:000~, 
effectivamente applicados á construcção de um engenho 
central e de suas dependencias para b fabrico de assucar 
de canna no município de Divina Pastora, na Província 
de Sergipe, mediante o emprego de appareihos e pro
cessos modernos mais aperfeiçoados, observadas as clau
sulas que com este baixam assignadas por Thomaz José 
Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Agricultura, Com.mercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e tres de Agosto de mil oitoceutos 
setenta e seis, qufnquagesimo quinto da Independencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL -REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

C~ausulas a que se reJrere o DeeJZ"et.o n. 0 5~08 
dest~ data, -

Fica concedida á Companhia que o B3.!"5:o de Aracnjú, 
:Fr::mcisco Corrêa Dantas e Francisco Lucino do Prado, 
organizarem para o estabelecimento de um enge:r..ho 
central, destinado ao fabrico de assucar de canna me
diante .o emprego de apparelhos e processos modernos os 
mais a~crfeiçoados ~o municipio de Divina Pastora, na 
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Provinda Je Ser-gipe, a garantia do juro de 7 •;. ao an~J.O · 
sobre o capital de 700:000SOOO effectivamente empregados 
na construcçãcr dos edilicios apropriados para a fabrica e 
dependencias desta tramway, seu ma_jerial fixo e rodante, 
a nimaes e accessorios indispensavejS .ao serviço da mesma 
fabrica. 

11. 

A Companhia poderá ser organizada dentro ou fóra do 
Imperio, sendo no primeiro caso preferidos para acc~o
nisias, em igualdade de condições, os proprietanos 
agrícolas do referido niunicipio. 

IH. 
Tendo a Companhia a sua séde no exterior nomeará 

um representante com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no lmperio, directamente eom o Go
verno Imperial, as questões que pri.lvierem do contracto. 
que fór celebrado em virtude das presentes_,_clausulas. 

IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia de juro só 
será effectiva depois que a Companhia provar que o en
genho central está em condições de funccionar e durará 
por espaço de 20 annos, contados da data sJ.o contracto. 
O respectivo pagamento será feito por semestres ven
cidos, em presença dos balanços de liquidação de receita 
e despeza, exhibidos pela Companhia, e devidamente 
examinados e authenticados pelo Agente Fiscal do 
Governo: fazendo-se no acto em que a empreza estiver 
pro_mpta e em estado de começar suas operações, a conta 
do JUro até então vencido, correspondente ao tempo e á 
som~a do capital effectivamente empregado n~ cons
tr~cça_o, para ser pago conjunctamente com o JUr? do 
primeiro semestre posterior á inauguração da fabnca. 

Regulará o cambio de 27 dinheiros esterlinos por 
1~000 para todas as operações, se a Companhia fór orga
nizada fórá do Imperio, ou alli levantado o capital. 

v. 
Além da garantia do juro ficam concedidos á Compa-

nhia os seguintes favores: . 
~-· Is~nç.ão de direitos de importação sobre as ma

çhmas, mtrumcntos, trilhos e mais objectos destinados 
-:- PARTE U. U7 
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ao serviço da fabrica. Esta.isenção não se fará effectiva 
emquanto a Companhia não apresentar no Thesouro 
Nacional ou na Thesouraria de Fazenda da ProviQ.cia, a 
relação dos sobreditos objectos~ especificando a quanti
dade e qualidade, que aquellas Repartições fixarão an
nualmente, conforme as instrucções do Ministerio da 
Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas ou pelo da 
Fazenda, no caso de que se prove ter alienado por qual
quer titulo, objecto importado, serri preceder licença 
daquelles ~inisterios ou da Presidencia da Província e 
pagamento dos respectivos direitos. 

2. • Preferencia para acquisição de terrenos devolu tos 
existentes no município, effectuando-se pelos preços mí
nimos da Lei n. o 601 de !8 de Setembro de 1850, se a 

.. Companhia distribuil-os por immigrantes que importar 
~ e~tabelecer, nã_o podendo, porém, vendei-os a estes 
deVIdamente medtdos e demarcados por preço excedente 
ao que fôr autorizado pelo Governo.· 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do prazo 
de seis mezes, contados da data do contracto, sendo 
dentro do mesmo prazo submettidos á approvação do 
Governo os respectivos estatutos, se o capital fór levan
tado no Imperio, ou solicitada autorização para que a 
Companhia funccione no Brazil, se o fundo· social fôr 
subsc'ripto no exterior. 

VII. 

A Companhia, logo que estiver em condições de func
cionar, submetterá á approvação do Góverno o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, e descripção dos processos empregados 
no fabrico do assucar e os contractos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do system? 
e preço das obras e da quantidade da canna que podera 
ser fornecida ao engenho central nos termos da con-
dição lO. • · . 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem feitas pelo Governo nos trabalhos prelimina-
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res de que trata o período anterior, ca:ducando·a con
~essão no caso de rião representarem os contractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores 
e fornecedores a quantidade mínima de canoa especifi
cada na citada clausula t.O. a 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro de tres ·mezes 
contados da data da approvação do plano e orçamento, 
e concluirá doze mezes depois. 

IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se, ou, depois 
de organizada, não se habilitar de accôrdo com a Lei 
n. 0 i083 de 22 de Agosto de :1.860, para exercer suas 
operações dentro dos prazos fixados, e se as respectiv.as 
obras não começarem, ou, depois de começadas, não 
forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo 
poderá declarar nulla a concessão, salvo caso de força 
maior devidamente comprovado, em que será conce
dido nov.o prazo para a realização do serviço que não 
tiv.er sido opportunamente executado , ficando de 
nenhum effeito a concessão, se, esgotado o nov.o prazo 
concedido, não estiv.er concluído o serviço. · 

X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer terá 
a capacidade para moer pelo menos, diariamente, du
zentos mil (200.000) kilogramm~~ de canna, e fabricar 
annualmente oitocentos mil (800.000) kilogrammas de 
.assucar, no "mínimo. 

A' medida que fór augmentando a producção da can
na no municípiO lserá elevada a potencia dos machinis
mos, de modo a obter pelo menos, uma quantidade de 
ass~car na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

·A Companhia, de accôrdo com o Gov.erno, introdu
zirá em seu estabelecimento os melhoramentos que no 
futuro forem descobertos, e interessare.m especialmente 
ao fabrico de assucar. · 
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XII. 

A. Companhia ligará por meio d~ linhas ferreas que 
terão a b.itola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas do munieipio, estabelecendo pa
radas onde possam ser entregues pelos cultivadores as 
cannas. destinadas á fabrica e empregando a tracção 
animada ou a vapor para a conducção da canna e ex
P?rtação do assucar em wagrms apropriados a este ser
VIÇO. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é livre 
aos P.roprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabe!e.cer as condições do fornecimento e sua 
indemnízação; podendo esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso e qualidade da canna ou ern certa proporção 
e qualidade do assucar fabricado. 

XIV. 

Do valor garantido pelo Estado destinará a Compa
nhia o valor de dez por cento (10 °/0 ) para constituir 
um fundo especial, que sob sua responsabilidade em
prestará, a prazos convencionados e juros até 8 °/ o ao 
anno aos plantadores e fornecedores de canna, como 
adiantamento para auxilio dos gastos de producção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder de 
dous terços do valor presumível da safra. 

Na falta de accôrdo, o valor presumível da safra será 
fixado por arbitras, tendo a Companhia para fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como tambem 
certa e determinad~ colheita futura,. instrumentos de 
lavoura, e.qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto de em
prestirno em que se expressará o modo do pagamento e 
a prohibição de serem retirados do poder do devedor, 
durante o prazo do emprestimo, os objectos dados em 
fiança. 

XV. 

O capital garantido pelo Estado Gompôr-se-ha das 
sommas empregadas nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas i. a e 7. ", isto é, plano e orçamento das 
obras, desenhos das machinas e descripção dos processos, 
construcção dos edificios 3propriados parn a fabrica e 
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dependencias desta, tramw'ay, seu material fixo e ro
dante, animaes e accessorios indispensaveis ao serviço 
da mesma fabrica, e bem assim de outras despezas feitas 
bona fide que forem approvadas pelo Governo. _ 

XVI. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão 
comprehendidas sómente as que se fizerem com a com
pra das cannas e. do material de consumo annual da 
fabrica, trafego, administração, reparos ordinarios e 
occurrentes. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial do material empre
gado no serviço do engenho central, as obras novas, 
inclusive o augmento das contractadas, correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzida dos lucros liquidos 
da fabrica. 

xvm. 
Logo que a Companhia distribuir dividendos supe

riores a dez por cento (W 0
/ 0 ) começará a indeinnizar o 

Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido com o juro de sete por cento sobre a impor
tancia do mesmo auxilio. 

XIX. 
Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do 

auxilio recebido a Companhia dividirá o excedente da 
renda de. dez por cento em tres partes iguaes: 
uma applicada a constituir o fundo de amo.rtização, a 
outra a augmentar o de reserva, que será representado, 
no mínimo, por um terço do capital, e a terceira a ad
dir á quota dos dividendos. 

XX. 
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a contractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica; sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes e com--
petentes. · 

XXL 
· O Governo· nomeará pessoa idonea, para fiscalisar a~ 
operações da Companhia; a execução do contracto com 
ella celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com· 
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de cannas. 

XXII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pa
gamento do juro gar-antido: 

~ L o Se por culpa da Companhia, durante tres annos 
consecutivos, o engenho central não produzir o mi
nimum do assucar que a Companhia se propôz fabricar. 

~ 2. o Se por igual ~otivo o engenho central deixar 
de funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidaQente 
comprovados. 

XXIII. 

A's infracções do contracto a que não estiver commi
nada pena especial imporá o Governo administrativa
mente a multa de um a cinco contos de réis (1:0006000 
a 5:0005000) e do dobro na reincidencia, procedendo-se 
á cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justificados perante o 
Governo Imperial, que .iJJlgará de sua procedencia, ou
vida a Secção dos Negocios do Imperio do f:onselho de 
Estado. 

XXV. 
As questões entre o Governo Imperial e a Companhia 

e enf.re esta e particulares serão decididas, quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imperio de accôrdo com a Legislação Brazileira. 
t . 

XXVI. 

As questões que se derivarem do cóntracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por 
dous arbitros; nomeando cada parte o seu. 
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No caso de empate, não havendo accôrdo sobre o ter
ceiro arbitro, cada parte designará um Conselheiro de 
Estado, decidindo entre os dous a sorte. 

XXVII. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
lução, proceder-se-ha á liquidação de conformidade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o en
genho central e suas pertenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havendo lançador o Governo arrendará o estabele
dmento e, indemnizado que seja de taes quantias, o· 
devolverá aos subscriptores das acções da Companhia e, 
em falta delles, a seus legi ti mos successores .• 

xxvm. 

Do exame e fjuste das contas de receita ,e despeza 
para o pagamento do juro garantido será incumbida 
uma commissão composta do Agente Fiscal; de um 
agente da Companhia e de mais· um empregado desi
gnado pelo Governo ou pela Pr:esidencia da Província. 

A despeza que se fizer com a fiscalisação do contracto 
correrá por conta do Estado, durante o prazo da con
cessão da garantia. 

XXIX. 

O contracto, que fôr celebrado em virtude destas 
clausulas, será revisto de cinco em cinco anrios, po
dendo ser modificado nos pontos em que a éxperiencia 
reputar defeituosos mediante accôrdo prévio entre os 
con tractantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender conveniente ex
pedir Regulamento para boa execução dó art. 2. • da 
Lei n. o 2687 de 6 de Novembro de :1875, obri~am-se os 
concessionarios a cumprir e fazer cumprir o mesmo 
Regulamento no que lhes f(Jr applicavel. 

Palacio·do Rio de Janeiro em 23 de Agosto de :1.876. 
-Thomaz ·José CoelkB de Almeida. 
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DECRETO N. 6299-DE 23 DE AGOSTO DE 1876. 

Concede pt:ivil~gio ao Engenheiro Agricola Luiz Caminhoá para-
a macbina de sua invenção d~stinada a capinar c_~!~s-~~~' 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Eng-enheiro Agricola Luiz 
Caminhoá, e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador 
ela Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem 
Conceder-lhe privilc·gio, por oi to annos, para fabricar c 
vender a machina de gua invenção, destinada a capinar 
cafesaes, segundo o modelo que apresentou. · 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negoc·ios do Agl'icultur:~, Conuuercio e Obrns Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e tres rlc A;:-;osto de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde-
pendencia e do Imperio. -

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6300- DE 23 DE AGOSTO DE i8i6. 

Concede ~rivilegio a Izidoro Bernardo Salart para o ~y!;t.ema de 
sua invenção d~stinadoa facilitar o ensino rapidoda leitura. 

A Princeza Imperinl Urgente, c:n Nome elo Impe
rador, Attendendo no que reqtrereu Izirlo!'O B2rn:!rdo 
Srrlart, e Tenr.lo ouvido o C0nsclheiro Pro(;urador da 
Corôa, Soberania e Fazrnda Na c i on~ I, H a por berri Con
ceder-lhe _privilegio, por cinco annos, para fahric&r c 
ve~der o JOgo de sua inve::tção d2nominado-Jo""o do 
Prmcipe do Grão-Pará-;--dcstinado a facilitar o ~nsino 
-rapido àa leitura, segundo a descripção e moclelo que 
apresentou e ficam arcl1iY~dos. 
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Thomaz José Coelho deAlmeida, do Conselho de Sua 
Mages_tade o Imperadot·, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa.
lacio do Rio de Janeiro em vinte, e tres de ,Agosto de 
mil oitocentos setenta e seis, quinq uagesimo quinto da 
lndependencia e do Imperio. 

P!UNCEZA IMPERIAL REGENTE. . . 

Thomaz 'José CoBlho de Almeida. 

DECRETO N. 6301- DE 23 ·DE AGOSTO 8E 1876. 

Concede privilegio ao Eng'enheiro Agrícola Luiz Caminhoá, para 
uma màcilina ae sua invenção, destinada a descascar ~are. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Engenheiro Agrícola 
Luiz Caminhoá, c tendo ouvido o Co'>Sclheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nácional, Ha por bem 
Conceder-lhe privilegio por oito annos, pai'a fabricar e 
vender a machina de sua invenção, destinada a descascar 
café, segundo o motlelo que apresentou. 

Tho'maz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestat.le 'o Imperador;Ministro e Secretario de Estado 
dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicasf assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em vinte e tres de. Agosto de mil 
oi.tocen tos setenta e seis, quinquagesimoqu in to da I nde
pendencia e do lmporio. · 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

-PARTE 11. U8 
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DECRETO N. 6302 -DE 23 DE AGOSTO DE 1876. 

Ápprova os estatutos da Sociedade Beneficente dos Artistas 
em S: · ChrisíovãO; ··· · · · · 

Attendendo ao que requereu a Dlrectoria da Socie
dade Beneficente dos Artistas em S. Christovão e Tendo
me conformado, por Immediata Resolução de 24: de Maio 
ultimo, com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 20 
de Abril de ·t87õ, Hei por bem, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador, Approvar os estatutos da referida 
Sociedade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos não 
serão postas em execução sem prévia appro'vação do Go
verno Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, tio Conselho 
de Su-a l\1agestade o Imperador, Senador do tnperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ do Imperio, 
a'Ssim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio 
de Janeiro em vinte e tres de Agosto de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e 
do Imperio. . · 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Estatutos da Sociedade Benefice~te dos 
Artistas em S. Christovão. 

CAPITULO I. 

D.\ ORGAiilZAÇÃO DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. 1. o A reunião dos at•ti~ta3 residentes no bairro de S. 
Christovão fórma a Sociedade <lenominada-!Jeneficente dos 
Artistas, em S. Christovão. 

Paragrapho unico. Não poderá mudar a sua séde da freguezia 
de S. ClH'istovão. · 

Art. 2. • O numero de seus membros é illirnitado, sendo clas
silicad'os em elfectivos e benemerit'os. 
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Art. 3. 0 Para ser membro desta Sociedade faz-se· neces· 
sario: 

§ 1. 0 Ser livre e não estar envolvido em processo cri
minal; 

§ 2.• Ser bem-morigerado; 
§ 3. o Ser artista, qualidade essa indispensavel, quér esteja ou 

não exercendo as funcções de sua arte ; 
§ 4. 0 Não ser menor de desoito annos e nem maior de sea 

senta; 
§ 5. • Estar no g·oso de perfeita saude. 
Art. 4. 0 A Sociedade tem pGr fim invariavel: 
Paragrapho uni co. Soccorrer seus membros-e saas familias. 

CAPITULO 11. 

DA ADMiss:to Dos;socxos. 

Art. 15. 0 Não pode;·ão ser admittido~ socios indivíduos de côr 
preta, os libertos de qualquer cór e aquelles l[Ue não se acharem 
nas eir·cumstancias dos paragràphos du art. 3. 0 

Art. 6. o A prot>osta para soei o será assignada pelo proponente 
e conterá nome, naturalidade, idade, estado, profissão, rua e 
numero da casa do proposto, se sabe ler e escrever, e será en
viada ao Presidente que a remetterá á respectiva commissão. 

Art. 7. 0 Ten'do a commisão dado o seu parecer, e sendo este 
favoravel, o Secretario officiará aQ socio proposto que deverá 
entrar com a joia no prazo de trinta dias, a contar da data da 
sua approvação, e juntamente a mensalidade trimensal, que será 
paga sempre adiantada. 

CAPITULOIII. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS, 

Art. 8. 0 E; dever de todo o socio: 
5 1. • Cumprir religiosamente os presentes estatutos; 
§ 2.• Aceitar e exercer com zelo qualquer cargo para que fôr 

eleito ou nomeado; · · 
§ 3. ° Contribuir no acto de sua entrada, além de 18000 p~lo 

seu diploma, com a joia seguinte : tendo de idade de dezoito 
a quarenta amios :I.OSOOO; de quarenta e um a cincoenta 11SSOOO, 
e de cincoenta e um a sessenta ISOSOOO ; 

§ 4. o. Pagar a annuidade de 12$000 sempre em trimestres adian-. 
tados; 

§ li. o Subme~r-se. ao· regulamento interno e .nen-- ·-~ 
_prosperidade da Socredade, não ~emorando os pr~l{'i~MÂ/(A ~ 
que por ventura com ella contrah1r. \-~~ \l. ,., \: 

~~.... . *'i 
~- !f 

·f~ ce:,ji 
. ,...._._ -Q // 
i-- .--<..~/•' 
\ ..... ~ \ ... ~ ~,.,· 
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ACTOS DO PODER 

CAPITULO IY. 

DOS DIREITOS DOS SOCIOS. 

Art. 9. 0 Todo socio tem direito de votar e ser votado para os 
cargos administrativos da So~iedade, não se achando incurso 
nos arts. 111 e 16 e seus paragraphos. . 

.Art. to.· Quando algum socio entender que a Directoria ou 
Conselho lhe falta a justiça ou que infringe os estatutos ou outros 
'regulamentos sociaes, recorrerá á asse·mbléa geral (que deverá 
ser convocada·extraordinariamente, sobre requerimento de dez 
soci.o~ quites, ao P':esidente, fundamentando a injustiça) cujas 
dec1soes ser!io termmantes. . 

Art. ti. Todo socio é elegível para os cargos da Socie-
dade, exceptuando-se: 

§ 1. 0 ·Os que não souberem ler e escrever; 
§ 2. 0 Os que forem soccorridos por ella; 
§ 3. 0 Os que não estiverem quites; 
§ 4. 0 Os que estiverem presos ou envolvidos em processo cri

minal. 
Art. 12. Todo sacio tem direito ao disposto nos arts . .'SOa IS2 e 

seus para!!raphns, logo 'lUe não se ache nas circumstancias dos 
arts. 11S, !6 e paragraphos. 

Art. 13. Todo soei o tem direito de pro pôr candidatos na fórma 
do art. 6. 0 

Art, 14. Todo sacio tem direito de pro pôr em conselho medidas 
a bem õa Socieõade, e na discussao de sua proposta terá assento 
entre os t:on~elheiros, devendo retirar-se do circulo destes na 
occasião da votação. 

CAPITULO V. 

DAS PENAS DOS SOCIOS. 

Art. 11S. O soei v que faltar ao pagamento de uma mensalidade 
por mais de um trimestre perdera o direito aos beneficios da So
ciedade, e os qu·e deverem mais de dous serão consil\erados como 
tendo renunciado aos direitos de socios. . 

Art. 16. Perdem o direito de socios: 
S 1. 0 Os que se entregarem á pratica de má os costumes ou de 

qualquer acto reprovado, ou deprimirem a Sociedade, bem 
como os.que por motivo de odio ou vingança pessoal accusarem 

· fals.amente seus companheiros ou injuriarem qualquer membro 
da Directoria, uma vez provada a cireumstancia da falsidade. 

§ 2. 0 Os que directamente promoverem o.descredito da ~ocie
dade, ou afastando-lhe os socios ou mesmo ridicularisando a ad-
ministração; · 

1 3. 0 Os quesoffrerem condemnação por motivos de immorali
dade ou aetos de qualquer natureza reprovados;. b~ru como os 
x~e. se valerem da Sociedade ou de suas commxssoes para tal 

I ~.o A má applicação dos dinheiros da Soc.iedade é falta im
perdoavel; o socio que. nella incorrer fi~ar'! respons'!vel por 
seus bens, a todos os preJuizos, perante as JUStiças do pa1z; 
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§ IS. o Os que forem admittidos mediante falsas e enganosas 
informações; . . 

S 6. o Os que, abusando da benefi.cencia que lhes garante a So
ciedade, procura1·em obter soccorros sem delles haver necessi
dade provada, enganando nao &ó a Sociedade como privando-a de 
recursos que ella reserva para os mais necessitados. ' . 

Art. i7. Os socios que forem desligados da Sociedade não po
derão reclamar quantia. alguma com que tiverem entrad.o para 
ella. 

CA.PITULO VI. 

D.\ ADIIINISTRAÇÃ.O. 

Art. 18. A Administraçao da Sociedade será composta de um 
Presidente, um Vice-Presidente, nm 1. 0 e um 2. 0 Secretarias um 
Thesoureiro, um Procurador e um Conselho composto de !2 
~embr«?s, eleitõs pela assembléa geral, cuja adminiStJ.'llção 
vigorara um anno. 

Art. 19. Formam a Directoria da Sociedade o Presidente, o 
Vice-Presidente, os dous Secretarias, Tbesoureiro e Procu
rador, aos quaes, na parte que diz respeito a cada um, compete 
o seguinte: , · 

§ L 0 A fiel observancia da lei social e do regimento in
tCI'no que della é parte integrante; 

§ 2. o Cumprir as resoluções da assembléa geral, quando.de 
accôrdo com os estatutos ou interc:;ses gerae& da Soc1e!iade; 

§ 3. o Propór á assembléa geral as medidas uteis ao desenvol
vimento e boa marcha tlos negocios sociaes, sem prejuizo.do 
dil·eito que para tal fim assiste· a qualquer socio; 

§ 4. 0 Representar a Sociedade em· qualquer acto solemne ()C.
rante o Governo Imperial, em juizo ou fóra delle, para cujo fim 
usará da formula: a Sociedade Benelicente dos Artistas emS. 
Christovão, por sua Directoria abaixo assignada, etc. 

§ 5. 0 Nas autorizações escriptas que se passarem ao The
soureiro para recebimento dos juros das apolices, ou outras 
quaesquer para fins inherentes ás funcções deste cargo, elle-não 
assignará. 

Art. 20. E' o Presidente o primeiro responsavel pela obser
vancia das disposições e preceitos destes estatutos e para sua fiel 
e eompleta ·execução, compete-lhe : . · 

§ 1. o Presidir ás sessões do Conselho, manter a boa ordem, 
suspender os trabalho~ quando ella fôr alterada, fazendo sabir 
do recinto· aquelles que promoverem desordens, agitação ou 
interromperem a calma e harmonia que é mister observ.ar pàra 
garantia da Sociedade e regular andamento dos seus trabalhos; 

§ 2. ° Confeccionar annualmente um relatorio circumstan
ciado dos trabalhos durante sua gereneia, podendo ;~.ddicio
nar-lhe as medidas e observações cuja adopção a pratica tenha 
~®~~~; . . 

§ 3.o Representar a Sociedade com os mais membros da Di
rectoria, nus actos externos a que tenha -sido convidada ou as 
circumstancias a leyem, podendo ainda em caso de impos-sibili-
dade nomear uma commissão; . 

§ 4. • Nomear, em casos urgentes, CQmmissões especiaes, 
quando as circumstancias assim exigirem, deven~o, porém, .dar 
parte na primeira assembléa geral ; · · • 
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S 11. 0 Rubricar todos os livros e talõe·s da Sociedade, depois de 
convenientemente numerados com os termos de abertura e 
encerramento, nos quaes se mencionará o fim a que se des-
tinam. · ' 

§ 6.• Despachar proposta e todo o expediente social, segundo 
as decisões' que fôr ten.tlo, bem como todos os requerimentos que 
na:o dependam ·da deliberação da assembléa geral, devendo 
seus despachos ser datados e assignados ; 

. § 7. 0 Providenciar com presteza sobre todos os casos não pre
'flStos nestes estatutos e os soccorros, de modo que os socios 
que reqae1·erem os recrbam com maxima brevidade, desde que 
a taes soccorros tenham direito. 

Art. 21. O Presidente, como qualquer outro socio, póde 
propô1· medidas, apresentar projectos e resoluções a bem da So
ciedade, e estas, como as demais, serão discutidas e vntadasna 
fórma do Regimento. Lhe é, porém, vedado discutir, sem pri
meiro ceder a cadeira a quem compelir substituir-lhe. 

Art. 22. Ao Vice-Presidente comnete : · 
§ 1.• Substituir o Presidente eti1 iodos os seus impedimentos; 

assumindo, entretanto, durante o tempo qne o substituir, todas 
as prerogativas, attribuições e responsabilidade; ' 

§ 2. 0 Servir nas commissões para que fôr nomeado, uma 
vez que não sejam as permanentes, sendo, porém, substituido 
nas mesmas ,quando tiver de substituir o Presidente. 

Art. i3. Ao 1. 0 Secretario compete: 
§ 1. 0 Substituir o Presidente na falta do Vice-Presidente, 

assumindo todas as attribuições e responsabilidades, nomeando 
quem substitua o·2. 0 See1·etario que passar a ~ervir det.•· 

§ 2.o Em nome do Presidente, por aviso, annuncio ou circular, 
convocar a reunião quér do conselho ou assembléa geral, indi
cando dia, hora e lugar em que fuuccionará; 

§ 3. 0 Matricular os socios pela ordem chronologica de suas 
entradas; 
. § 4. 0 Registrar o nome do socio que pedir beneficencia, com 

declaração do dia em que esta começar, bem assim quando fina
lizar; assim tambem os nomes dos que, no caso lle receberem, 
prescindirem della. 

§ 5. ° Fiscalisar, como chefe que é, e res;wnsavel pela Secre
taria, todo o serviço que correr pela mesma, devendo de 
commum accôrdo com o Presidente, levar ao conhecimento da 
assernbléa geral as faltas que se derem, bem como proceder á 
chamada dos socios sempre que fôr mister, e bem assim fazer a 
leitura do expediente. 

§ 6. 0 Expedir, sem demora, os officios, avisos, diplomas, cir
culares e todo o expediente, assim comn proceder á chamada 
na eleição e lavrar o respectivo termo, redigir e fazer a leitura 
das actas e registra l-as nos respectivos livros logo que forem 
approvadas. 

Art. 24. Ao 2. 0 Secretario compete: 
§ 1.• Tomar os apontamentos para as actas, bem como coad

juvar e substituir o 1.• Secretario em tudo que lhe competil'. 
Art. 211. Ao Thesoureiro compete : ' . 
§ 1.° Comparece1· em todas as sessões, quét· do conselho 

quér da assembléa geral ; - · 
§ 2. o Arrecadar tudo quanto pertencer á sociedade, fazendo, 

no competente livro, o inventario dos bens e moveis, que· fi
cam sobre sua responsabilidade ; 

§ 3. 0 Apresentar á Directoria, que para esse fim se reunirá 
com o conselho no fim de cada trimestre, ou quando aquella 
jul,gar conveniente, um balanço documentado das operações so· 
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ciaes acompanhando o mappa ou relação demonstrativa de todo 
movimento durante esse período, constando os nomes dos so
cios que foram admittidos ; os dos que pagaram mensalidades, 
com declaração das respectivas quantias; os dos que perceberam 
benelicencias ou dellas foram privatlos e porque motivos; os 
dos pensionistas com a com!Jelente declaração das importancias 
recebidas Jlnr elles; os dos fallecidos, declarando ~e tiveram ou 
não ajurla de custo para o funeral ; os que foram readmittidos ou 
eliminados, e finalmente toda e qualquer alteração que se dér 
no movimento financeiro da Sociedade; , 

§ 4. • Ter os livros que forem necessarios e 1los quaes COIIJ 
facilidade e clareza se possa saber em qualquer momento a re
ceita e despeza da Sociedade, bem como todo seu movimento. 
Estes livros serão sempre pr·esentesá commissão de contas para 
esta verificar o estado da c~cripturação. 

Art. 26. O Thcsoureiro não poderá tet· em seu poder mensal
mente quantia maior de 200~000, devendo depositai' o excedente 
no l\lonte do Soccorro, ou out1·o qualquer estabelecimento de 
confiança, sempre em nome da Sociedade, até perfazer a quan
tia que chegue para a coinpra de um·a apolice da divida pu
blica. 

Art. 2i. Do mesmo modo não poderá entregar quantia al
p;urna sem •lUC esteja autorilado pelo Presidente em vista da or
dem escrit)ta por este passada, para exonerai-o da responsabi· 
lidade, que ficará sendo sua unicamente quando por qualquer 
motivo deixe de cumprir esta deliberação. 

Arr.. 28. Para a boa e prompta arrecadação poderá ter um 
ou mais agentes, sob sua inteira e immediata responsabilidade, 
aos quaes se dará uma porcentagem nunca maior de 10% da 
quantia recebida. 

Art. 29. No impedimento do Thesoureiro, aDirectoriajunta
mente com o conselho elegerá por escrutínio um socio que. o 
substitlia com as mesmas attribuições. . 

Art. 30. Ao Procurador compete: · 
§ 1. 0 Logo qú<~ receiler a participação da Presidencia.ou da 

Secretaria, de haver fallecido qualquer socio, dirigir-se ao 
The:-;oureiro, e etn vista da partidpação, que set·virá de descar
ga ao mesmo. exigirá a quantia marcada para ajuda de custo do 
funeral, fazendo entrega á pessoa encarregada do enterramento 
de quem cobrará .recibo ; · 

~ 2.0 Além disso compete-lhe desempenhar com brevidade e 
zelo as incumbencia~ que lhe forem encarregadas pela Directo
ria, uma vez que tenham por fim o augmento, prosperidade e 
interesse da Sociedade. · 

CAPITULO VII. 

DO CONSELHO. 

Art. "31. Ao. conselho compete: 
§ t.• Eleger d'entre si, oito dias antes da posse, as commis

sões permanentes tlc que trata o art. 37 para o que se faz 
mister; 

§ 2. o lleunir-~c ordinari:lmente uma vez cada mez e extra
ordinariamente semrre que fõr convidado pelo !. 0 Secretario, 
em nome do Presidente ; 
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§ a.o Ouvir e deferir as queixas e reclamações dos socios, 
quando a Directoría não as tomar em consideração; 

S 4. 0 Suspender a Directoria, quando não cumpra com as at
tribuições tfue lhe são inhereutes, podendo proceder do mesmo 
modo com outro qualquer membro que em taes circumstancias 
se achar; devendo, porém, em qualquer dos casos convocar a 
assembléa geral immediatamente; 

S 5. 0 Accusar a Directoria ou qualquer socio perante as jus-· 
tiças do paiz, quando defraudem o cofre ou bens da Sociedade; 

§ 6. o Formar todos· os regulamentos internos relativos ao 
bem estar da Sociedade, de accMdo com a Directoria. · 

Art. 3l!. São supplentes dos conselheiros os immediatos em 
votos, os quaes serão chamados na ordem respectiva de maio
ria dos mesmos votos, por officio do St!cretario, nós casos se
guintes: 
. S 1. 0 De não comparecerem os conselheiros por tres reuniões 

2. 0 De ausencia participada; se,uidas; 
3. 0 De despedida; 
4. o De fai'lt!cimento. 

Art. 33. Para haver sessão é mister que estejam reunidos 
metade e mais um de seus membros. 

Art. 34. Sempre que não fôr possível reunir-se o numero 
necessario para haver sessão e tiouve1· supplentes na sala, o 
Presidente os P.Oderá chamar para completar o numero preciso, 
sem que este incidente possa prejudicar a disposição do art. 33. 

Art. 31í. As resoluções approvadas pelo eonselho só poderão 
ser revogadas por deliberação da assembléa geral. · 

Art. 36. Tanto a Directoria corno o conselho sno solirlarios 
pelos actos que praticarem no exercício de suas funcções, e 
assim collectivamente responsaveis perante a assembléa geral . 

CAPITULO VIH. 

D.I.S COIItMISSÕl!S. 

Art. 3_7. As. commissões permanentes que são: hospitaleira c 
de synd1cancta, compô r-se-hão de tres membros cada uma, não 
podendo jámais conset·varem-se incompletas, e serão eleitas 
pela Directoria e conselho. -

Art. 38. Além dt!stas será eleita pela assembléa geral a de 
contas. 

, Art. 39. 'A' commissão hospitaleira compete : 
§ 1. o Visitar o soei o enfermo, informando por escripto á Pre

sidencia para que esta dê as providencias precisas; estas visi
tas pela com missão deverão ser feitas duas vezes pelo menos 
em cada mez; , · 

§ 2. 0 Informar quaado veja que qualquer associado enfermo 
não precisa mais de beneficencia, e pro pôr sua. cessação quan-
do compreheuder que é mal applicada. .. 

Art. ~o. E' dever da commissão de contas: 
~ 1.• Ser minuciosa no exame de todas as eontas, documen

tos e balanços do Thesoureiro, podeudo para isso rever toda 
a escripturação relativa e analysando os documentos de •iual
quer natureza a que os mesmos se refiram ; 
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3 2. 0 Pt·opõr á Directoria e conselho, por escripto, as medi
das que seu zelo e interesse ))elo bem da Sociedade lhe sugge
rirem, não só no que fõr relativo á maior economia como ao 
augmen to do fundo social; ' 

§ 3. o Pugnar e impedir, por meio de justas obs~rvações, que 
os fundos sociaes sejam mal empregados por melO de gastos 
superfluos e luxuosos. . 

Art. 41. A' commissão de syndicancia compete : 
~ 1.. o Examinar escrupulosamente e com todo o cuidado se 

os candidatos satisfazem os requisitos exigidos pelo art. 3. o e 
se_us paragrap_hos, bem assim pelo art. 3. 0 , o que será tudo 

· fetto por escr1pto; 
§ 2. 0 Informar do mesnio modo, quando saiba, do máo com

portamento de qualquer associado; devendo em taes casos tJro
ceder com todo o criterio e circumspecção. 

Art. 42. Todas as eommissões serão immediatamente res
ponsaveis pelas omissões e de~cuidos que praticarem .em seus 
pareceres, especialmente quando delles resultem máos etl'ei
tos, quér em relaçao aos socios, quér á Sociedade. 

CAPITULO IX. 

DAS ELEIÇÕES. 

Art. 43. Reunida a assemi:Jléa geral, que será diri:;i1la por um 
Presidente especialmente nomeado por acclamação, ou eleito 
para o anno social, e que não po!lerá recahir em membro da Di
rector·ia ou conselho e :.im em qualquer socio quite, depois de 
feita a leit11ra do relatorio do .Presidente c do balanço geral da 
Thesonraria, se converterá em collegio eleitoral, ficando a res
pectiva mesa composta desse Pre;idente, dos Secretarios e The
soureiro da Dircctoria e mais dons escrutadores, que o Presi-· 
deilte nomeará. Os Secreta rios são os competentes para faze rim 
as chamadas para a recepção das cedulas para a nova adminis
tração, cuja aput·ação se procederá em acto continuo. 

§ 1. o As cedulss para a Directoria conterão seis nomes com 
designação dos lujl'ares para que são eleitos, as do conselho 
doze, as da comnussão de contas tres, e a do Presidente das 
assembléas um, clevendo ser tomado pela maioria as cedulas 
que apparecerem em branco;· · · · 

~ 2. o. Ficará nu lia a eleição quando apparecerem mais numero 
de cedulas do que de votantes, ll.evendo proceder-se a nova elei
çao ; e se por ventura houver empate nella, será decidido á 
sorte. . 

Art. U. Concluída a apuração, e lavrado pelo 1.• Secretario 
o competente termo, depois de assignado pelos membros da mesa, 
será lido. 

Ai't. 45. Este termo será escripto no livro competente, addicio
nando-se-ll!e todos os pr.otestos e contra-protestos que pr~e;:::se:;n~t~~=~~ 
forem e imme~iatan~ente assignado por toda a mesa el · • --. --, 
O 1. o Secret~no rara constar aos el~ttos!? numero os..n.o\)~M Afi4 cada um obtidos, bem como a desJgnaçao dos ~i'ni "' 
tambem •1 dia, lugar e hora em que se deverão · a pro-
ct:derem á sessão preparatoria, servindo-lhe i o officio 
que deverão apresentar no acto. ~ 

-PARTE l!Io ~-~ l{9 

I CQ "* DCS 
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CAPITULO X. 

DOS. FUNDOS DA SOCIEDADI!. 

Art. 41i. 03 fundos da Sociedade serão divididos em pei·ma
nente~ e di,;.pouiveis. 

Art. 47. Serão fundos permanentes: todas as joias de entr;:t
das, os productos de beneficios. llouativos feitos á Sociell:lfle e 
os juros das apolices; e disponíveis os pt'fHiuctos das mensali~ 
dades arrecalladas durante cada armo, a importancia dos di
plomas de Lodo o p;cnero, qualquer donativo feito com essa 
clausula e o resultado das remissões. 

Art. 48. o., fundos permanentes irão sendo convertidos em 
apolices á proporção-que flwem chegando ao valor de cada uma, 
par!} o que. o ~!lesou~eiro, logo que a quantia chegue, pedirá au-
torJzaçao a Dtrectorta e conselho. . 

Art. 49 .. Dado o facto qne os fundos disponíveis não cheguem 
para acudir a qualquer calamidade fortuita que sobre a socie
dade venha a pezar, como uma epidemia que traga abundancia 
de enfermos e mortos, a Directoria, com a approvação rlo con
selho, podera tirat· dos lundos permanentes a quantia precisa 
para cs~e fim, indCf!lnizando-o~ logo que a cxige_ucia tiv~r ces
sado, ttrando para tsso das sobras dos fundes dtsnonivms que 
forem.ficando dos annos seguiu tes. · 

CAPITULO XI. 

DA3 BENEFICENCU.S. 

Art. aO. Os associados t~ne se acharem realmente enfermos 
~ sem meios de se tratar, serão snecort·id.os com uma pensão 
mensal paga em dua> prestações, a saber: de 20$00-:> quando o 
capital social auingir a 20:0oogooo e de :I.Ogooo emquanto esse 
fundo não fôt· accumula!lo. · 

Art. 51. Quando a enfermidarle do ·socio se prolons·ar por 
mais de um anno, durante o !!Ual ten!ta sido soccorrido, l•as
sasá elle para o quadro fios pemionistas e como tal consi
derado pereeberá a quantia de 88000, e ljuando o qpjtal da So
ciedade chegar a 20:0008, será esta de 126000, sendo o soei o be
uemerito perceberá 20$000 pagas sempre deprHs de vencidas, 
}?elo tempo que durar a enlermiflade. Logo porém que se veri
ficar que a moleslia do socio não está em antagonismo com a 
natureza de sua arte, lhe será susoensa a pensão. 

Art. 52. Da mesma pensão paga mensalmente gozarão os so
Cios comprCIJendidos nos parag-raphos abaixo menc~onado~: 

§ t. o o que por estado valetudinario ou avançada Idade f1~ar 
completa meu te privarlo. de procurar meios de ,subsist~ncta; 

§ 2.• O que, por mot1vo de desastre, fôr pel~ Dueetorta con
siderado invalido, precedendo opinião medica; 

§ 3. 0 Os que por uma ca·>ualiclade se acha1·em presos; ma~, 
desde que se verificar pronuncia ou se reconhecer que o cri
me é daquelles que affectam á moralidade, a nada ter a direita. 
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Art. 53. Quando o capital social fôr de 20:0008000 a Directo
ria poderá conceder uma pensão de f5SOOO ao soclo benemeri
to e de 10gooo aos socios contribuintes ou remidos, paga de
pois de vencida á viuva, filhas e filhos ou mãi do socio que fal
leeer, tendo mais'de quàtro annos na Sociedade, contados da 
promulga~ão destes estatutos e que durante sua vida nada re
cebeu da mesma. Esta pensão será dada em primeiro lugar á 
vi uva, emquanto nesse estado honestamente viver; em segun
do aos filhos e filhas, aquelles até a idade de :18 annos e estas 
emquanto solteiras, repartidamente, e em quarto á mãi, uma 
vez que seja maior de 50 annos, sendo socio solteiro será ella 
dada á mãi, uma vez provados os requisitos acima. . 

Paragrapho uni co. Em todos cs casos de auxílios ou pen~!io 
e qualquer favor pecuniario, não poderão elles ser concedidos 
senão a socios ou seus successor"s que fique provado que cahi
ram em pobreza, e tém necessidade reconhecida do soccorro 
social. • 

Art. 54. Tem des•le já 'direito á quantia de 208000 para ajuda 
de custo de seu enterramento, a familia elo socio que fallecer, 
ou quem fôr incumbido de seu enterro, e igual quantia rece
berá o socio que pelo seu estado de molestia necessite .retirar
se para fóra da COrte. 

CAPITULO XII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. li!). QtHi I quer disposiç~o ou a c to que ros~a mudar a aa
tureza da Sociedade, ou compromctter seu capital, c ainda a 
reunião com outra do mesmo genero, só poderá ter valor e 
produzir eft'eito, quando tenha sido approvado por dous terços 
da totalidade dos socios que em tal occasião se acharem quites. 

Art. 56. Cada socio que tiver angariado a entrarla para a So
ciedade de 40, que etfectivamente nella se con:<ervem, ou 
prestar serviços na administração por espaço de tres annos com
pletos, descontatlas as faltas, e os que ·além da joia e mensa
lidades tiYerem concorrido com 2üOSOOO ou maL; para a caixa 
social, lhe será conferido o titulo de benemer·ito, e como tal 
go~ará das regalias que Jhe sãn ,devidas. 

Art. i:i7. Os soei os benemeritos terãn nssento no conselho, 
s~ndo-l!Je licito discutir qualq1:cr questão, sem comtudo inge-
rir-se na votacão. · 

Art. 58. 0 sÓcio que, TIO flecurso de dez ao nos, não perreber 
bencficencia ou outro qualquer auxilio será consiàerado remido. 

Art. 59. E' licito qual'í!!Cr socio pr~tender mais de um di
ploma, uma Vt~z que ;)ague sua· importaacia, que será para os 
contribuintes 1$000 e para os benemeritos gratis, o primeiro e 
todos os outros que se seguirem 28000. 

Art. 60. Logo que fôr convocada a asseml:Jléa geral, o que será 
fei:,o por avisos e annuncins nosjoraaes mais. lidos desta Côrte, e 
não comnarecendo numero sufiiciente de soCios, que é um terço 
da totalidade e que estes se aci1em quites, se avisará e au
uundai·á novamente, e nessa seg;mda reunião se deliberará com 
qualquer numero de socios que se a!lresentar. 

Art. 61. A divida ;lc qualque1· genero ou por qualquer motiTo 
contrahida com a Sociedade, impõe ao devedor a obrig-açiio de 
solvel-a, e para esse fim pod~rao ser applicadas as penas do 
art. 16, § 4. o 
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Art. 62. O anno social será contado do dia 1. o de Janeiro a SL
de Dezembro, devendo a eleição procf!der-se na primeira ou 
segunda dominga de Janeiro; e a posse da nova administração 
etrectuar-sc-ha na ultima tambem de Janeiro ou primeira de Fe-
vereiro impreterivelmente- . . 

Art. 63. A Sociedade nãn poderá ser dissolvida sem que a isso 
annuam dons terços dos socios que a compõem, em assembléa 
geral. Verificada a dissolução, passarão seus fundos para 
qualquer ordem religiosa, com o onus de continuar o paga
mento das benelicencias ás pessoas que nessa occasião a~ 
perceberem na fórma dos estatutos. . 

A1·t. 6~. Esta ordem religiosa será proposta e approváda pela 
assembléa geràl, :~ntes da dissolução, e pela maioria de votos 
dos membros presentes. . 

Art. 61í. A ordem religiosa que aceitar os encargos do art. 63 
receberá em compensação a terça parte dos juros dos fundos da 
Sociedade, e as outras duas partes distribuirá pelas pessoas bene
ficiadas, augmentando ou diminuindo as pensões. 

Art. 66_ Os fundos e os bens da Sociedade serão entregues a 
essa ordem por escriptura publica assignada pela Directoria ou 
por quem a assembléa geral determinar. . 

Art. 67. Extincta a classe dos socios e familias sóccorridas e 
não havendo mais quem direito tenha á beneficencia, continuará 
a ordem r!'ligiosa a ter a terça parte dos juros, e o re;;to destes 
será distribuído, uma vez cada anuo, pelos orpbãos pobres filho~ 
de artistas e pela maneira que julgar mais conveniente. 

Art- 68. A ordem religiosa será obrigadá a dar contas no Juizo 
competente. 

Art. 69. Os presentes estatutos não poderão ser reformados 
s~não dous a nu os depois de sua approvação pelo Governo Ip~pe· 
r1al. 

Rio de Janeiro, 7 de Novembro de :1874.- O Presidente, Joa
quim dos Santos Paranhos.- O Vice-Presidente, Antonio José da 
Rocha.- O Secretario, Marcolino Florencio da Cruz Sobral.-
0 Tbesoureiro, Luiz Tavares da Silva.- O 'Procurador, João 
Maria da Rocha. 

DECRETO N. 6303 - DE 23 .DE AGOSTO DE 1876. 

Restabelece o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos no Termo do 
Pará, da Província de Minas Geraés: 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor Dom Pedro Segundo, Ha por 
bem Decretar o seguinte: · 

ArtiO'o unico. Fica restabelecido o lugar de Juiz Mu
nicipaf e de Orphãos no Termo do Pará da Província de 
Minas Geraes, revogadas as disposições em contrario. 
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Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do Mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Ri'o de Janeiro em vinte e 
tres de Agosto ·de mil oitocentos setenta e seis, quin-
quagesimo quinto da Independencia e do Imperio. . 

PRINCEZA-IMPERIAL REGENtE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETÓ N. 6304.-DE i2 DE SETEMBRO DE !876. 

Approva o Uegulamento para as Companhias de Aprendizes Mi 
litares de Minas Geraes e de Goyaz e para as demais que forem 
ereadas nas Províncias onde não ha Arsenaes de Guerra. 

A Princeza Imperial Regente Ha por bem, em Nôme 
do Imperador, Approvar nara asCom{)anhias de Apren
dizes Militares de Minas Geraes e de Goyaz, creadas pelo 
Decreto n. • 6205 de 3 de Junho ultimo, e para as outras 
qu~, na conformidade do paragrapho unico do art. 2.• 
da Lei n. • 2530 de 9 de Setembro de !87 4., e da ul
tima parte do art. 7.• da Lei n.• 2556 de 26 do referido 
mez e anno forem creadas nas demais Províncias, onde 
não ha Arsenacs de Guerra, o Regulamento, que com este 
baixa, assignado pelo Duque de Caxias, Conselheiro de 
Estado e de C :<erra, Senador do Imperio, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Guerra, que assim o tenha enle~dido 
e· faça ·executar. Pala cio do Rio de Janeiro em .doze. de 
Setembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesi
mo qui.nto da lndepeudencia e do Imperio. 
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Regulamento para as tompanhias de· Aprendizes Mili· 
lares das Províncias onde não ha Arsenaes de Guet·ra, 
a que se refere o Decreto désla data. 

CAPITULO I. 

DAS CO~JPANHIAS DE APRENDIZES MILITARES E SUA 
ORGANIZAÇÃO. 

Art. :1.. o As Companhias de Aprendizes Militares, d-e 
que tratam o paragrapho unico do art. 2. o da Lei 
n. o 2530 de 9 de Setembro de 1874, o art. 7. o da Lei 
n.o 2553 de 26 de Setembro do mesmo annoe o art.132 
do Regulamento de 27 de Fevereiro de 1875, são desti
nadas á educ~ção de menores para servirem como sol
dado& c inferiores dos corpos pertenceu tcs á arma de 
Infantaria. 

Art. 2." Cada uma das Companhias de que trata o 
artigo antecedeu te terá o seguinte pessoal: 

Um Commandante. 
Um Fiscal. 
Um Secretario. 
Um Agente Quartel-Mestre. 
Um Instructor. 
Um Facultativo. 
Um Pharmaceutico. 
Um Capellão. 
Um Professor de p!'imeiras letras. 
Um Adjunto do Professor. 
Um Mestre de musica. . 
Um Mestre de gymnastica e natação. 
Um Enfermeiro. 
Quatro Guardas. 
Um Cozinheiro. 
Quatro Serventes. 
Çem ApreDcdizes Militares. 
Art. 3. o O Commandante da Companhia será Official 

Superior do Estado-Maior de 2. a Classe ou reformado 
do Exercito. 

Art. ~-·O Fiscal, o Secretario e o Agente Quartel~ 
.Mestre serão escolhidos: o primeiro entre os Capitães 
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e os out1·os dous entre os Officiaes Subalternos das 
mesmas classes do Exercito mencionadas no artigo an
teeedente. 

Art. 5. • O Instructor serã um Subalterno de qpal
quer das classes e armas do Exercito, que possua as 
habilitações precisas para bem àesempenh.ar o serviço 
que lhe é incumbido pelo presente Regulamento. 

Art. 6. • O Facultativo, o Capellão e o Pharmaceutico 
servirão em commum na Companhia de Aprendizes e na · 
de guarnição da Província; quando porém não os houver 
militares para este serviço, o Governo contractará Fa
cultativo e Ca.pellão paisanos, e, conforme julgar mais 
conveniente, o Pharmaceutico ou o fornecimento dos 

-medi.camen tos. 
Art. 7:0 Para os lugares de Professor ue primeiras 

letras e seu Adjunto serão nomeados Officiaes réforma
dos ou honorarios do Exercito, com as hal>iELnções J>re
cisas para bem desempenhai-os .. 

Art. 8. • Para os lugares de Guardas terão preferencia 
os· inferiores ou soltlados, reformados e de bons cos
tumes. 

Art. 9. o O Commandante da Companhia, o Fiscal, o 
Secretario, o Agente Quartel-lUestrc, o lnstructor, o 
Facultativo, o Pharmaceutico, o Capellão e o Professor 
de primeiras letras e seu Adjunto, serão nomeados ou 
comniissionados pelo Ministerio da Guerra; o Mestre de 
musica e o de gymnastica e natação~ pela Presidencia da 
Província. Os demais empregados serão admittidos e 
despedidos, quando as conveniencias do serviço o exigi
rem, pelo Commandante da Companhia, devendo entre
tanto dar conhecimento á Presidencia de um e outro 
a c to. 

Art. lO. Os vencimentos destes empregados são os 
que vão ·designados na Tabella annexa. 

CAPITULO Il. 

ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO COMJ\IANDANTE E .IIIAIS 
EMP~EGADOS DA COMPANHIA· 

Art. H. O Commandante da Companhia de Apren
dizes Militares é a primeira autoridade do estabeleci
mento, e como tal inspecciona, fiscalisa e é responsavel 
por tudo quanto, nos termos do presente Regulamento, 
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interessa ã boa marcha do serviço, tanto na parte eco
rtomica como na d~sciplinar e doutrin~ria. Compe-
te-lhe : · · . · · ;I 

§ L 0 Regular e distribuir o tempo de~tiri,ado para os 
differentes serviços, organizando e submettendo ã ap
provação do Governo tabellas que marquem a hora e 
duraÇã.e das lições, exercícios, refeições. recreio e mais 
reg~men da Companhia.· _ . 

'§'"2.0 Deta1har o serviço do quartel pelos serventes e 
guardas, de modo que de dia e de noite um destes ulti
mos esteja- effecti vamcn te de ,ronda para manter a oz:dem 
e policiar o estabelecimento. . . 

§ 3. o Matcar e·fazer applicar aos Aprendizes·os casti
gos e correcções, segundo a gravidade das faltas em que 
incorrerem e em relação á sua compleiçã,) e idade; não 
podendo todavia exceder de oito dias a prisão. soli-
taria. · 
· § 4:. o Admoestar os empregados que deixarem de 

cumprir suas obrigações. · 
§ 5. o Propôr as medidas que julgar convenientes ao 

serviço. . 
Art. t2. O' Commandante da C9mp~nhia se co.rres

ponderá directamente com a Presidencia dá"l~rovincbà; 
e com a Secretaria d~ Estado dos Negocios da Góei"rã;l 
por intermedio d~; Repartição de Ajud~nt~ ·Gen:erat; 
á quaJ está immediatamente subordinada; devendo, 
entretanto, a sua correspondencia coni a mesma Repar
tição, bem como as ordens que por ·ella 'lhe forem 
transmittidas ou expedidaS', transitar pela Presiden
cia , a fim de serem por esta visadas· ou mandadas 
cumprir. · · · 

Art. :13. O Fiscal. servindo igualmente. de A~udante 
do Commandante, tem por obrigação_ : _ · .· 

§· :1. o Manter e fazer observar o re'gimen discipli· 
na r da Companhia. ·· · s 2. • Examinar e visar os mappas, relaçõ!'!S, folhas de 
vencimen ~os, pedido~~ documentos dereéeita e despeza. 
e mais papeis concernentes á administração da=S:::-9 
nhia na parte economica. · 

§ 3~ • Fiscalisar a qualidade e quanti.dade dos gene
ros com que os fornecedores entrarem. e rejeital-os 
quando os achar ·mãos. _ 

§ 4. o. Velar especialmente em que a comida dos 
Aprendizes seja bem feita, asseiada e abundante sem des-.. 
perdicio; que no serviço da enfermaria observe-se toda· 
a regUlaridade e os Aprendizes sejam tratados com cui
dado e desvelo nas suas enfermidades. 
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Art. U.. O Fiscal transmittirá as ordens do Comman
dante e o substituirá nos seus impedimentos. 

Art. HL Ao Secretario cumpre : 
§ L o Fazer a escripturação da Companhia e mais 

expediente. 
§ 2. o Organizar no primeiro dia de cada mez a folha 

dos vencimentos dos empregados e o pret dos Apren
dizes. 

§ 3. o Ter em boa ordem e arrumação o archivo da 
Companhia. · 

Art. 16. O Agente Quartel-Mestre tem por obrigação: 
~ :1. o Tomar conta por inventario, arrecadar e cui~ 

dar da conservação e boa guarda de todos os utensílios 
e n.Jis objectos pertencentes á Companhia. . 

§ 2. o Organizar com a necessaria antecedencia os pe
didos de fardamento, roupa, utensílios e mais objectos 

· necessarios ao serviço do estabelecimento. 
~- 3. o Receber os generos e fazer a distribuição dia ria 

e entrega das rações ao cozinheiro. 
~~.o Ter em dia a escripturação do serviço a seu cargo. 
Art. :17. Ao lnstructor compete: 
§ L o Dar aos Aprendizes a instrucção sobre todas as 

ma terias _que por este Regulamento constituem o en
sino pratico, dividindo-as por lições e classes, segundo 
a idade e adiantamento dos discipulos. 

§ 2. o Velar em que desde sua entrada para o estabe
lecimento os Aprendizes vão-se habituando á observan
cia das regras da disciplina e subordinação, bem como 
á pratica do serviço militar. 

§ 3.0 Tomar o commando da Companhia sempre que 
esta tenha de apresentar-se fóra do quartel em forma
tura para assistir :i missa ou outro qualquer acto. 

Art. !8. Para a melhor observancia do que dispõem 
os paragraphos antecedentes, todos os actos collectivos 
dos Aprendizes, taes como a entrada e sahida das aulas, 
refeições, etc., serão precedidos de toques de cornetim1 

que os annunciem, formatura e marcha. 
Para o manejo das armas e pequenas evoluções em 

que os mesmos Aprendizes devam ser instruidos, o esta
belecimento disporá de armamento e correiame apro
priados. 

Art. :19. Ao Facultativo cumpre: 
3 I. o Fazer a visita dia ria ordinaria á enfermaril, 

examinar todos os doentes e verificar se foram obser
vadas as suas prescripções. 

3 2.0 Visitar extraordinariamente a mesma enfer
maria e acudir aos chamados por parte do Commandan te .. 

- PARTE u· 
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sempre que a gravidade da molestia de ·algum doente 
ou algu:n accidente reclamarem a sua presença. 

§ 3." Examinar no principio dos mezes de Janeiro, 
Abril, Julho c Outubro, todos os Aprendizes, para veri
ficar se em algum delles tem-se desenvolvido molcstia 
incuravel, a fim ele ser desligado da Companhia. 

§ 4." Visitar nas mesmas épocas, e fóra clellus, sempre 
que manifestar-se alguma epidemia, todo o estubelcci
mento, examinar seu estado de asseio, c propor as 
medidas hygienicas e propllylacticas que devam ser 
adoptadas. 

§ 15." Examinar os menores que forem m<Jnuados 
admiltir na Companhia, e informar. sobre sua com
pleição, estado de saude e capacidade para o serviço 
militar; emittir seu juizo sol1re a idade dos mesmos, na 
falta do competente documento, e vaccinal-os quando 
não mostrem signaes de terem sido vaccinuLlos. 

§ 6." Propor, cmfim, tudo quanto interesse á boa 
marcha do serviço a seu cargo. 

Art. 20. Ao Pharmaceutico incumbe : 
~ L" Aviar as receitas que lllC forem remettida" 

pelo Facultativo da Companhia com destino ao pessoal 
da mesma, observando na sua preparação o que se acha 
estabelecido sobre rotulos, registros e mais pt·escri
pções da arte. 

§ 2." Ter todo o cuidado na limpeza, asseio e con
servação do vasilhame, utensílios e apparelhos do labo
ratorio, bem como na conservação elas drogas. medi
camentos e preparados, não os empregando quando 
acharem-se alterados. 

§ 3." Consultar o Facultativo quando suspeite ter 
havido engano na dóse ou emprego de alguma substan-
cia perigosa. ' 

§ 4.0 Ter em dia a escripturação da sua carga e 
descarga. 

Art. 2i. Ao Capellão incumbe: 
§ L • Exercer as funcções do seu saccrdocio. 
§ 2. • Cuidar da educação moral e religiosa dos Apren

dizes, instruindo-os na dou trina christã, c explican-
de-lhes o Evangelho. 1 

Art. 22. Ao Professor de primeiras IV.as incumbe: 
§ t.• Leccionar aos Aprendizes, pelo;:;tompendios que 

estiverem adoptados, as ma terias de que trata o art. 38 
do presente Regulamento, dividindo-as por classes, se
gundo o adiantamento dos 3lumnos. 

§ 2." Distribuir entre si e seu Adjunto o ensino. de 
modo que todas as classes tenham liç~o nos dias de aula. 
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§ 3." Apresentar 110 llm de catla annn um mappa dos 
:llumnos que frequentaram a aula, com a ueclaração do 
seu aproveitamento e comportamento. 

ArL. 23. O Atljunto coadjuvará o Professor no en
sino dos Aprendizes e o substituirá nos seus impe
dimentos. 

Art. 2L Os ;\lestres de musica, e de gymnastica e 
natação têm a seu cargo: 

§ L" O ensino das materias especificadas nos art~. 39 
e !t:O do presente Regulamento. 

~ 2. • A guarda c conservação dos instrumentos, uten
sílios e npparelhos do ensir.o e uso ue suas aul<Js. 

Art. 25. Os dias, as horas e o tempo de duração das 
li(:ões das differen tes ma terias, que constituem o ensino, 
serão regulados por umn tabclla ,organizada pelo Com
m:mdante e approvada pela Prestdencia. 

Art. 2ô. O Enfermeiro terá a seu cargo o serviço da 
· enfermnria, e incumbe-lhe: 

.~ :l." Acudir de prompto a qualquer Aprendiz que 
adoecer e fôt• recolhido ã enfermaria. 

§ 2. o Tratar os enfermos com todo o zelo e carinho. 
§ 3. o Observar as prescripções do Facultativo sobre 

a administração dos medicamentos, dietas e o mais que 
interessar o tratamento e curativo dos enfermos. 

§ 4. o Cuidar do asseio da enfermaria e limpeza de 
seus utensilios, obrigando o respectivo guarda e ser
vente a cumprirem o que lhes fôr incumbido ou deter
minado. 

~ 5. o Responder pelos moveis, roupas, utensilios e 
mais objectos da enfermaria a seu cargo. 

Art. 27. Aos Guardas incumbe: 
§ 1. o Cuidar do asseio e policia do estabelecimento e 

da observaneia do que fôr prescripto sobre o regimen e 
disciplina dos Aprendizes. 

~ 2. o· Desempenhar o serviço qne lhes f <ir marcado, 
segundo a distribuição feita pelo Commandante, e o que 
lhes fór accidentalmente determinado pelo mesmo Com
mandante ou seu Ajudante. 

Art. 28. Aos serventes incumbe todo o serviço bra
çal concernente á limpeza, asseio e outros misteres do 
estabelecimento. 

Art. 29. O Commandante fará n distribuicão dos 
Guardas e 8-ervente:o; e marcarú seus cncar·gos. · 
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CAPITULO III. 

ADlliSSÃO DOS APRENDIZES mLITARES. 

Art. 30. Para ser admittido na Companhia de Apren-
dizes :Militares, exig-e-se : 

§ 1. o Ser brazileiro. 
§ 2. o Ter mais de 7 e menos de 12 annos de idade. 
§ 3. 0 Gozar saude e ter a conveniente robustez para 

o serviço das armas. 
§ 4. 0 Ser vaccinado. 
Art. 31. O numero de Aprendizes Militares, marcado 

no art. 2. o do presente Regulamento, será preen-
chido: · 

§ l. o Com os orphãos ou desvalidos, abandonados e 
sem amparo de familia, que a autoi·idade competente 
re'rnetter com destino ao estabelecimento. 

§ 2. o Com os filhos de praças do Exercito ou da 
Armada. 

§ 3. o Com os filhos de pessoas indigentes e destitui
das de meios de alimentai-os e educai-os. 

§ 4. o Com os ingenuos de que trata o art. !. 0
, § L o 

da Lei n. o 2040 de 28 de Setembro de 1871. 
§ 5. o E, na falta de menores que estejam nas condi

ções dos paragraphos antecedentes, com quaesquer ou
tros, apresentados por seus pais, tutores ou quem legi
timamente os representar, uma vez que próvem o 
estado de indigencia. 

Art. 32. As autoridades que enviarem os menores de 
que tratam os§§ f. 0 e 4. o do artigo antecedente fal-os
hão acompanhar dos documentos que próvem os requi
sitos dos§§ 1. o e 2. o do art. 30; ou, na falta desses do
cumentos, de um officio com esclar<icimentos sobre sua 
naturalidade, idade, filiaçfio e quaesquer outras cir· 
cumstancias que sirvam para definir suas condições. 

Art. 33. Os menores, que apresentarem os requisitos 
e satisfizerem as condições dos artigos antecedentes, s~
rão admittidos na Companhia por despac~o · à_ Presi
dencia no requerimento que os interessa}:': •S tiverem 
feito, ou por Portaria da mesma Preside;;'cia; em ob-
servancia dessa ordem e em vista dos documentos que 
acompanharem taes papeis, o Commandante da Com-· 
panhia mandará matriculai-os no livro competente dos 
assentamentos dos Aprendizes. 
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CAPITULO IV. 

DO ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS APRENDIZES liiiLITARES. 

Art. 3í. As Companhias de Aprendizes Militares 
serão alojadas em quarteis construidos expressamente, 
com as accommodações precisas e nas condições exigidas 
p1ra o fim a que se destinam. 

Art. 35. O Governo fará organiz~r o projecto de 
um destes quarteis, e depois de approvado, mandará 
adoptal-o para todas as Províncias onde tenham de ser 
creadas taes Companhias; emquanto~ porém, não se 
puder levar a effeito sua construcção, installar-se-hão 
as mesmas Companhias em edificios publicas ou par
ticulares, que melhor se prestem a esse mister. 

Art. 36. Para a mantença dos Aprendizes Militares 
o Governo arbitrará semestralmente ·a dia ria que cada 
um deverá perceber, não excedendo esta, entretanto, á 
importancia do soldo e etapa que fôr marcada para as 
praças de Infantaria. 

Art. 37. A distribuição das peças de fardamento e as 
épocas dos seus vencimentos serão reguladas conforme 
se acha estabelecido para os Aprendizes Artilheiro~; 
verificando-se o respectivo fornecimento em peças ma
nufacturadas nos Arsenaes, ou em dinheiro, ·segundo 
o custo em que fôr calculada cada peça, para serem 
manufacturadas na mesma Província a que pertencer 
a Companhia. 

CAPITULO V. 

DO ENSINO. 

Art. 38. Os Aprendizes Militares serão divididos por 
classes e annos, segundo o seu adiantamento, e apren
derão na aula de primeiras letras o seguinte: 

§ L o Ler, escrever e as quatro operações sobre nu
meros inteiros e decimaes. 

§ 2.° Continuação da leitura e escripta, gramma4".t...:.i,;.ca~== 
da lingua portugueza, as quatro operações sobre GAM 
ções ordinarias, numeras complexos e metrolo · ~\.. \\t. 

§ 3. o Calligraphia, analyse gramma ti cal, \lo 
Brazil ; regras de tres simples e campos , 
nhia e de liga, resoluções de questões ar· 

~ 
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Art. 39. A aula tlemusica será frequentada, sómcnte 
e sem prejuízo do ensino das outras ma terias, pelos 
menores que mostrarem aptidão c vocação para esta 
arte. Nesta aula ensinar-se-ha: 

~ t.• S6lfejo r, canto. 
~ 2.• O toque de instrumentos metallicos de sopro, 

do systema-Saxe-dos tres generos: soprano, tenor e 
baixo; de modo que os discípulos possam ensaiar e 
executar peças concertantes, como meio de distracção 
e entretenimento nos dias e horas de descanso. 

Art. 40. Na aula de gymnastica e natação ensinar
se-ha : 

~ 1." A natação em lugar onde os menores, acompa
nhados sempre pelo Mestre e Guardas de serviço, possam 
receber a instrucção, e praticai-a sem risco e perigo de 
vida. 

§ 2. • Equilíbrios, movimentos e mais exercieios 
gymnasticos accommodados á sua idade e compleição, e 
proprios para desenvolverem-lhes as forças e ugilidaúe . 

.A!rt. 41. O ensino pratico dos Aprendizes, organi
zado' por classes, comprehenderá : 

§ :t.• A escola do soldado e de pelotão. 
~ 2.• As marchas, contramarchas c pequenas evolu

ções militares. 
~ 3." O manejo das armas e sua nomenclatura, bem 

como a das m<tis peças do armamento e equipamento do 
soldado de Infantaria. 

~ 4." O risco e feitura de mappas diarios, relações c 
pedidos, relações nominaes, vales, prets e partes : re
lações de mostra c mais papeis concernentes á escriptu
ração c contabilidade da Companhia. 

Art.li,2. As doutrinas da aula de primeiras letr~s a 
cargo do rcspecti v o Professor, bem como as do ensino 
pratico a c~rgo do Instructor, serão divididas c desen
volvidas em programmas cspeciaes c Jeccionadas por 
compendio~. tudo com a approvação do Governo. 

CAPITULO Vi. 

ABERTURA E ENCERRAThiENTO DAS AUL,\S, E:t.~ ?1ES E THANS

FERENCIA DOS APRENDIZES .. 

Art. 43. A abertura das aulas da Companhia de 
A.p_rendizes Militares terá lugar no primeiro. dia.util dr·· 
jlOl~ de 6 de .Janeiro, c o í'ncerramcnto no dia 15 do mez 
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tle NovemLro; seguindo-se immediatamente os exames 
das diversas classes, tanto nas doutrinas da aula de pri
meiras letras como nas do ensino pratico. 

Art. 4~. Nenhum menor passará de uma para outra 
classe mais adiantada, sem ter obtido nos exames a 
appeovação nas douteinas da classe em que estiver; e se 
durante o aprendizaCo completar a idade de 14 ;lnnos, 
demorar·-se-ha na Companhia sómente até o fim do annoa 
para aproveitar o resto do mesmo, nas aulas que fre
quentar, e fazer seus exames; sendo depois disso trans
ferido para o corpo onde houver de servir, embora não 
tenha sido approvado em todas as doutrinas e adquiri
do a instrucção completa. 

Art. 45. Os menores que, dentro dos 14 annos ou 
antes de completarem esta idade, tiverem sido appro
vados em ·todas as doutrinas, continuarão na Compa
nhia fazendo o serviço de inferiores .. até o fim do anuo 
em que attingircm áquella idade, depois do que serão 
transferidos para os corpos onde houverem de servir. 

CAPITULO VII. 

ADllll'iiSTR.\ÇÃO ECONOMICA E ESCRIPTURAÇÃO DA CO~ll'ANHIA. 

Art. ~6. A Compnnhia terá um Conselho Econon!j,co, 
do qual farão parte: o Commandanle, o Fiscal, o Secre
tario, o Agente Quartcl-l\'Icstre c o Instructor, servindo 
de secretario o menos graduado, ou o mais moderno 
do:; trcs ultimos. 

Art .. '1:7. E:>te Conselho funccionará de conformida
de com o Regulamento de G de Outubro de i855 e mais 
disposições vigentes. 

Art. 48. A esct·ipturnção da Companhia será feita de 
<:onformiJaclc com o ouc se acha est:~helccido para as 
Comp~nhias de Guarnição das Províncias. 

CAPITULO vm. 

CONCURSO E CLASSIFIC.\(\0 DOS APRE:\"DIZES. 

Art. ~9. Depois ele findo~ o:; exames ordinarios do;; 
"\prendiw:; .i.\lilit<~res, haverá, cnlre os que tiverem sido 
approvados em lodas as rloulrina~ e concluído o seu, 
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aprendiz~do, um concurso perante uma commissão com
poi;ta do Commandante da Companhia, como Presidente, 
do Instructor e de um delegado da Presidencia da Pro
víncia como fiscal do acto, a fim de proceder-se á clas
sificação dos mesmos Aprendizes. 

Art. 50. Este concurs 1 terá lugar em dous dias dif
ferentes. Os pontos, communs p~ra todos os concurren
tcs e dictados por um membro da commissão, para se
rem escriptos por elles, versarão sobre as seguintes ma
terias: 

~ Lo No primeiro dia do concurso: 
·J..O Conjugação de um verbo da lingua portugueza em 

todos os seus tempos e modos. 
2. 0 Analyse grammatical de um periodo escolhido em 

algum dos nossos classicos modernos. 
§. 2. o No segundo dia do concurso!: 
1. 0 Escripta de um trecho escolhido igualmente em 

algum dos nossos classicos modernos. 
~-o Determinação do quarto termo de uma propor

ção, cujos tres termos dados sejam: um numero deci
mal, uma fracção ordinaria ou numero fraccionario, e 
um numero complexo. O primeiro ponto deste segundo 
dia será considerado especialmente como prova de cal
Iigraphia, orthographia e pontuação. 

Art. 51 Os pontos de que trata o artigo antecedente 
serão dados pela Presidencia da Provincia, que fará 
fechar os de cada a c to em seu invol ucro sellado e la
crado, e os enviará ao Commandante da Companhia, para 
serem abertos cada um no seu dia, ao começar o acto e 
em presença de todos os membros da commissão. 

Art. 52. O Commandante providenciará para que os 
concurrentes sejam suppridos; do papel, tinta c pennas 
precisos ; que cada um fique em sua mesa, nas distancias 
convenientes uns dos outros, para que não se communi
quem entre si, e que o acto tenha lugar em uma sala 
fechada, onde não possam receber auxilio estranho para 
o preparo de suas provas. 

Art. 53. O a c to de cada dia não se prolongará por 
mais de duas horas, findas as quaes os concurrentes da
tarão e assig-narão suas provas, e as entregarão ao Com
mandante. Este, depois de verificar se as provas estão 
devidamente datadas e assignadas, as rubricará con
junctamente com os outros membros da commissão, 
c fechando-as em involucro bcrado em presença dos 
mesmos membros, ;tS enviará á Presidencia da Pro
yinci<l, par:1 remcttel-as á Secretaria ri:~. Guerr:~.. 



EXECUTIVO. 961 

Art. 54:. Além das provas de concurso de que tratam 
os artigos antecedentes, o Commandante deverá ter pre
parada, para enviar na mesma occailião, uma relação no
minal dos concurrentes, mencionando por notas nas 
casas competent_es, qual o aproveitamento de cada um 
nas diffe1·entes doutrinas do ensino pratico, qual seu 
comportamento e mais observações. 

Art. 55. Uma commissão, designada pelo Ministerio 
da Guerra, examinará todos estes papeis; e segundo o 
merito das provas, as notas relativas ao aproveita
mento nas doutrinas praticas e o comportamento dos 
Aprendizes, classifical-os-ha por sua ordem, emit
tindo na mesma occasião seu juizo sobre o bom ou 
máo desempenho que teve o ensino por parte dos 
Professores, em vista da natureza e merecimento das 
provas exhibidas pelos Aprendizes. 
_Art. 56. O Aprendiz que obtiver o primeiro lugar 

na classificação feita em virtude deste concurso será 
p1·oposto pela commissão para seguir os estudos da Es
cola Militar, se julgai-o digno desse premio ; todos os 
mais por sua ordem serão preferidos nos corpos onde 
servirem para as vagas nos postos de inferiores. 

Art. 57. O numero ordinal que cada Aprendiz obtiver 
pela classificação feita em virtude deste concurso, bem 
como o premio que lhe fôr conferido, serão averbados 
em seus assentamentos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 1876. 
- J)uque de Caxias, 

:l2i 
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Tnbella dos vencbnen~os dos eJDpregados das 
Companhias de Aprendizes Militares. a que se 
ref'ere o RegulaJDento desta data. 

EMPnEGADOS ORDEX.\Dil GnA~~~IC.\- TOTAL 

----------- ---- ---- ----
Com mandante ...••....•...............•. 
Fiscal .••......•...•.•.•.•...•..•..••••..• 
lnstructor .............................. . 
Secretario .............................. . 
Agente Quartel-Mestre .................. .. 
Facultativo. (T"bclla do Corpo 
de Saúde) .................... . 

Pharmaceutico. (Idem) ....... . 
Capellão. (Tallel!a do quadro do 
Exercito) .•••••.•..••...•.•.... 

Professor tk primeiras letras... 400~00!) 
Arljunto do mesmo............. 300~003 
l\Ie'stre de musica ...................... .. 
lll~strc de gymnastica c nata-
çao .......•..............•.............. 

E1ifermeiro ................... ·I ......... . 
Guarda .......................... , ........ .. 
Cozinheiro.-iSôOO (]iarios .•... 
Scrvcntc.-1$200 idem ....... .. 

Observações. 

1:5oosorol1:5oo~ooo 
1:20011000:1::2008003 

9608000 !160SOOO 
720$000 720$000 
720~000 720~000 

321lMOOO 
2'oO.~OüO 
5003003 

720$000 
540$000 
500!/000 

500j!GOO I 500$000 
il00$000 5008000 
-iSO!!OOO 4SOiiOOO 

:'i' os vencimentos do Com mandante, Fiscal, Instrnetor, s,~cre· 
tario c Agente Quartcl-~!estJ'C não se incluem os respectivos 
soldos. 

Emquanto o numero de Aprea!lizes da Companhia não passar 
de l.iO, o dos guardas e tambcm o dos scrl'cntcs não excederá 
de dous. 

Daquelle numero para cima ató o ('Omp]No, o (los guarda·• 
hem como o dos serventes p:Hlcrá sen!lcvado então a trcs. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Sctcm:H·o de 1876.- D!t· 
que de Ca.xias. 
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DECRETO N. 6300...,.. DE 1.2 DE SETEl\.iBRO DE 1876. 

Declara a entrancia da comarca de Ponta Grossa, na Provincia 
do Paraná. 

A Princeza Imperial Regente em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por 
bem Der.retar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia 
a comarca de Ponta Grossa, creada na Província do 
Paraná pela Lei da respectiva Assembléa n." 469 de 
18 de Abril do corrente anno. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Con
selho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Indepenclencia c do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6306- DE .i2 DS SETEMBRO DE 1876. 

l\larca o vencimento annual do ~romotor Publico da comarca 
de Ponta Grossa, na Provinda do Paraná. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mà
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por 
hem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da comnrca de 
Ponta Gro:<sa, na Província do Paraná, terá o venci
mento annual de i:200.5QOO, sendo 8005000 de orde
nado e 4001)000 de gratiflca.-.:ão. 

Diogo Velho Cavakanti de Alhuquerq~w, elo Coi~
selho do mesmo Augusto Senhor, :Ministro c Secreta no 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
doze de Setembro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Independencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cawlcanti ri e A fburJ11CI"!]UIJ, 
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DECRETO N. 630i -DE 12 DE SETEMBRO DE 1876. 

Separa do termo de Paulo Affonso o de J,>ão.de _ _As~!l_Ear, na 
Provincià"d~s Alagoas, e crêa neste o lugar de Juiz Muni
cipal e de Orphãos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, H a por bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. Fica separado do termo de Paulo 
Affonso o de Pão de Assucar, na Província das Ala
gôas, e creado neste o lugar de Juiz Municipal e de 
Orphãos ; revogadas as disposições em contrario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Jus·tiça, assim o tenha entendido 
e ·faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Setembro de mil oitocentos setenta e seis, quin~ 
qu~gesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECREtO .N. 6308- DE !2 DE SETEMBRO DE 1876. 

Crêa no termo de Tr~hiry, da Província do Ceará , o lugar 
de Juiz~Municipal e de Orphãos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma~ 
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado no termo de Trahiry, da 
Província do Ceará, o lugar de Juiz Municipal e de 
Orphãos. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conse~ 
lho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
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de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executa r. Palacio do Rio de Janeiro em 
doze de Setembro de mil oitocentos setenta e seis~ 
quinquagcsimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6309- DE :12 DE SETEMBRO DE !876. 

Crêa o lugar de Ajudante de Carcereiro na Cadêa da Capi!al 
da Província do Rio Grande do Norte. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome rle Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado na Cadêa da Capital da Pro
víncia do Rio Grande do Norte o lugar de Ajudante de 
Carcereiro com o ordenado annual de tresentos mil réis. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conse
lho do mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten- . 
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em doze 
de Setembro de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 631.0- DE :12 DE SETEMBRO DE !876. 

Concede privilegio a Pierre Koch para vender carnes conservadas· 
por um processo de sua invenção. 
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Conceder-lhe priviiegio, por oito anno~, para vender 
carnes conservadas por uni processo de sua invenção. 

Thomaz José Coelho de A!meiúa, do Conselho de Sua 
Magestade o lm[)erador, Ministro c Secretario de Es
tado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e ubras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Ja nciro em doze de Setembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependcncia e do Imperio. 

PR!NCEZ:\ Il\'i.PERIAL REGENTE. 

Thomaz José Cof'l!zo de Almeida. 

DECRETO N. ü3l2 (")-DE 1.2 DE AGOSTO DF. 1876. 

~anda. observar a. Tab~l!:t p:tra o o.bono de ajudas de custo r.os 
Inspectores e mais empregados dos Arscnaes de l\larinha. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua l\Ia
gestade o Imperador, H a por bem, de conformidade com 
o parecer do Conselho Nava~, exarado em Consulta 
n.o 311(1, de 7 do corrente, c á vista do disposto na segunda 
parte do art. 218 do Regulamento annexo ao Decreto 
n. o 5622 de 2 de Maio de i87~, Mandar que se observe 
no abono de ajudas de custo aos Inspectores e mais em
pregados nomeados para os diversos Arsenaes de Mari
nha do Imperio, a Tabella que a este acompanha, assig
nada por Luiz Antonio· Pereira Franco, do Conselho d.o 
mesmo Augusto ·Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Marinha, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
doze de Agosto de mil oitocentos setenta c seis, quin
quagcsimo quinto da lndcpendencia e do Imperio. 

PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 



"XF,CUTIVO. 967 

Tabeila a que se •·ef'ere o Decret.o desta data 
das ajudas de cus~o, que se devem abonar aos 
lnspect-ores e rnais empregados nomeados 
para os Arsenaes de 1\larinha, em observa nela 
do dispost-o na segunda pa••t-e do art-. ~:18 do 
Decret-o Regulan-.entar n.0 ~622 de 2 de 1\laio 
de 18.,-4. 

DA COUTE PARA 

Eahb. PcrnambuCil., rar:i. /l!ato·G!OSSô. 

Inspecto:·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300i)OOO . 4505000 600,Woo/750SOOO 
Ajudante .................... 200,')000 300$000 4008000 500.~000 
Seeretario......... • .. .. . .. . 2

1
"?,
0
otoo

00
o
0 

300SOOO 400fl000 500/1000 
Offici;1!............... ... .... ~ 
Amanuense . . . • . . . . . . . . . . . • . wo;~ooo !50,)000 200$)00 2501~000 
Porteiro da Secretaria....... 100})000 H>ONOOO 200,~GOO 
Continuo.................... 60ti000 
flirector de ofllcinas......... 2005000 300~000 4005000 5005000 

375,'1000 
500,~.000 
375~000 

Patr<lo-mór .................. 150~000 22i>~OOO 300,'!000 
Cirurgião............ ....... . ............. .. 
Capellão ...................... !501~000 
Lente . ele geometria appli-
cada as artes .•••....••..... 

Desenhado r.. . . ............ . 
Apontador .................. . 

! 
de Directo
rias ........ 1 

Escrevente.... do . Patrão· 
mor ........ , 

de officinas .• 
Porteiro do ,\rs;•nal. ...... .. 
Ajudante do mesmo ........ . 

COMPANHIA DB APRE~DIZES ARTI· 
FfCES. 

150,$000 
!00$000 
:lOO~OOO 

75,~000 

605000 
60,'$000 
75moo 
30~000 

225pOCO 300,'1000 

!50~000 2005000 
f50t)OOO 200~000 250~003 

H2~500 !50~000 

905000 
90:JOOO 

H2i!500 
45~000 

!'205000 mo,~ooo 
!20,~000 !505080 
i50i)OOO 187(!500 
60~000 

Commandantc.... .. .. . .. . .. 2008000 300,'!000 400~000 
Official de Fazenda.......... !00,~000 !50,~000 2005000 
Fiel. 30~000 45/1000 60UOOO · · · · · · ·l sá~g.~~-t~· ·Ãj~: · 
Guarda,; .... J d.;tnte. · · • · · · · l L Sargento .. . 

· 2. o dito ..... .. 

OFFlCINAS. 

60f!OOO 
30$000 
30~000 

Mestre.... .. .. .. • .. .. • • . . .. . . H:iOfJOOO 
Contramestre....... .. .. .. .. woeooo 
~anda~or............ ... . . .. 75,~000 

perarw.. ... ... . . . . . . .. .. .. . 60,~000 

45.')000 
451í000 

225})000 
wo,~ooo 
B2.~00 
gogooo 

60!)000 
601)000 

3005ooo 3;5;$000 
200SOOO 
150,~000 187,)500 
120,~000 150~000 
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OBSERVAÇÕES. 

As <tjudas de custo, fixadas nesta tabella, são abonadas por uma 
só vez, cornprehendendo tanto a ida como a volta. 

O empregado, porém, que fôr removido para qualquer lugar de 
outro A!'senal, tem jús á ajuda de custo marcada da Curte para 
esse lugar, e vice-versa, se a remoção iôr para o Arsenal da 
Côrte. 

As ajudas de custo relativas ás viagens por terra, scrlio abo
nadas pela tabella de 3 de Março àe 18~9, extensiva á Marinha 
pelo Decreto n. o 4013 de 9 de Novembro de i867. 

Os empregados dos Arsenaes não comprehendidos nesta tabe lia, 
e que forem incumbidos de commissões especiaes, perceberão 
uma ajuda de custo que o Governo lhes arbitrar. 

Rio de Janeiro em 12 de Agosto de :1876.-Luiz Antonio Pereira 
Franco. 

DECRETO N. 63i3- DE 12 DE SETEl\lBRO OE !876. 

!llarca o ordenado annual dos Carcereiros das Cadêas de va
rios municípios da Província do Ceará. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua 
Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro H, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

Attigo unico. Fica marcado aos Carcereiros das 
Cadêas dos municípios da Província do Ceará, constan
tes da tabella que com este baixa, o ordenado annual 
fixado na mesma tabella. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Con
selho do mesmo Augusto Srnhoi:, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos setenta e seis1 

qui!lquagesimo quinto da Independencia e do Im- · 
peno. 

PRINCEÍA Il\:lPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albnqncrque. 
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Ta beiJa doA ordenados dos Carcereiros das Ca• 
dêas dos IDUDicipios da Provincia do Ceará. 
a que se ref'ere o Decret,o dest.a dat,a, 

.1\:UNICIPIO!i. 

Cidade da Telha ...•.......••.......... 
Villa fle S;mta Anna ................... . 
Maria Per~ira ...•...................... 
Jaguaribe-Mirim ...............•........ 
S. Benedicto ..............•............ 
Pacatuba .... - ......................•.. 

ORDENADOS. 

2~05000 
tso,moo 
180$000 
180;5000 
180;5000 
180$080 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 
1816.-Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 63H- DE 12 DE SE'fEllBR.O DE 1876. 

Separa do termo de Valença o ~e .. l'eql!-iriçá na Provincia da 
Bahia e crêa neste o lugar de Juiz ~Iunicipal e de Orphãos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperóldor o Senhor D. Pedro li, Ha por 
bem Decretar· o seguiute: 

Artigo unico. Fica separado do termo de Valença 
o de Jequiriçá, na Província da Bahia, e creado neste 
o lugarde Juiz Municipal e de Orphãos: revogadas as 
disposições em contr:H'io. 

Diogo Veiho Cavalcanti de Albuquerque, do Con.;.. 
selho do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario 
de Estado ·dos Negocios da Jnstiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
em doze de Setembro de mil oitocentos setenta esei<J 
quinquagesimo quinto da Independencia e do lm· 
perio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

- PARTE 11. 



AI.:TOS DO l'tJlll::P. 

-DECRETO N. 6315-nz 20 DE SETEMBRO DE 1876. 

Concede á Cornpa:l:Ji:. (:~ Navegação Paulista r,s vantagens e re
galias de [l'aquete para o vapor de sua .proprieda,de de nome 
Ameri:a:. 

A Princcz1 Imperial Re~cnte, em Nome do Imperador, 
A L tendendo ao que requereu a Companhi:t de Navegação 
Paulista, Ha por lwm Conce ler-lhe ~s vant 1gens e regalias 
ele p:1quctc para o vap·ir de sua prfJpri:·da:le destinado á 
linl1a de navegação mensal que prí'lende est:l bclecer 
entre o porto de S:mtos c o do Heeife em P<'rnam!,uco, 
com cscal::s pelos portos do Rio de Janeiro, Bahia e 
Maceió. 

Thomaz José Coelho de Almrid:1, do Cons'lho ele Sua 
l\JaéWSt:Hle o Imprrail<•r, 1\linistr:J c S;xr:·t.'fid dr Est·tdo 
dus Neg·ot:ios da Agricullura, C111l1il1f'l' ·io c O 1ras Pu':li
e:;s, <Jssim o tenha cnt·•n:!i 10 e f:,ç 1 L'xc·:·utar. Palrh do 
l\io ,;e Jan:'lro t•m vinte de Sd••·:llwo d" ;nil oito:·entos 
s;;tent1 r s~·is, quinquagesimo quinto dJ lndcpendcnda e 
do Impcrio. 

Pill.\'CZZA DIPERIAL HEGE:\'TE. 

n~m'IZ Josd Coelho àe Almeida. 

DECRETO N. G31G- DE 20 DE SETEMBRO DE 1876. 

Autoriza a Companhia de seguros contra fogo e riscos marilimos 
Auviaes e terrestres-Confianta Portuense-a funcciónar na 
Província P,o :Maranhão. 

A P:·inccza Impe:·ial Hc<:;1~nte, em Nome do I·npera
L1or, Att,·ndendo ao que fC,JUI'I'cu a Cnmp:tnhia de se
!!Uros eor:!ra i'ozn c ri~eo~ ;naritimos. fluviacs c lerrcs
'tre~-Confia r:Ú Port IH'Uo;c-, d!'vidamen: c rcprc~cnlada 
e d!• conformi:J,dr, Clllil o D:Ji'CI'CI' d! s.•rcão dos Negoc.ios 
do Impcri,J do Con'"lh0 d;. E,tüdo, exar;Jdo c;:; Con~ulta 
de dvze ue J uH lO ui ti :no H I por ll('lll .:'\_;; toriz d -<l a fu i!C
cionar m Provincia do M01ranhão, mediante as clausulas 
f!Ue com ''st•.' b:J i 'Gl m, assigoadas por Thomaz José Coelho 
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de Almeirla, elo Con~e'ho ele Sil1 Ml.!:("~>stade o Impera
dor, .\lini~íro ~ S·•cre!ario de E.-!;l•io do• Negocios da 
A!!ricu tur:t, Co nm ·1·cio e Ohr rs P11hlka~, qur. assim o 
tenha entnnd1dn ~~ f:H~·• exP.crtlar. p,,hcio do Rio do .Ja
neiro em vinte dn StÚembro tlr• mil oitocentos setent:~ e 
seis, quirHJnagesimo 'Juinto d:t lndependencia e do lm
perio. 

PRíNCEZA. ll\iPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n.u 6316 
desta data. 

I. 

A Companhia não fará operações de seguros de vida. 

11. 

As operações effectuada~ por su:ls agencias fic:~m su
jei tas á Le~islação do I :n perio. sendo ju I ~:td ts oelos Tr i
bunaes Brazileiros to las as CJue;;tõe;; su;;citaJas entre a 
Companhia e os subd1 tos Jo mesmo Imperio. 

III. 

A Companhia deposit1rá em qualquer dos estabeleci
meu los bancarios do s,·azil a quantia de vinte con_tos 
de réi.-, para !.rarant11· as sua;; op~r:rções, não podend·o 
ser le\'ant:rdo est'~ dPpo•ito, em'I''anto não estiverem· 
liquidados os seguros realizados no lmperlo. 

IV. 
-A Companhia cumprirá as disposições da Legislação 

Bra:dL-ira, no •.ue Ih,• f,H·em applicaveis, ficando su
j,·ita á respectiva pwalidaLie, no caso de inobservancia 
ou transgressão. 

v. 
As a lteraçiks fei Las nos esta tu tos serão commun icad . 

ao G.J·. d'll l l pc·ri d, sob P•!•;a Lle multa deduz s ~~~i.~R . 
. ·.ii :·ei-;__d Lluus cuaLus Je ré1s, e de lhe ser cas 31-~tt."- · J'\ 
C•JUC;·s~ao. ~"\,: 

Palacio tlu Rio de Janeiro em 20 de ~~·o de 
f876.- Thomaz José Coelho de Almeida. ~ < 

<Af'\:.Af -.AfV·V - -<.._ ~~ 
~a;,.. - Q~~ 
··~ 
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DECRETO N. 6317- DE 20 DE SETEMBRO D2 1876. 

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia Assuca
reira ~e Capivary e A11toriza-a p~ra fi.inéêiõ-riar. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmp<::rador, 
Attendendo ao que requereu a Companhia Assucáreira 
de Capivary, devidamente represenbda, e deconformi
dade com o parecer da Secção dos Negocias do Imperio 
do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 21 de 
Julho ultimo, Ha por bem Approvar os seus estatutos e 
Autorizai-a para funccionar, mediante as modifiGações 
que c·om este baixam, assignadas por Thomaz José 
Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocias da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
·do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oito
centos setenta o seis, quinquagesirno quinto da Inde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se ref"ere o Decret;o n. 0 63I 7' 
dest.a dat;a. 

J .• Ao art. S.• Acrescente-se:- Os accionistas são 
responsaveis pelo valor das acções que lhes forem dis
tribuídas. 

2.• Ao art. 9. 0 Depois da palavra- transferente
acrescente-se - c pelo comprador-, eleranclo-se ao 
plural as seguintes:- o:.~ seus bastantes procuradores. 

3.a O art. H. Fica reuigido p~la seguinte fórma:
A eleição da Oirectoria se fara por csc;rutinio secreto 
e por maioria absoluta ue votos. · 

No caso porém de não haver maior-ia nbsoluta no pri
meiro escrutínio, basLt·ã a maioria r ela ti v a; e, uo de 
empate na votação, decidirá a sorte. 

4.a No art. !3. Substitua-ss a palavra- Gerencia
pela palavra- Directoria. 
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t~.• Ao ar L. 19 ~ 2." Addite-se- para cujo fim lhe 
serão apresentados na reunião de que trata o art. tO; 
§ 3. • - Acréscente-~e:- que não poderá ser executada 
sem approvação prévia do Go\'erno; ~ 4. • Acrescente-se 
igualmente : -na fórma das leis em vigor. 

6.• O art. 20 paragrapho unico. Fica assim redigido: 
,...... Para as resoluções da assembléa geral é sufficiente a 
maioria dos vôtos dos accionistas, presentes; para os 
casos dos §§ a.• e i.• do art. 19 dos presentes estatutos, 
é indispensavel que, além da maioria numérica e abso
luta dos accionistas presentes, estejam representaios i/3 
do tàpital realizado. 

7.• O art. 23. Fica assifti red~ido:-§ L" 2";. pa'l'a 
formação do fundo de reserva; § !.• tO •;. ou o que 
sobrar até esta quota ·para dividendo aos ar.cionistas; 
§ 3. • Logo que os lucros liquidos excederem de tO •;., 
conforme o § 2. •, começará a intlemnização do auxilio 
da-do pelo Estado, e juro correspondente, na fórma da 
condição ~-· do contracto. 

8.• O art. U. Fica assim substituido:~Feitas as 
deducções de que tratam os§§ L • e 2. • do artigo pre
cedente, e a indemnização d~ § 3.", o excedente que 
houver será dividido em. tres partes como preceitua a 
clausula 19." do conteacto. Paragrapho unico. O pro
dueto liquido, depois de indemnizado o Governo, se 
dividirá em dez partes. sendo sete para os accionistas, 
duas para os con tractadores e a outra para o fundo de 
reserva e o de amortização, na fórma da clausula t9.•do 
contracto. 

A deducção para fundo de reserva cessará logo que 
a sua importancia se elevar a um terço do capital social, 
cessando tambem a porcentagem destinada ao fundo de 
amortização, desde que realizar-se a mesma circum
stancia. Nesta hypothese toda a importancia destas de-

'ducções se dividirá pelos accionistas. 
9.a No art. 26. Em vez das pala.vras- renda bruta-_ 

diga-se- renda liquida. -
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de !87.6., 

-Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6318- DE 20 DE SETEMBRO DE 1'876·. 

Approva, com modificações, os es~tutos da CQ!.!!Panhia- Canal 
'!! Cacimbas1 e autoriza-a a funccionar. 

A Princeza Impel'ial Rr.gentr, em Nome rio Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Companhia-Canal de 
Cacimbas- devidamenJe r:t'presen tada, e tle coufurwi
dade com o parecer da Serção uos Negoci"s do Imi'e' i o 
do Conselho ·de E~tado, t·Xa r a do em Consulta de 22 
de Juiho do correute anno, Ha por bem Approvar seus 
estatutos, e Autorizai-a a funcdonar·, col!l as modi
ficações que com este baixam, assign·adas por Til o Ir az 

José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador, 'Ministro e Secretario de E, lado dos Nego
ciosda Agricultura, Commercio e Obrds Publicas. que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de·Janejro em. vinte de Setembro de mil oitocentos 
setenta e seis, quiuquagesimo quinto da Indepenuencia 
e do Imperio. 

PRINCEZAIMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modlftcaçõea a que se ref"ere o Decreto o. 0 6318 
desta data. 

I. 

Ao art. 7. • addite-se-A Directoria convocará ex
traordinariamente a assemblét geral, logo que o reque
rerem accionistas que representem um quinto do ça
pital. 

11. 

O art. 16 fica assim redigido- A assembléa geral 
será presirlida por um accioni~ta Pleito na occasião, mas 
a nomeação do Presidente da as~embléa e dos Secre
tarios não poderá rt'cahir em ne_nhum dos membros da 
Directoria, nem no Ger·ente da Comp;Johia. ' 

Compele á mesma assambléa: to mais como está) 
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III. 

O~ 3.• ào ~rL i6 é substituído pelo sc,(!'uinte :- Jul
gar da opporttmidaJe th dissolução ua Companhia, a 
qual entt·etanto terá lug;;r desde que se verificar perda 
ue dous terços ào capital social. · 

A liquidação .da Companhia far-se-ha de conformi
dade com o que preceitua o Codigo Commerci:Jl. 

Ir. 
Ao § \. • do art. 16 addi te-se- Este fundo é exclu5i

vamcn te destinado a fazer face ás perdas do capital soei:~ l 
ou para substituil-o. 

v. 
O art. 25 fica substitui1lo pelo seguinte:- Os accio

nislas são responsaveis pelo valor d~s acções que lhes 
forem distribuídas. 

A transferencia das acçôes f~r-se-lta p~rantc o Secre
tario da C·Jillptnhia rom as:;ignaluru elo ttansferentc, 
ou de seu legitimo procurador, e do comprador. 

Rio de Janeiro em 20 de Setembro de 18i6.- Thomaz 
José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Companhia-Canal de Cacimbas. 

CAPITULO I. 

Art. ! . c A Cornpanhiu.-Canal de Cacimbas-é a mesma asso
ciação anonyn;a estabelecida na cidade de ::; • João da Barra sob o 
titulo <le-Compan!d., da Valia navegavel do Sertão de Cacimbas, 
os accionistas desta cuntirwaiàO a ser daque!la que tem o mesmo 
fim. 

Art. 2. o A Cornpanhi:l do Ga nal de Cacimbas se propõe a me
lhorar o canal que termina na Iag-ôa de l\J~cabú, levando ao 
Brejo Grande e Imbury, abrindo ,Ji,·ersos ramae,; convergentes 
ao mesmo cana!. 

Ar:~- 3 .. 0 9 capital social da C:)rr:p:whia será de qua-r~nt:~: .contos 
de reis tllVIdidos em qt.atrocentas acções de ceu1 mil rers cada 
uma. 

Art. 4. 0 O prazo da durac:ão da Cnmp:~nhia será de trinta 
annos, e poderá ~er ,:spaçact"o cs'e tempo por deliberação dos 
accioni;;tas, em assern!Jlé.,, com autorização do Govemo .. 

Art. 5. o As acções ~er;w emitlidas, com o valor nommal de 
cem mil réb aos ~~cdonistas, em substituição das antigas, e as 
novas, que fore::l emittidas1 serão realizadas em prrstaç<'es de 
vint9 po:· c~nto na ,;poPa d0 S•(mad?. pela Dir~>doria. 
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CAPITULQ li. 

Art. 6. 0 A assembJéa dos acciouístas é a reunião delles ra 
form,• destes estatutos, e só poder·à funccíonar estando presente~ 
pessoas que possuam mais da metade do capital realizado. 

Art. 7." A assembléa reunir-se-lia ordwariamente nos dias 
25 e:26 de Julho annualrneate, e as sessões extraordinarias serão 
convocadas pela Oirectoria quando as julgue con,enientes. 

Art. 8. 0 Se no lfia da convocação deixarem de comparecer 
acdonista.s em numero sulliciente, a Oirectoria fará novo convite, 
e ellliío a assembléa estará legalmente constituída com qualquer 
numero de ••ccwnistas presentes. 

Art. 9. o No primeiro dia d.- reunião a assembléa ouvirá a 
lei tun de relatorios, receberá todas as informações e elegerá 
uma com misSão fiscal para examinar todas as contas e dar seu 
parecer 11:1 reunião do dia suiJsequente. 

Art. 1.0. ~e a assembléa approvar o parecer da comrnissão 
fiscal, deliberará sobre o modo por <JUe a Directoria ger·iu os in
teresses da Companhia, e com approvacão dos acto> da Directoria 
1icarào seus membros !ines de l]UaltJU~r res .or:sabilidade~ 

Art. H. No segundo d1a de reunião a assernblea elegerá a Di
rectoria que tem de dirigir a Companhia durante tres annos, a 
qual será composta. de Presidente, Secretario e Gerente. . 

Art. :12. A Uirectoria será substituída annualmente pela terça 
partr•, e o Director que fôr substituído, só poderá set reeleito 
depois d~ urn anuo. 

Art. i3. Os immediatos em votos serão os substitutos da Di
rectoria, e não poderã.o ser eleitos para commissao fiscal quando 
effectivamente tivr·r ex~fcillo o lngar de Düector. 

Art. :14. Na votação se contará um voto por cad:-t acção, porém 
nunca mais de cincoenta votm; a um so accionista, qualquer qut3 
seja o numero de acrjões que po,sua ou represente. 

Art. 15. E' prohibida a repre.-;entacão de accionista.s por pro
curadores na eleição, salvo quan:IÓ houverem interdictos, e 
menores, assim quando forem accionistas corporações e firmas 
sociaes, sendo nestes casos licita. a representação por tutores ou 
curadores, e um dos associados com poderes para esse . .fim. · 

CAPITULO III. 

Art. !6. A' assembléa compete: 
§ {. ° Conced·er poderesextraordinariosá Directoria, autorizai-a 

a contrahir eruprestimos, crear empregos que serão providos pela. 
Directoria. 

§ íl. o Promover a responsabilldade da Directoria, por actos de 
malversação, e destituil-a de suas funcções elegendo outra que a 
substitua. 

§ 3. 0 Julgar da opportunidade da dissolução da Companhia e 
o meio nratico de realizai-a acautelando sempre direitos de ter
ceiro. • 

§ "'·o Dei~>rmin::r a uistribuição annual de dividendos aos 
accionist;ls, e a quuta que deve caber ao fundo de reserva que 
não excederá a decima parte do capitai realizado.. . 

~ 5." Estatuir a porcr.ntagem qU<! deve tocar á D•rectorJa como 
compensação de seu traiJallw, e marcar o_ssala_rios de empreg!tdos. 

§. 6. o Interpretar estes estatutos, providenciar o.; casos orniüos, 
e promoYPr a reforma delles com approvação do Governo. 
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CAPITULO IY. 

Art. :17 .. \' Directoria compete representar a Companhia com 
os podcrPs de procurador em causa propria. 

Art. :18. E' da competencia da nirrctoria a nomeação de em-, 
pregarlos, c os membrosddla são responsaveis pelos prejuízos que 
occasionarem á Companhia. 

Arl. 19. Ao Presidente da Directoria compele: 
~ L o Presidir á rem1ião da assembléa dos accionistas, dirigir 

os seus trabalhos. e suspendel-os para o dia seguinte, quando 
forem Jrregul<:res. 

§ 2. 0 Rubricar ~s contas e ordenar o pagamento para serem 
satisfeitas pelo Gerente. 

§ 3. 0 Determinar hora, dla e lugu da reunião da assembléa 
assignando os annuncios que forem publicados. 

§ ~-· Apresentar annualmente á assembléa um relatorio es
cripto narrando todas as occurrencias, indicando as providencias 
neccssarias. 

·Art. 20. Ao Secreta:io compete: 
~ :1. o Ter sob sua guarda todos os livros e archivo da Com

ptmhia. 
_§ 2." Fazer toda a escripturação e acta da asserpbléa dos accio-

mstns. • 
§ 3. o r:az~r a tran;;fcrencia das accões da Companhia em livro 

destinado para esse fim. • · 
Art. 2L Ao lierente compele: 
§ L o Velar p(•la conscrvacão do canal, fazendo remover os 

obsta~uios que diflicultarem â navegação. 
§ 2." Receber as qu~II!ia~ pertenceutes á Companhia e pagar as 

contas ordenadas pelo Presidente. 
§ 3. o Fiscalisar as contas dos Agent~s da Companhia e tornai-as 

pelo modo determinado pela Directoria. 
~ 4. o Ter escripturados com clareza e ordem mercantil os livros 

da Companhia. 
~ 5. 0 Dar balanço annual da receita e despeza e apresentai-o 

ao Presidente. 

CAPITULO V. 

Art. 22. Os accionistas têm direitrl de votarem e ser votados 
para os cargos da Companhia, assim como lhes compete a partilha 
dos lucros proporcio.laes a suas acções. 

Art. 23. Os accionistas são obrigados a realizarem as prestações 
de suas acções em épocas determinadas pela Directoria, e aquelles 
que :ieixarem de etiectual-as perderão as entradas anteriores em 
beneficio da Companhia. 

Art. 2~. Será considerado acclonista qualquer pessoa q~e 
possuir acções da Companhia assignadas pela Directoria e regiS
tradas pelo Secretario. 

Art. 25. O accionista responde sómente pelo valor ~e suas 
acções, as quaes podem ser alienadas perante o SecretariO com 
assignatura do transferente ou pela apresentação de titulo habil 
de acquisicão. ~--~== 

Art. 26:Fica a Directoria habilitada a pedir a ap Ção\j~MA 
destes estatutos e aceitar qualquer alteração que o Go ~~~ ' 
~Seguem-se as assi~natur~V.\:/'\:Pc:'v· ~~\,\J 

- PARTE II. ~ 
!~ 
(i co 
\\ 

'\:__ 
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DECRE1'0 No G3l9- DE 2{) DE SETEMBRO DE 1876 o 

Approva, com modificações, os Estatutos da Companhi<l-lndus
trial Cautpista- e autoriza-a a funcc:onar. 

A Princeza Imperial Rrgente, em r\ome do Impr•
rador, Att.Pndendo ao que nqucreu a C•lillpanhia - In
dustrial Campista- devidamente rnpn·sentada, e de 
conformidade com o Parecer da Sec<;ão dos Negocio:; do 
Imperio do Consell10 de Estado, c-xarado em Consulta de 
onze de Agosto ultimo, Ha por bem Approvar os seus 
Estatutos c Autorizai-a paro funccion;:r mediante as mo
dificações que com este baixam, a~signados p,.r Thomaz 
José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua l\l<>p;est:llle 
o Imperador, 1\linistro e Secretario de Estado dos Ne
gados <.b Agricultura, Commercio e Obra~ Pubiieas, que 
as~im o tenha enlci!dido e fat~a executar. Palacio do Rio 
de Janeiro, em vinte de Sett)iÍtbro :!e mil oitocentos se
tenta c seis, quinquagesimo quinto <.ia lmlepenlleucia c 
ào Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL HEGE::\TE. 

T!wma;; José Coelho de Almeida. 

:Siodificações a q1.:c r.;e z·ef·.:..,re o Dccret;o n. 0 6:l:i9 
elcst.a. dat,a. 

i. 

O artigo 6. • fica :Jssim redigido- Dos lucros liquidos 
realizados em cada semestre far-se-ha a seguinte distri
buição. 

§ L • Cinco por cento serão levados á conta do fundo 
de reser>a cada anno, a lé preencher a quantia de cem 
contos de réis. 

As quantias deduzida~s para fundo rle re~erva serão em
pregadas em apolices da divida publica geral ou pro
vinciaes, quegoz,rem dos mesmos pri\·ilegios das ge
raes ou em bilhetes do Thesouro ou em letras ilypothe
carias de bancos de credito rt:al, que tiverem garantia 
do Governo, á juizo da Di redor ia. 

O fundo de reserva é exclusivamente destinado a 
fazer face ás perdas do capital social desfalcado ou para 
substituil-o. 
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~ 2. o Pagar-se-hão dez por crnto de juros do capital 
definitivamente emprrgado na associ<1ção, ~c <I ~omma 
dos lucros corresponder á mencion;11la porcent<1gem, r, 
no C<JSO conttario, na proporção equ 1 v a len t•·. 

§ 3. o O restante será dividido em dez parti'~ i~naP~, 
pertencendo (.h•llas, qu:1tro ao incorporador r G:•r·ente 
Antonio Alves de Andrade. duas ao ·ou I ro in:·nr·: o:·;!dOi', 
Francisco de AlmP.ida Ribeiro, e a~ quatr(' re>taut,·=- di
vididas igualm1~11le p!'los aecioni,;tas. 

Para!!rapho uni co. o~ dividendos !'rriio p:l ·~o.;. i lOS nwz:·s 
de Janeiro e Ju!ho de cada anno; não s: fará, p•Hêlll, 
distribuição dos Jlle!'lllO,;, Pillquanto O Capital Sor·ial des
falcado em virtude de perJas não fvr integraLnente 
restabelecido. 

li. 

Ao artigo 13 -AdJite-s,:- e mt•mbros do CUil·':lho 
fiscal. 

III. 

Ao artigo t5- Acre~cente-se no fim- não podem 
ser eleitos Presidente e Secretario da As:;embléa Gera.l 
os membros ja Directoria, do Conselho Fiscal e o Ge
rente. 

IV. 

Artigo 1.7- Acrescente-se no final- a juizo da as
sembléa geral dos accionistas. 

v. 

Artigo 18, § 1. 0 -Supprim:mi.-se as palavr·as-até 
que comece a fabrica a funcciuuar. 

VI. 

Artigo 20-Elimine-se as pal<~vras- totlas as vezes 
quf. se reunirem para tratar dos negocios da Com
panhia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Setembro de 
:!.876.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Estatutos da Companhia Industrial Campista. 

CAPITULO I. 

lH. SOC[E:JADE, SUA SÉDE, FINS, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO.· 

Art. i. 0 A Comp.1n!Jin. se denominará-AssociJ.cão Industrül 
Campista- tendo por séue esta cidade. • 

.-\rt. 2. o São seus íins a con~trucção, cust()iO e exploração de 
umn. fabricn. de teci:los de algodão, assim corno promover o 
desenvolvimento dll plantio da materia prima. 

Art. 3. o A dura•;ao da Comptwltin. será do 20 (vinte) annos, 
contn.rlos dn. data ria approvação dest.:s Estn.tutos pelo Governo 
[rnperial, e sua dissoluç<io só terá lugar se houverem prejuizos 
absorventes de metade t1o cn.pital ren.lizn.do e o fnmlo de reserva, 
ou nos casos do art. 2\15 do co digo do commercio. 

CAPITULO li. 

DO CAPITAL, SUA REALIZAÇÃO, LUC!WS E F li .:'iDO DE RESERVA. 

Art. 4. o O capital da Companhi:l será dJ tr,lsentos contos de 
réis (300:000.'/00fJ) divitlirlo em 1.500 :tcçües de duzentos mil réis 
cadn. urna que dt!verão ser logo emtttJrlas. 

Art. 5. 0 A primeira entrn.daser<i de 10''/0 e rcalizn.dn. no acto dn. 
subscripção. A segunda i~nalmente de to "/o quinze dias depois 
da approvação destes Estatutos pelo Governo Imperial; as outrn.s 
determinad<1S p:lla Directoria rle accurdo com o Gerente, de fO o; .. 
cada uma com interva!lo nunca menor de 30 dias e aviso prévio 
nos jornaes nunca menor de :la dias. 

Art. -6." Dos lucros liquirlos se fará :1. seguinte distribuição : 
1. o Cinco por cento serão l:wados á conta de fundo de re

serva, cada anno, até pt·eencller a quantia de cem contos de réis. 
2. 0 Pagar-se·ha dez P•lr ceato (i!l %) de juros ao capital defi

nitivamente empregado na Associn.ção. 
3. 0 O restante será dividido em iO (clez) quotas iguaes, perten

cendo delln.s, quatro ao incorporador e Gerente Antonio Alves de 
Andrade, duas ao outro incorporn.dor Francisco de Almeida Ri
beiro, e as quatro restantes divididas igualmente pelos Accio
nistas. 

Paragrapho unico. Os dividendos serão pagos nos mezes de 
Janeiro e Julho de cada anno. 

CAPITULO III. 

DOS ACCIONIST,\S. 

Art. 7 .o São Accionistas todos os indivíduos e associa 1;ões que 
subscreverem ou Legalmentu adquirirem acçóes, sujeitando-se ás 
-;ondiçóes estabelecidas nos presentes Estatutos. 
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Art. 8. o C Accioaista que deixar de attender e cumprir o pa
gamento Clas Pntradas chamadas na fórma do art. 5. 0 , incwrerá 
na multa de 2 1/2°/0 do valor nominal das acções, não excedendo 
a demora a 30 dias. Se no fim desses :~o dias não tiver cumprido 
o dito pagamento, perderá o direito ás suas acçõcs com todas as 
entradas feihs, salvo o caso de força maior ju~tificado e re
coaliecido pola ,Direcloria, ficando então o Accionista responsa
vel pelo pagamento mensal de i 0 / 0 de juros por todo o tempo 
demorado. 

Paragrapho unico. O producto destas acções .vendidas e dos 
jur0s pela rnóra no pagamento das entradas, reverterá em favor 
do fundo de reserva. 

Art. 9. o A responsabilidade dos Accionistas não excede ao 
valor nominal de suas acç.ões. 

CAPITULO IV. 

DA ASSEl!BL:,;A G!':RAL. 

Art. :!0. A Assembléa Grral será convocada ordinariamente 
uma vez por anuo no wez de .Julho e extraoruinariamente quan
do a Directoria, de accôrdo com o Gerente, julgar que as cir
cumstancins o exigem. 

Paragrapho unico. Accionistas representando it!, do capital 
realizado e expondo em sua rcquisicão o mo~ivo, poderão igual
mente pedir convocação extr~ordiu'aria, porém nüo se podendo 
nellas tratar senão do lim para que forem convocadas, de accôr
do com os motivos expostos na sua requisição. 

Art. H. Nas reuniões ordinarias se tratara só mente de apre
ciar o balanço da Companhia, os reJatorios da Directoria e do 
Gerente, e o parecer da Comniissão Fisc:>.l, procedendo-se em 
seguida a eleição da Directoria, que se fara por escrutínio se
creto e maioria absoluta de votos das acçõ2s representadas na 
sessão. 

§ L o Se, porém, no primeiro escrutinio os votados ou parte 
delles não obtiverem maioria absoluta, proceder-se-ha a segun
da, apurando-se tão só mente os votos que recahirem nos mais vo
tados no i. o escrutínio, até o numero duplo dos que tiverem de 
ser eleitos, decidindo a sorte, no caso de empate, tanto para esta 
lista dupla como para o numero dos Directores. 

§ 2. 0 Na hypothese de não ficar preenchido ainda no 2.0 es
crutínio o numero dos Directores, proceder-se-ha na forma do 
art. 2!. 

Art. i2. D~p::>is da disws~ão sobre o bal:mço, o rclatorio e 
votação do lJ::trecer da Commissilo Fiscal, poderá sct· admittida 
qualquer proposta com rcfercnci:c a :1ssumpto da Companhia, 
não dcYendo ser votada I;a mesma srssão. salvo se fõr appre
scntada peta l:ircctoria de accurdo com o Gerente. 

Art. ta. Só podem votar nas Assetnhléas Geracs os Accionistas 
presedJS ou pompctcntcrnente representados que possuírem dez 
acções ou mats, cont:wdo-sc um voto por cada dezena de accões, 
não seado admiltill~s as prC!cu~a~ões para eleição d:t Directória. 

Paragra;>ilo_ uni co,. <;Js ~ccwm~tas que possui rem menos de dez 
accões poderao asststtr as sessoes. 

Árt. H. A Assembléa Geral.dos Accionistas se julgará consti
tuída e em rstado de drlihcrar, achando-se reunidos accionistas 
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que rnpre,;ent.?m, pelo menos, um terço do capital realizarlo. Se 
este r·a;>: ta! nJ·1 estiver reprt:sentaclo dessa forma, o Presidente 
da J)irectoriJ f.:ra il••\'<! ecnvot:a<_;:"w p~~·~, dentro de quinz·· dias, 
S" ~.~u!li!'Ct!l no di•l, lnra, c Ju~~r dr-sig:wdos, qur s<•rá annun
ciarlo nos FJi'!l e.; rn::b lidos de; ta cicbrle, com cinco dias, peJo 
menos de ~nlcct•dcitCia. 

1'1esta segunda r~uni:io a assemblé;~ geral deliberará. com qual
quer namem de accbnis!a.; que se reunir, salvo o caso de e 
tratar da. r~f:1rma de;tes c:<tatut)s, para cuja deliberação se exi
ge ill:cpresent:10ào, pelo wenos, de metade do numero das acções 
enutttdas. 

Art. !5. E' mais d1 competencia da assembléa geral dos Ac
cionistas : 

§ 1. 0 Julgar as contas àa administração. 
§ 2. o Hesolver sobre tu fio quanto fõr submeltido á. sua deli

beração, dentro da orhita destes estatutos. 
§ 3 o Alterar ou reformar os estatutos da Companhia, cujas 

alteraçõe~ só serão ílOStas ern execução depois da previa appro
var;ão do Governo Imperial, respeitado o art. 6. 

§ 4° tdeg:T por accl<uuação um ;1ccionista d'entre os presen
tes pa:·a Presidente d~s s~ssõPs ordinarias e extraordinarias, 
procetlfmdo-se a escrutiaio secreto, no caso de qualquer questão 
na ~cela mação. 

No prime1ro caso Sf'rvirá dnrante o3 dias da sessão, no se-
gundo para todo o anno so:·ial. -

O Presidente eleito ou accl,lfnado f'Onvidará rlous accionistas 
para Secretarios. que conjunctamente com o Pre>idente assig
narão as actas das sessões. 

CAPITULO V. 

DA ADMINISTRA.ÇÀO DA COMPANHU. 

Art. i6. A Compa!Jhia será dirigida por uma Directoria com
po.-ta d,, tres 11"1JliJl'O el•'itos pela assembléa geral dos acdo
nbtl<, de conformidade eom as dispo;içúes respectivas mar
cadas r.• stes estatut•·S e .de Ufll Gerente. 

~ L o P<~ra poder()m exercer este c:.rgo. é nccessario que pos
sua cada u.11 quando tomem po;,e dncoenta ac:.:ües, peJo menos, 
qu · se1·ão ina~ienaveis c ,:epositada, na Corni'anhia emquanto 
exercerem os respecti\·os cargos e até approvar;ão completa das 
coutas do tempo de sua grsl<io. 

~ 2. 0 A Directoria continuará. a dirigir os nrgocios da Com
panhia ate ser e!Tectivarnente substi!tlld~ pela nova nomeada. 

Art. f7. Str:i Gerente da Companhia o socio incorp,•rador 
Antonio ,dvcs de Andrade, de cujo cargo só poderá ser desti
tuído 110 caso de malversação ou de! eixo comp1 ovado. . . 

P..tragraolw u:tico. Em sua ausencia, podcra ser substJtu:do 
por pess:.là de sua escolha e confiança, mas sempre so!Jre sua 
in eira r. immediat~ 1esponsabilidade. 

Art. i8 . ..\. nu·••ctoria elegerá d'c;Jtre si o sPu Presidente, o 
Secretario e THes •ure ro q•:e conjunctamenle com o Ge1e;:te 
assignanio as actas das confer•'ncias. entre si, con>.ando nas 
referidas acla> todas as resolucües tomadas , informações dadas, 
emfi111~ narração de tudo quanto se tratar nas mesmas con
ferenciai. 



~ t.• Ao ThcscJUreiro r,o_mpete o rec~bim_ento de todas as en· 
trarias rle at~ões, o movimento de dmileiros até que comece 
a fahrica a func.·io:tar. 

§ 2. o As aclas das conC~rencias, bem como as transferencias 
de acções, serão lançadas nos co:upeter..tes livros pelo Secre
tario. 

Art. Hl. As funccões da primeira Directoria durar5.o até .Julho 
de 1879, quando sé proceder ti. á n:wa eieir;ào. podendo ser todos 
reeleitos, lican:lo entendido qne, deYerá !'er reeleito pelo menos 
um dos membros da Directoria linda. 

Art. 2J. Compele a Dircctoria: 
§ 1.0 Auxiliar o Gerente com o s~u parecer todas ns vezes 

q11c se reuuircm para tratar ·do . .; nego~ios (]a· Comranhia e 
resolver 110s casos fóra do orrlinario e C!a louos de. sua com
petencia. 

§ 2. o Reu,ir-se 110 cscr!p\orio da Companhi:l com o Grrente 
ao n1enos duas ve;:es por mez, tomando contwcimento de todos 
o;; nef!ocios, Javrando-~e as :tetas competentes, na fórma do 
art. 18. . , 

~ 3. 0 Autorizar o Gerente para contrahi:· emprestimos de 
penhor mercan i! de generos pertencentes á Companhia, mar
cando-lhe o limite maximo dos mesmos eillprestirnos. · 

§ 4." Uesolvcr todos os negocias da Companhia pelos meios 
judiciaes ou por accordo amigJvel, porlendo, por meio de pro
curação, delegar ou transferir ao Gerente os poderes que julgar 
precisos para estes fins. 

~ 5. ° Convocar a asse:n!Jléa geral ordinaria dos accionistas 
e as cxtr·aoràinarias quando julgar preciso, oU lhe fôr reque
sitado, na fórma do ar·t. 10. 

§ 6.o Executar c fazer executar os prc>entes Estatutos, exercer 
livre c geral insp2cç:io, para o que lhe são conferidos todos os 
puderes ncccssarios . 

.Art. 21. Quando, por qualquer circumstancia, ficar qualquer 
membro impedido de exercer as suo>s funções na dirl'cção ou 
commiss:!o fiscal. os restantes chamarãO um accionista que 
tenha os rcquís!tos exigidos para exercer o cargo durante o im
pedimento. 

Paragrapho unico. No caso de resignação, se procederá da 
mesma fó;·ma. 

Art. 22. A Dircctoria e o Gerente são ,responsaveis por seus 
actos nos termos das disnosicões do codigo commercial, na parte 
que lhes fôr applicada. · · · 

Art. 23. Compete ao Gr:-cnte: 
§ i. o Adquirir os ter: e nos, m~chinismo e utensitios· nPces

sa.rios para o estab3lecimcnlo, contrartar engenheiros bahilitaflos 
para todos os trahalllos de cdificacáo d;tS propriedades e mon
tagem do., machini:<mos, tndo de acéôrdo com a Directoria,, 

§ 2. o Adminititrar c gerir Oi uegocios !la Socredade e repre
setal-a em _todas as suas opor;1ções; em juizo, porém, ou fóra 
detle, isto e, para accônloamigavcl de qu.1!quer questão, com 
poderes espcciaes da Directoria. 

~ 3. o Adrnittir, demittir, contr:1ctar operarias e pessoal ne
ces~ario para o serviço e anda!11ento dos estabelecimentos da So
cieda 'e. 

§ 4. o EITectua_r todas as oper~ções de compra e yenda das ma
ter·ias ne::essanas do esLabetecnnenlo, manter toda a ordem e 
l'''gularidade no que ~oncerne ao ~abri co dos prod uctos, á es
crif.!luraçãO e a perreita obsE'rvancra do regulamento interno 
COlll rigorosa fiscalisação. . 

§ 11. • .Ministrar à Directoria todos os esclarecimento!\ relativos 
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á marcha dos estabelecimentos e negocias da Companhia, apre
sentar-lhe um balancete mensal e o IJalanç.o e relatorio annual, 
circumsta,nciado, de todo o movimento, operações e estado da 
Companhia. 

§ 6. 0 Depositar em conta corrente em .um estabelecimento 
bancaria, de accôrdo com a Directoria, os dinheiros da Com
panhia. . 

§ 7. 0 Organizar os indispensaveis regulamentos internos, su
jeitando-os á approvação da Directoria. 

§ 8. 0 Executar e fazer executar as disposições dos presentes 
Estatutos, na parte que lhe concerne. 

CAPITULO VI. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art. 2t. A Commissa:o Fiscal serâ composta de tres Acciontstas 
que possuam, pelo menos, i)O acções cada um, eleitos pela Assem
bléa Gera I dos Accioni stas. 

Art. 25. Compete a esta commissão examinar annualmente 
as contas da Companhia, á vista do balanço e relatorio annual, 
da administração, que lhe serão apresent'fdos pela llirectoria na 
reunião ordinaria da assembléa geral dos accwnistas , e sando
Ihe tarnbem franqueados todos os documentos e livros : ella in
terporá seu parecer no prazo de ao dias ácerca do estado da 
Companhia, o qual será apreciado e votado na assembléa geral, 
novamente convocada para esse fim. 

CAPITULO VIL 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 26. O anno economico conta-se do mez de Julho ao mez 
de Junho do anno seguinte. . 

Art. 27. Todos os documentos que envolvam responsabilidade 
da Companhia serão sempre assignados, além do Gerente, por um 
dos membros da Directoria. 

Art. 28. A Companhia póde possuir preclios e tudo o mais que 
fôr necessario para o rnelbor desenvolvimento do seu fim. 

Art. 29. Os membros da Directoria perceberão em compensação 
de seu trabalho a quantia de nove contos de réis annualmente, 
repartidos igualmente entre si, e o Gerente perceberá a quantia 
de seis contos de réis annualmente. 

CAPITULO YIII. 

DISPOSIÇÕES TRAXSiTORIAS. 

Art. 30. A Companhia julgar-se-ha constituída para todos os 
seus eiieitos e poderá dar principio aos seus trabalhos desde que. 
approvaclos esses Estatutos pelo Governo Imperial, estejam sub~ 
scriptos d.ous terços de suas acções. 
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Art. 31 .. No a elo da suh,;cripção das ar.c:;üc"> ~cr:1o appre~rnta•lo . .: 
aos subscr~plores estes Estatutos e o~ nomes do~ Acc10mstas crue 
tê111 de cornptH· a primrira directorin. licanrlo assim approvados 
pelos mesmos subseriptores os presentes Estatutos e a nomeaçfto 
da Directoria, para todos os cfTeitos Jegnes. . 

E. pois os abaixo assignados,alérn da approYacno plena que dão 
a estes Estatuto~, autorizam a Directoria. para. a qual desde já 
consideram nomeados os Srs. João José Nunes de Carvalho, Dr. 
Lourenco Maria de Almeida Baptista e José Joaquim de Souza · 
Motta. para requererem ao Governo Imperial sua approvação e 
::mtorizacão para aceitar as alterac0rs qu() o Governo Imperial 
fizer e lhes parecer não serem contiari:1s nos fins da Companhia. 
-Campos, !8 de Junho de :1.876. 

(Seguem-se as assignaturas). 

DECHETO N. 6320- DE 20 DI<: SETEMBRO DE 1875. 

Approva, com modificações, os Estatutos da Companhia- lllutua
ção Philantropica e Protectora- e Autot·iz:-t-a á funccionar. 

A Princezalmperial Regente, em N orne do Imperador·, 
Attendendo ao que requereu a Companhia-Mutuação 
Philantropica e Prótectora-,devidamente repr·esentada, 
e de conformidade com o parecer da Secção do~ Negocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de i4 de Junho ultimo, Ha por bem Approvar, seus 
Estatutos, com as modificações que corn este baixam, as
signadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministt·o e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commer
cio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de 
se'tembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da Indcperidencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

- PA.RTE Ir. 
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Modificações a que se ref'ere o Decreto 
n. 0 63~0 desta data. 

L• 

O artigo Ui fica assim redigido.- O producto das mi
nas existentes nos terrenos da Associação, que o Governo 
conceder á Companhia, será dividido em duas partes, 
sendo uma para a Associação e outra para os colonos, 
proprietarios dos lotes de terrenos, sob os quaes se acha
rem, concedend~ a Companhia premio pecuniario a 
quem as descobnr. 

C) a ..... 

No artigo 16 acrescente-se no fim....,poderá ser elevado 
até dez mil contos de réis, precedendo approvar.ão do 
Governo Imperial . · 

3. a 

O artigo 17 é substituído pelo seguinte- O accionista 
é responsa vel pelo valor das acções qu3 lhe forem d is
tribuidas.- O que não realizar o pagamento de qualquer 
das prestações devidas perde o direito de accionista, 
revertendo, neste caso, em beneficio da Associação as 
contribuições com que tiver entrado. 

Paragrapho unico. Poderá o nccionista pagar a 
prestação além do prazo marcado, até tres mezes, pa
gando a multa de cinco por cento, salvo o caso de força 
maior. 

Ao artigo 20 ~ 5. o ac1·escente-se no fim- a qual 
não será executada antes da approvação do Governo Im-. 
perial. 

~· a ;). 

O artigo 30 lic:1 substituído pelo seguinte- O nu
mero dos membros da Directoria é definitivamente sete, 
p~dendo, porém, ser elevado a onze, mediante proposta 
do Gerente e prévia deliberação da assembléa g~ral. 

Em qua~quer destas hypothescs serão subs t1 tuidos 
annualmente na quinta parte. 

Paragrapho. Os membros da Dircctoria serão possui
dores, pelo menos,de cem acções cada um, as quaes serão 
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inalienaveis durante a sua gestão, não podendo servir 
conjunctamente sogro, genro, cunhados e parentes por 
consanguinidade até segundo gráo, e os socios de uma 
mesma firma commercial. 

Ao artigo 36 ~ 8. o- Acrescente-se-os quaes serão 
submeHidos á approvação do Governo Imperial. 

7. o 

O artigo 4:8 fica assim redigil1o -Dos lucros liquidos 
realizados no ultimo semestre tirar-se-hão c!nco por 
cento para o fundo de reserva, o qual é exclusivamente 
destinado a fazer face as pertlas do capital social ou pa
ra substi tuil-o. 

Do que restar dos mesmos lucros líquidos far-se-hão 
dividendos, observando-se o seguinte: 

§ :1. o Repartir-se-hão os lucros sobre a dupla fórma 
do juro fixo e dividendo eventual. 

§ 2. o O juro fixo será pago dentro dos primeiros oito 
· dias dos mezes de Janeiro e Julho de cada anno pela taxa 

minima, conforme os lucros, até doze por cento, no 
maximo. 

Paragrapho. O dividendo eventual será pago uma vez 
por anno nas épocas designadas pela Directoria, e será 
feito com o saldo das rendas excedentes ao dividendo 
fixo pela taxa maxima. 

Paragrapho. Estes dividendos, porém, não se farão 
emquanto o capital desfalcado em virtude de perdas não 
fOr integralmente restabelecido. 

8. a 

Ao artigo ~O acrescente-se no fim -a perda de 
metade do capital social operará necessariamente a dis
solução da Companhia. 
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CAPITULO I. 

SéDE, DURA~ÃO, FI:\S ll OPERAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. L o E' creada na cidada do Rio de Janeiro uma associacão 
denomrnada: lllutuação Philantropica e Protectora com filiáes 
nas capitaes das províncias: sua duracão será de 50 annos. 

Art. 2. o A Associação têm por objectõ : 
~ i. 0 Promover a prosperidade material e moral das classes 

operarias, estimulando o amor da propriedade. 
§ .2.° Coopera.r. para o w~dit? da colonisa9ão, especialmente 

agriCola; e aux111ar o desenvolvimento da em1gracão espontanea. 
~ 3. o contribuir para manter o valor da proprfedade agrícola 

e desenvolver o progresso de sua produccão. 
§ t~. o Auxiliar a transformação do trábalho escravo em tra

ballw livre, estimulando os libertos e os ingenuos a dedicarem-se 
á agricultura. · 

~ 5. o Fundar estabelecimentos industriaes para deposito e 
preparo dos productos agrícolas, e centros commerciaes auxi
liares. 

Art. 3. 0 A Associação fará as seguintes operações : 
§ 1. o Comprar terrenos em localidades que otrere(·am condições 

essenciaes para o estabelecimento de povoações suburbanas e 
colonias ruraes. 

§ 2. 0 vender em leilão ou particularmente estes terrenos di
vididos em lotes apropriados a edificações e a trabalhos agrícolas. 

§ 3. o Fazer estas vendas a prazo, sendo por annuidades ao juro 
de 8 %, quanto aos terrenos para cultura, e por menores prazos 
convenciOnados e ao juro de 9 °/0 , sendo para edificação, salvo o 
caso em que o comprador queira realizar o prompto pagamento 
mediante um desconto, podendo receber em pagamento dos lotes 
vendidos acções de es:abeledm~ntos hancarios e mais em prezas 
at~torisadas pelo Governo do patz. · 

~ 1,. o Obter do Governo, dentro dos limites do capit~l social as 
concessões de estradas c outras que forem nccess~rias r:o preen· 
chimento dos fins da Associação. • 

§ 5. o Construir casas por conta do comprador <lo terreno ou 
da Associacão, para vendei-as. 

§ 6. o Estabelecer cortes de madeira e o fabrico de tijolo, cal e 
outros materiaes de construcr,ão, para vender a quem quizcr eãi
ficnr nas povoacões e colonir:s. 

~ 7. o Aliancar, mediante modico premio, os negociantes, seus 
accionistas, e· os que se estabelecerem com cornmercio ou in
dustria nas colonia da Associacão. 

Art. 4. o Pago o terreno, a Associação encarree-a·se da construcção 
da casa mediante quotas mensaes ao juro ae I. 0 /o.ao mez; ou 
fornece sob as mesmas condições, os materiaes prectsos ao pro
prietario que quizer dirigir por si a construcção. 
Ar~. 5. o Se o proprie~ario _de!xar de .P~gar .as prestações con· 

venc10nadas não perdera o direito adqUindo, .JUStificando a causa 
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do não pagamento e para isso lhe será concedido o prazo de tres 
mezes, findos os quaes pagará o premio de 2% sobre a importan
cia das prestações em debito. 

Art. 6. o Paga a casa construída na povoação suburbana, o pro
prietario receberá um donahvo, que será uma área de t{'rreno 
em uma d:ts colonias creadas pela Associacão a qual área de 
terreno deverá ser beneficiada dentro de dei mezes, sob pena de 
perder e restituir o donativo, salvo o cnso de força maior. 

Art. 7. o Os terrenos para estabelecimento de colonias serão 
divididos em lotes de 40 a 50.000 metros quadrados. 

Art. 8. o A Associacão construirá em cada lote uma casa e an
xiiia:·?. as derrubadií.s, fornecendo igualmente os instrumentos 
agri;;olas precisos, as sementes para a primeira plantl10ão, c um 
animal para a conducção de carga. 

Art. 9. 0 Ao tomar posse da casa e do terreno o emigrante, se 
precisar, r~ceberá para s:ttisfazer suas primeiras necessidades, 
um donativo que será distribuído do modo seguinte : 

Aos casados . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 40,~000 
Aos associados.. . . • . . • • . • . . . . .. . . . . . . • . • :. • . . . • 30$000 
Aos solteiros maiores de 18 annos............... 20!)000 
Aos filhos menores de 8 annos................. 5l$000 

Paragrapho unico. Aos emigrantes maiores de 8 e menores de 
:1.8, receberá a Associação em seus estabelecimentos centraes, onde 
terão instrucção primaria e professional. 

Art. :1.0. Assim estabelecido em sua habitação e dedicado ao 
cultivo de seu terreno o emigrante licará percebendo, durante o 
primeiro anno de seu estabelecimento, uma mensalidade, que a 
Associação dará por adiantamento, como se segue : 

Aos casados: 
Em cada um dos tres primeiros mezes.... •.• • •• . 305()00 
Em cada um dos quatro immediatos.. •• . •. . . • • 255000 
Em cada um dos tres seguintes................ 20,~000 
Em cada um dos dous finaes.. . . . • • • . • • . . . . • . • • !5~000 

Aos associados: 
Em cada um dos tres primeiros mezes ....••... 
Em cada um dos quatro immediatos .......... . 
Em cada um dos tres seguintes .............••. 
Em cada um dos dous finaes ................. .. 

Aos solteiros : 

25llOOO 
20$000 
15,~000 
101)000 

Em cada um dos tres primeiros mezes......... 205000 
Em cada um dos tres seguintes................ !5.~000 
Em cada um dos seis restantes................. iOSOOO 

Art. H. Iguaes favores se1·ão feitos aos nacionaes e libertos 
que se dedicarem ao trabalho rural nas coloni~s fundadas por 
esl:t Associacão. 

Art. 1.2 ~ TOdo o auxilio nos colonos agricolas ex.crp to o de riu e 
trata o ;trt. !l. 0

, será feitn comoailianta:!Jenlo p:.gavc! por annu.i
dades com o juro ds 8 "/,., a eontar-se findo o primeiro anno 
do estabelecimento delles. sendo ern terras m1o cultivDdas; se 
porém fõr em V!rras já cultivadas o juro se contnd desde que 
forem oecupadas . 

. A.rt. 13. A AssochHJâO terá cn1 suas c:1lonias csco~as do iustruc
cão pri1naria, igreja, botica, 1nedico c h:)splt:-!.1. 
- Art. H. A A'soc:iaçiio manLPrá para o L1brico, ~pro·;citamcato, 
deposito e venda dos productos das colo!:ias, eng<?nhos c•:•ntraes 
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que tambem sirvam de escola professional, onde se farão a.s ob
servações, estudos e experiencias, tendentes ao progresso da la
voura e da industria. 

Art. HS. As minas que existirem nos terrenos da Associação 
serão consideradas de sua descoberta, e o producto da exploraeão 
das jazidas, que o Governo conceder, será dividido em dúas 
partes, sendo uma para a Associação e a outra pertencerá aos 
colonos proprietarios dos lotes de terreno onde ellas se acharem, 
dando-se um premio pecuniario á pessoa que as descobrir. 

CAPITU II. 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS ACÇÕES. 

Art. !6. O primeiro capital social é de mil contos divididos em 
accões de 50EOOO e poderá ser elevado por deliberação da assem
b!éa geral, conforme o desenvolvimento das operações da Asso
ciação. 

Paragrapho unico. As acçües serão nominativas e sua impor
tancia será realizada, em presta<_;ões, sendo a primeira de 10 %, 
trinta dias depois da approvação dos esta tu tos; e as restantes 
em· prestacões mensaes Je5 "/o. 

Art. :1.7.· O accionista que não realizar o pagamento de qual
quer das prestações devidas, perde o direito de accionista, rever
tendo, ne~te caso, em beheficio da Associação as contribuições 
com que h ver entrado. 

Paragrapho unico. Poderá o accioni~ta pagar a prestação além 
do prazo marcado, até tres mezes, pagando a multa de 5 %, salvo 
o caso de força maior. 

Art. :1.8. A transferencia das acções se fará em livro especial 
no escriptorio da Associacão por meie de um termo assignado pelo 
cedente ou seu procurador com poderes especiaes. São intrans
feríveis até o numero. estipulado as acções dos empregados da as
sociação, emquanto se conservarem no emprego, ou não liquida
rem suas contas. 

Art. 19. Além das 20.000 acções; serão concedidas aos inicia
dores. 

E. W. Arthur (Por indicação da directoria e a arbítrio da as
~ sembléa geral, acções beneficiarias como au

I. C. Netto. t tores do projecto desta associação. 

CAPITULO UI. 

DA ASSE~IBLEA GERAL. 

Art. 20. A' assembléa geral compete : 
~ L o Apreciar e julgar as contas annuaes da gestão da direc

toria. 
§ 2. o Eleger trienalmente a directoria e annualmentc a com

missão fiscal. 
§ 3. o Tomar conhecimento de qüillqucr questão ou proposta 

que lhe fôr atrecta dentro da orbita destes estatutos, resolvendo-a 
definitivamente. 

§ 4,. 0 Arbitrar a porcentagem qne deve ser cencedida aos di
rectores na proporcão dos lucros da associação e bem assim aos. 
subdirectores gerentes. 
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§ 5. o Deliberar sobre o augmento do capital social e reforma 
destes estatutos. 

Art. 2L A convocação da assembléa geral será feita pelo 
Presidente da .directoria por avisos publicados nos jornaes de 
maior circulação 3 vezes consecutivas e pelo menos 8 dias antes 
do indicado para a reunião. 

Art. 22. Julgar-se-ha legalmente constituída a assembléa ge
ral, achando-se representada uma quarta parte das acções emit
tidas inseri ptas nos registros da associaÇão, pelo menos 30 dias 
antes da reunião. 

Art. 23. Não se obtendo o quorum legal com a primeira 
convocação, convocar-se-ha nova reunião, e nesta os accionistas 
presentes ou legitimamente representados, qualquer que seja o 
seu numero, constituem assembléa para todos os effeitos legaes 
dentro da orbita destes estatutos. 

Paragrapho unico. Tratando-se porém, do capital, reforma dos 
estat.utos, prorogação do pr::zo àe duração ou liquidação da as
sociacão, será exigida a maioria absoluta de votos representados 
pelas' aççües emittidas. 

Art. 2~. A assembléa geral reunir-se-ha ordinariamente em 
Julho de cada anno, e extraordinariamente sempre que parecer 
conveniente á directoria, ou á esta fôr requerida a sua convoca
ção por ar.cionista.s que representem uma sexta parte do capital 
emittido, ou pelo iniciador emqlianto tiver a seu cargo a geren
cia ou quando a commissão fiscal resolver a convocação pelo 
voto conf:Jrme de dous terços de seus membros. 

Paragrapho unico. Na> reuniões éxtraordinarias a assembléa 
só poderá tratar do objecto para que fôr ·convocada. 

Art. 25. Nas reuniões ordin<~rias da assembléa geral será sub
mettida a sua apreciação e votação o relatorio annual da direc
toria, acompanhado do balanço geral da associação. 

§ Lo Reunida a assembléa geral, será eleita por escrutínio 
secreto uma com missão de tres membros, tirados dos accionistas 
nas condições do art. 30 que dará parecer sobre o relaorio, ba
lanco e p:·estação de contas da Directoria, e esse parecei' será 
apresentado no dia seguinte ou no prazo em que esta julgar suf
ficiente, uma vez que não exceda a oito dias. 

~ 2.o No caso da assemblé,1 geral não se julgar habilitada para 
nessa mesma reunião pronunciar o seu juizo definitivo sobre o 
parecer da commissão, a sessão ficará adiada, devendo, porém, 
proseguir dentro de !O dias. 

Art. 26. Tem direito de vota:- o accionista que possuir cinco 
acções, pelo menos, contando-se um voto para cada cinco acções; 
com tudo não terá mais de 20 votos, seja qual fôr o numero de 
acções, que represente p~r si ou por outrem. 

Art. 27. Todo o accionista tem o direito de comparecer pes
soalmente ou fazer-se representar na assembléa geral por outro 
acci.onista, constituído seu procurador e revestido de poderes es
pectaes. 
Par~gr~pho uniro._ Tratando-se da eleição da Directoria, da 

comtm,sao de prcstaçao de contas, e sua approvacão, não serão 
admittidQS votos por procu;-açiio. · 

Art. 28. As ses,ões da ns<cmbléa geral, serão presididas por 
um acc!onista, eleito na oc<:asião, por escrutínio secreto, o qual 
escolherá dous outros accionistQs para servirem ôe Secretarias 
incumbido-lhes verificar, c apurar os votos, lêr o expediente e 
redigir asactas da assemhléa geral. Para o ::1eto da deSignacão 
do Presidente d::1. assembléa geral a mesa se constituirá proviso
riamente com o presidente da Directoria e dous accionistas por 
elle convocados. 
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Art. 2!J. A tleli!Jer:tc:i.o rlaas>emblé;l geral legitimamente cons. 
tiluida, quando tomalia dt~ntro da orbfta destes estatntos, obriga 
a lodo.; os accio:Jist,,s erul1ora au:;eutes ou dissidcB tes. 

C:\PITULO IV. 

DA ADMJ:>;JSl'R.HjÃO DA AS$0C!AÇÃO. 

Art. 30. A administrar,üo (ht Associação será feita por uma Di
rectoria de sete a onze membros accionistas possuidores, pelo 
menos de cem acções cada um, as quaes serão inalienaveis rlu
rante sua gestão; não podendo servir conjunctamente sogro c 
genro, cunhados e parentes por consanguinida!le até o segundo 
grao, e o:> socios de uma. mesma 1lrma commercial. 

l'aragrapho unico. O pessoal da Directoria poderá ser dimi
nuído ou augmentado na proporção de suas attribuições, sob 
proposta da gerencia e approva<;-ão da assembléa geral. 

Art. 31. Emquanto não fôr eleita a Directoria, esta competirá 
provisoriamente aos iniciadores da Associação e aos seus primei
ros associados que assignam estes estatutos. Durará esta di
rectoria provisoria o tempo da installação da Associação; e 
fnnccionará como effectiva, durante o primeiro triennio, acres
centando sómente mais dous membros, accionistas nas con
dições do art. 30, apresentados pelos iniciadores para serem 
eleitos presidente e vic~-presidente da Directoria. 

Art. 3.2. A eleieao dos membros da llirectoria se fará por es
crutínio secreto 'e maiori:t absoluta de votos presentes â'entre 
os accionistas possuidores de cinco ou mais ac<_;õcs. Não havendo 
maioria absoluta no primeiro escrutínio proceder-se-ha á se
gundo entre os candidatos mais votados em numero duplo dos 
que tiverem de ser eleitos, e neste segundo escrutinio bastará a 
maioria relativa de votos para designar os eleitos, decidindo a 
sorte no caso de empate. 

Art. 33. Terminando o prazo em que deve funccionar a pri
meira Directoria na fórma do art. 3!, os Directores que forem 
eleitos na fórma do art. 3~, elegerão d'entre si um presidente, 
vice-presidente, thesoureiro e secretario. · 

A Directoria terá a seu car~o as seguintes 
Secções: Agrícola e Colonial. 

• Commercial e Industrial. 
" Territorial e Predial. 

Paragrapho unico. O fundador E. W Arthur terá sempre voto 
nas deliberações da Directoria, relativas á cada uma das secções 
referidas. 

Art. 34. No caso de impedimento temporario de algum Di
rector designará a Directoria quem o subslitua com tanto que 
esteja nas condições do art. :lO. A nenhum dos Directores é per
mittido deixar de exercer po1· mais de dous mezes as funcções 
a seu cargo, ficando no caso contrario entendido, lJUe resigna o 
lugar, salvo motivo justificado. 

Art. 3;;. A Directoria se reunirá todas as vezes que os negocios 
assim o exigirem, e pelo menos uma vez em cada dez dias, sendo 
ne.:essaria a presença de sete membros pelo menos, para que e lia 
pos~a _funccionar. Serão exiquiveis as resolur;ôes tomadas por 
mawr1a dos membros presentes. 
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Art. 36. Compete á Dit'ectoria além de outras attribuições que 
lhe são inilerentes: 

~ L" Supcrintendcncia de todos os n~gocios e operações da 
Assoei ar.ão. 

§ 2." Áutorizar todas as despez.as c desigmr o numero, attri
IJU-ir,ões c vencimentos dos empregados e operarias (la Asso
ciar:ão. 

f:l." Estipular o numero de :lC(}ÕeS que devem possuir OS CIII· 
preuatlos segundo o lugar qne occuparem. 

!(L" Comprar, ad<juirir, alienar, permutar c fazer lodos os 
m~is con trac tos necess!trios ao preenchimento do fim social. 

§;:;_o Apresentar por intermedio de seu pmsidentc á assembléa 
gernl o rclatorio annual do estado da Associação com o res
pectivo ba!anco. 

~ 6. 0 Dernanaar activa e passi\'arnentc, exercer livre e geral 
administracão dos ilens sociaes, para o que lhe são outorgados 
plenos pode"res, mesmo os de procurador em causa propria. 

§ 7. 0 Proceder (por deliberação da assembléa geral) a compra 
de terrenos para o estabelecimento de s~.as colou ias centraes. 

~ 8." Fazer ou adoptar regulamentos para o regimen interno 
de suas colonias. 

~ 9. o Proceder a estudo sobre a cultura das terras da associa
l'ão, e iniciar os melhoramentos necessarios. 
• § 10. Nomear Sub-directores em differentes pontos d'onde mais 
conveniente seja angari:lr braços para o trabalho agrícola. 

~ H. Arbitrar os Ol'denados aos Sub-directores e aos gerentes 
~ 12 • .Finalmente prover a tudo que fôr a bem da associação, 

promovendo a prosperldàde dellá e fiscalisando a exacta obser
vaucia rlestes estatutos, de accordo com o Gerente iniciador. 

Art. 37 Ao Presidente da directoria, além das attribuições in
herentes a este cargo, compete privativamente as seguintes : 

~ 1.. o Convocar as sessões da assembléa geral dos acciortistas 
e as da directoria, ser o orgão da associação e representai-a em 
suas relações officiaes, assignando todos os documentos corres
pondentes, etc. 

~ 2. o Dirigir a escripturação da associação nomeando e demit
tindo o respectivo pessoal de accordo com a directoria. 

§ 3. o Representar a associação em suas relações como tercei
ro, ou em JUizo, podeRdo para isso constituir procuradores. 

§ 4. o Pro pôr o augmento de seu capital quando a directoria 
assim d~Iibcrar na conformidade do art. i6. 

~ 5: 0 Enviar annualmente ao Goyerno Imperial o relatorio da 
assoCJa<,;ão. 

CAPITULO V. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art. 38, A com missão fiscal será composta de 5 membros elei
tos pela assembléa geral d'entre os accionistas possuidoras de 50 
acções pelo menos; sendo relator o que fôr nomeado pela mes
ma comtnissão, que na falta de algum de seus membros desi~rna
rá um accionista que o substitua, tendo os mesmos predicados. 
_ Os membros desta ~Jommissão só poderão ser reeleitos com 0 
mtervallo de um anno. 

Art. 39. Incumbe á commissão fiscal apresentar á assembléa 
geral dos accionistas o seu parecer sobre a gestão da directoria, 

- 1'.\.RTE H. fj5 
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que previamente lhe remetterá cópia do balanco e do relatorio, 
que tem de apresentar á assembléa geral; e bem assim sobre 
todos os negocias da associação. A dircctoria franqueará á com· 
missão toda a cscriplura(âo c o estado de sua caixa; <) lhe d~rá 
todas as informações, que lhe fôr exigida pe!a mesma, tanto ver· 
baes como escriptas, e observará tudo quanto a com missão jul
gar conveniente a bem da restriscta execueão dos estatutos e 
resoluções da assembléa geral. • 

CAPITULO VI. 

DA GERE~;CIA E SUAS ATTRIBUIÇÕES. 

Art. 40. A associacão terá gerentes gue sejam pessoas entendi
das da lavoura c que tenham conhecimento das praticas colo
niacs, commerciaes e industriaes; e que estejam nas condicões 
do art. 30. Em quanto o iniciador c fundador E. '.V. Artilur"pu
der exercer este cargo, ellc será o gerente, percebendo o ordena
do annual de doze contos de réis. 

Art. 41. A' gerencia incumbe de accordo com a dircctoria : 
§ L o Executar e fazer cumprir os cojltractos e estatutos da as

sociacão e bem assim as deliberáções da assembléa geral c da 
direcioria. 

§ 2.0 Ter a superintendencia de todas as colonias, estabeleci
mentos e edificios de interesse da associação; e fiscalisar sua 
administração e construcções. 

§ 3. o Nomear administradores o admittit' todo o pessoal que 
for necessario para seu auxilio, e despedir os empregados que 
mal servirem. 

Art. 42. Em caso nenhum o gerente iniciador será demittido 
sem ser ouvido previamente, e a sua demissão terá lugar só por 
fraude, dólo, malicia provada ou negligencia culpavel, e será 
autorizada por delibcrar;ão da assernbléa geral. Ko caso de im
pedimento do gerente E. W. Arthur será este lugar exercido 
por pessoa de sua nomeação. 

CAPITULO VII. 

DOS SUB-DIRECTOHES. 

Art. 43. A fim de desenvolver a irnmigração espontanea de agri
cultores e operarias, a associac;ão terá Sub-directores em diffe
rentes pontos dos paizes, d'ouue mais conveniente seja a::gariar 
braços laboriosos, devendo a esc.olha recaltir em pessoas, que por 
sua intelligencia, conl1ccimentos c honradez, desempenhem ple
namente a commissão. 

Art. 44 Os Sub-directores serão considerados membros auxi
liares da directoria, c como bes a representarão observando o 
exacto cumprimento destes estatutos. 

Art. 45. A principal obrigação dos Sub-directores consiste em 
animar a immigração, vulgarisando o mais possível e explican
do os auxilias e favores que a associação offerece. 
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Paragrapho unico. ~e o colono chefe de familia exigir docu
mento escripto, os Sub-directores firmarão uma obrigação em 
que sujeitará a associação a uma multa de 500,~000 para indem
nisação dos prejuízos que ao colono causar a sahida de sua patria 
c para a sua repatriação, no caso de faltar a associação ao cumpri· 
mento das obrigações que contrahir conforme seus estatutos. 

CAPITULO VIII. 

DA TRANSFORMAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO EM TR.A.BALHO LIVRE. 

Art. 46. Poderá a associação alforriar escravos de accordo com 
o respectivo senhor, e conforme as disposições da lei n. 2040 de 28 
de Setembro de 1871, art. 4. 0 , §§ 3. 0 e 5. •, c regulamento n. 5135 
de 13 de Novembro de !872, arts. 61 e 63. 

Paragrapho unico. ·Satisfeito o disposto neste artigo, o liberto 
receberá o donativo de um lótc de terra para edificação em um 
dos centros commerciaes que a directoria designar. 

Art. 47. Concederá a cada liberto uma área de terra para em 
certos dias da semana fazer suas plantacões e construir sua ha
bitação, de fórma que no fim do prazõ estipulado de seu CO!l· 
tracto possa tomar posse e trabalhar de parceria com esta asso
ciação. 

CAPITULO;_IX. 

DA DIVISÃO DE LUCRO(E~DA 'LIQUIDAÇÃO. 

Art. 48. A associação, tendo rendimentos para fazer dividen
dos, observará o seguinte : 

§ L0 Repartirá os lucros sobre a dupla fórma de juro fixo e di
videndo eventual. 

§ 2. o O juro fixo será pago dentro dos primeiros 8 dias dos me
zes de Janeiro e Julho de cada anno pela taxa mini ma confor
me os lucros e 12% no maximo. 

§ 3. o O dividendo eventual será pago uma vez por anno nas 
épocas designadas pela directoria; e será feito com o saldo das 
rendas excedentes ao dividendo fixo pela taxa maxima. 

Art. 49. A directoria, além da porcentagem arbitrada na fôr
ma do art. 20, § 4. o e que será tirada da somma destinada ao 
dividendo eventual, terá os seguintes ordenados fixos, Presi
dente, seis contos de réis, Directores, cinco contos de réis. 

Art. 50. Quando a associação entrar em liquidação, por tocar 
ao termo de sua existencia, ou n'outros casos a assembléa geral 
determinará, sobre proposta da directoria, o modo da liquida
ção e nomeará um ou mais liquidantes, respeitando todos os 
contractos e compromissos anteriores. 

CAPITULO X. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAES, 

Art. 51. A directoria poderá requerer aos poderes competentes 
o seguinte: 

§ i. o A garantia de 7 % para o capital levantado dentro o u 
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fóra do paiz e empregado nos engenhos centraes estabelecidos 
na fórma. do art. i 1.. 

§ 2.• O premio de 200~000 por cada colono nacional ou estran
geiro estabelecido. 

~ 3. • Isenç;ão de i:::postos e da decima urbana para a edifi
cat;ão que a associação construir na fórma deste:; estatutos. 

~ 6,. 0 Isencão.dos direitos de importac:ão para os materiaes de 
construct;<iÇ>; macllinas e instrumentos Vindos para USO das COíO· 
nias e povoações. 

§ 5." O direito dedcsaproprl?.r;ão dos terrenos de dominio par
ticular, necessarios aos estabelecimentos sociaes. 

Os abaixo assignados aceitam os presentes estatuto:> e deda
ram-se subscriptores associados e autorizam aos fundadores c 
org;misadores Eduardo \V. Arthur e Manoel Francisco da Silva 
Novaes a requererem do Governo Imperial a sua approvação, 
como a aceitarem as alterações ou suppressões que julgarem con
venientes fazer, e a convidarem dous cidadãos altamente collo
cados na sociedade para occupar os cargos 110norarios de Presi
dente e Vice·President<.~ da associação. 

Rio de Janeiro, i 9 de I\Iaio de i87ô.-(Seguem-se as assi;.;na
turas.) 

Tabella predial da ntutuaçiio philantropica e 
protectora. 

RESUMO DEMONSTRAriVO DOS MEIOS PELOS QUAES É ADQUIRUlA A 
l'ROPRIEDADE. 

o I ~~ ~ 
:::!<:~o 

Pra::;o em que S:::"> 

Valor da ~;~ ~:::o 

casa ~::: 
se adquire a ~5.~ Observa!}ão 

<::~-- propriedade 
- .. <::~ 

. o 
c3~i::) ~~.g - --·-- -I 

annos mezes 

1:000~ :15ll000 9 2 5jj963 
!:000 00 200000 5 iO 5,FI616 
2:000fj000. 30ll000 9 2 :11,11928 
2: Ooo,tj()OO 4.0lJ()()O 5 :10 ug:t 
3:000t0 4511000 9 2 !7 i A importancia do 
3:000 00 60ll000 5 fO 1.6$852 juro é equivalente a 
4:000,tí000 60l$000 9 2 íi3(1857 um aluguel que seria 
4:000,tí000 801~000 5 10 22,11~70 pago por qualquer ou• 
&:OOOlJOOO 75$000 9 2 29Jj824 tra casa menor e insa-
5:000$000 iOOfjOOO ;; :10 28,tí078 lubre, auferindo-se a 
6:0001)000 90J)OOO 9 2 35lJ786 grande vantagem de 
6:000J)OOO :120j)OOO 5 :lO 331!69~ adquirir-se sua pro-
7:000lJOOO 100.'1000 :10 ······ 42,%89 priedade , sf)rn risco 
7:000fj000 :11!0,11000 5 :10 :J9y:Ho algum _de pct·da das 
8:000(!000 :120,11000 9 2 47lJ7Hl economias na mesma 
8:00011000 160,tí000 t> iO 1),'~926 empre~ada. 
9:0005000 f.30lJOOO 9 :10 54~225 
9:000/'1000 :180fjOOO 5 1.0 5055~:1 

10:000()000 f.50,~000 9 2 59ll6í5 
:IO:OOOJlOOO 200$000 5 1.0 56$!57 
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Tabella delllonstl•ativa do numero de acçc1es 
que deverão possuir os accionist:as , ·para 
~•uf'erirem os Cbnprego-;; que a associação ne
cessit:e para sua adminis~ração~ da qual set•ã 
t:irada d'ent:re seus nae~nbros. 

DENOMINAÇÕES 

Guarda-livros •.•...•.•...••.....•....•. 

{

• os "I" 1• · aux1 mres .......... .. 
Adjuntos... 2. os • • •.•••••••• 

a. c~ » ••••••••• o o. 

Nume1·o 
de 

acr;ües 

30 
20 
f5 
iO 

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

ORDENADO 

3:600i;OOO 
2:~0,)000 
1:800~000 
1 :200f!OOO 

Corretores .........•.•.•......•.......• • • · • · • • • •· } 
Procuradores.................... • • . . • . . . . • . • . . • Conven-
Contractadores ........................ : . . • .• . • • •• cional 
Fornecedores ..•...•...........•.........•. • •. • · .. 
------------------------------ ------- --------
Engenheiros ....•...................•.• 
Agrimensores .•...•...•..........•...•.. 
Architectos..... . . . . . . . . • . .. . • • • . . . ..•• 

30 
20 
20 

3:600fí000 
2:400$000 
2:400ll000 

------------------------- -- -----
Administradores ...••...•.•....•...•••. 
Inspectores ••..•••........•.••....•.... 
Apontadores .......................... . 
Instructóres ••.•••.•••••••..••.•••...•.. 
Feitores .............••.••..•.....•..••• 

25 
20 
20 
20 
20 

3:0001!000 
2:400$000 
2:400/!000 
2:400ll000 
2:400ll000 

-------------1----
Professores agrícolas •••••.•.•.•.•••.••• 

primarios .•••.•.•....•..•.. 
30 
20 

--------------~ ---
Maehinistas ........................... . 20 

3:600l~QOO 
2:~01)000 

2:WOI!OOO 

------------·--------- ------1---------
Medicos ............................... . 25 
-----------· _. --___ .. , 
Advogados ............................ . 25 

3:000ll000 

3:000fj000 
-----· ---------· ____ I ____ ------

Adjuntos para c L os auxiliares .... , ... --1 
as di!Terentes 1 2. os • • ....... . 
oceupações ... { 3. os • .. ..... .. 

OBSERVAÇÕES 

15 
iO 
5 

!:800,'í000 
i:200l!OOO 

6001)000 
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A Mutuação Philantrophica e Protectora, tem por objecto 
auxiliar e promover a prosperidade social e o bem estar das clas-
ses menos favorecidas. · 

Em seus estatutos estabelece o seguinte: 
1.• Mediante pequenas cotas, o artista, o trabalhador e o pe

queno empregado obtem a propriedade de uma casa para sua ha
bitação commoda e sadia, empregando com segurança suas eco~ 
nomias e evitando, assim, pagar os exorbitantes alugueis que ab
sorvem a maior parte de seus salarios. 

2. • Pela mesma fórma o colono agricultor adquire a casa e um 
terreno em que cultive. 

3. • Proporciona ao simples jornaleiro boa collocação, d'onde 
tire os meios para tornar-se tambem proprietario. 

4.• Estimula os meninos de 8 a i8 annos filhos de pais pobres a 
transformarem-se em cidadãos prestantes, habilitados a exerce
rem qualquer dos ramos do trabalho industrial; pelo ensino theo
rico e pratico que lhes proporciona a associação nos estabeleci
mentos que manterá para esse fim. -

5.• F<1cilita o estabelecimento de quem deseje dedicar-se á vida 
commercial ou industrial-nos locaes colonisados,-garantindo 
por meio de um seguro os eJTeitos que comprar. 

6.• Anima aos commerciantes a dar impulso a seu negocio, 
vendendo suas mercadorias sob fiança; afiançadas, e porporciona 
facilidade a suas operações commerciaes por meio da garantia 
(convencional) da associação. 

7. • O~sta a depreciação do valor territorial d~ proprieda4e do 
fazendeiro, desenvolvendo sua producção por meJO do braço livre: 
e amplia, SP;m prejJ!.izo da industria agrícola, a extincção do ele
mento servil no pa1z. 

DECRETO N 6321- DE 20 DE SETEAIBRO DE 1876. 

Autoriza a Çompanllia de seguros contra incendios -Berlim 
Colonia- para estabelecer agencias na Curte e Capital da Pro. 
vincia de S. Paulo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador Attendendo ao que requereu a Companhia de 
se(l'ur~s contra incendios- Berlim Colonia- devida
m~nte representada, e de conformidade com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselh? de 
Estado exarado em Consulta de 26 de Agosto ultimo, 
Ha por' bem Conceder-lhe .autorização. pa!a estabelecer 
agencias na Côrte e na Capital da Provr.ncia de S: Paulo, 
mediante as clausulas que com este baixam, ass1gnadas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do ConselhO de 
Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
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Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\iPERIAL REGENTE. 

Thoma:: José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. 0 63~1 
desta data. 

L 

A Companhia não effectuará operações de seguros de 
vida. 

H. 
As operações effectuadas por suas agencias ficam su

jeitas á Legislação do IIilperio, sendo julgadas pelos Tri
bunaes Brazileiros todas as questões suscitadas entre a 
Companhia e os subditos do mesmo Imperio. 

Ill. 

A Companhia depositará em qualquer dos estabeleci
mentos bancarios do Brazil a qu1.1ntia de vinte contos 
de réis, para garantia de suas operações, não podendo 
ser levantado este deposito, emquanto não estiverem li
quidados os seguros realizados no Imperio. 

IV. 

A Companhia cumprirá as disposições da Legislação 
brazileira, no que lhe forem applicaveis, ficando sujeita 
á respectiva penalidade, no caso de inobservancia ou 
transgressão. 

v. 
As alterações feitas nos estatutos serão communicadas 

ao Governo Imperial, sob pena de multa de- duzentos 
mil réis a dous contos de réis, e de lhe ser cassada esta 
concessão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de :1876. 
Thomaz José Coelho de Almeida, 



10{}0 .\CTOS DO PO[)EI1 

DECRETO N. ()322- o E W DE SETEmmo DE 187ü. 

Concede autoriza~:io ;i Co!llpanliÍa ue seguros maritimos e t.•·r
restres- Persevernn~,;a -para c:-:tallelecer urna ag•mcia na 
praça do Hio de Janeiro. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dot·, Attenclendo ao que requereu a Companhia de seguros 
maritimos e terrestre;;- Pers!!Vel'ança -, devidamente 
representnda, e de conformiuade com o parecer da SccçJo 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado cxaraJo 
em Consulta de vinte e dons de Julho do corrente anno, 
Ha por bem Conceder-lhe autorização para estabelecer 
uma ngencia na praça do Rio de Jãneiro, na conformidade 
do art. L o dos esta tu tos approvaclos pelo Decreto n. o '1897 
de 20 de Fevereiro de 1872. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
.1\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estarln 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Public.t. 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do ~ 1 
de Janeiro em vinte de Setembro de mil oitocentos sete L 
e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do Im
perio. 

PRINCEZA. IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6323- DE 20 DE SETE}IBRO DE i876. 

Concede autorização á Sociedade Hanseatica de seguros contra... 
fogo para estender suas operações a diversas praças do Im
perio. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
radO!', Attendendo ao que requereu a Sociedade Han
seatica de seguros contra fogo, devidamente represen
tada, e de conformidade com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de i9 de Junho do corrente anuo, Ha por bem 
Conceder-lhe autorização para estender suas operações 



EXECUTIVO. 1001 

:':~ capilacs das Províncias da B:lltia, Pcrn~mbuco, S. 
Pnulo, Rio Grande do Sul c Santa Catharina, nwliantr. 
ás clausulns que b:~ix:-~ram com o Decreto n.• 599() de 17 
de Setembro do anno findo. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
lll:!grstade o Imperador, Ministro e Secretario de Eslndn 
do:; Negocios da Agricultura, Commcrcio c Ot~ras Pu
blic;Js, assim o tenha entendido e faça executnr. Pabcio 
do Rio rlc hneiro em vinte de Setembro de mil oito
centoF- sctcnt:-~ c seis, quinquagcsimo quinto da Inrlc
pr~Jencia c uo Im per i o. 

PRE\'CEZA IMPERL\L REGENTE. 

Thomaz José Coelha de Alme-ida, 

DECHET:) X. G321 ~DE SO DE sns:llr:no DE 18:(i. 

;\pprova, com modil1caçüe5, a reforma dos cstatu{os da Cornp .• 
n!Jia-:r;-idrliàarlc. 

A Princcza Imperial R:'gentc, em Nome do Impera
tlor, Attendemlo ao que rcquct·cu a Comp:mhia de Segu
ros- Fidelidade, devidamente reprcscn tnda, c de con. 
formidade eom o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho de Estado exarado em Consulta de oito 
tle Julho do corrente anno, Ha por bem Approvar a re· 
forma de seus estatutos, com as modificações que com 
este baixam, assibnadas por Thomaz José Coelho de AI· 
mcida, do Conselho de Sua. i\lagestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faça C:{ecutnr. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Setembro de mil oitocentos setenta e seis. 
quinquagc~imo quinto da Independencia r do lmperio: 

- P.\RTE li. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jo~é Co1'lho de Almeida. 
!íl6 
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Modlfi~n{'ões a que ll!le ref"ere o Deereto 
n- 0 6:~~4 desta data. 

J. 

O§ ! . • uo art. 7. o fica assim redigido: 
A Directoria, quando julgar opportuno, emprf'gará 

metade do fundo realizado em apolices Lia divida publica 
nacional e provinciaes que gozem dos mesmo;; privile
gias das geraes e em letras hypothecarias de Bancos de 
credito real que tenham garantia do Governo. 

II. 

Ao art. H - Addite-se- e provinciaes que gozarem 
dos mesmos pri vilegios das geraes e em letras hypothe
carias de Bancos de credito real que tenham garantia do 
Governo. 

IH. 

No art. .f2, ~ 3.•-substitua-se a palav.ra-vendi
das- por- transferidas. 

IV. 

No art. 24- Supprimam-se as palavras-immedi~ 
atamente- e - clles. 

v. 
No n. o 3. o das disposições transitarias substituam-se 

as palavras...,..- mas desde que entrarem na esphera com
mum, etc. -pelas seguintes -mas cessará: o privi
legio, logo que o accionista deixar por qualquer motivo 
de possuir acções além do maximo do artigo. 

VI. 

No n. o lj,. o das mesmas disposições, depois das pal~
vras- ~ i. • do art. 8. •- lêa-se -logo que se veri
fique o disposto na condição seguinte n. o 5. 

Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de 1876. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Estatu1los da Comtlanhi3 de segures marilimos terres .. 
tres e sobre a -vida-Fidelidade-tio Rio de Janeiro, 
appro-vados pela assemMéa geral dos acdonistas em 
sessão de 28 Março de f876. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDA.DE, SUA DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO. 

Art. L o A sociedade anonvma fundada no Rio de Janeiro com 
o titulo de-Fidelidade, é urna Companhia de seguros marítimos, 
terrestres e sobre a vida (vide o appendicc ~:os esta tu tos 1, e 
poderá. ter agentes em quaesquer pontos do Imperio ou ióra 
delle. 

Art. 2. 0 A Companhia durára por espaço de cincocnta annos, 
e só poderá ser disso!Yida antes deste tempo. se houYer sotTrido 
prejuízos, que absonam mais d() um ter(:o do capital elTectivo e 
fundo de reserva ou nos casos do art. 29i> do Codi;;o Comwer· 
cial e mais leis do Imperio. 

Paragrapho un:co. O prazo de sua duração poderá ser proro
gado por delibera,:ào da assernbléa geral, para esse fim expres
samente convocada, e mediante o concurso do Governo. 

CAPITULO I!. 

DO FI31 DA COMPANHIA E NATUR!lZA DE SUAS OPERAÇÕES. 

Art. 3.o (Seguro Marítimo.) A Comp:mbia tem por fim segurar 
contra todos os riseos, perdas e avarias, com a uliica excepç:lo 
dos riscos !)roveuientes úe commcrcio il!iciio on dé contrabando, 
tudo o que, de conformidade com o:; arts. 6t5 ü 686 do Codigo 
Co:n rnercial, pôde ser o!Jjccto ele seguro rnarit: rnc. 

P.lr:1gTapho unico . ..:\ companilia nãJ poàerá s~gurar en1 um 
só nayi•• mercante, á vela, mais do que l •/2 °/0 do seu capital 
emitttdo e 2 lj~ 0 / 0 em vapores ou em barcos de guerra. 

Contra os riscos de g-u·~rra o maximum será mcta,;e da porcen-
tagem acima estipuíada. · 

Art. 4. 0 (Segur·o Te1-restre.) A Comp~nhia igualmente segurará 
contra todos os risr;os, prejuízos e perdils occasionac!os r;or in
cendio, ou com o tim de evitai-o, ou po~ eileiLs d3 raio, as 
propriedades rusticas ou urbanas, eàilicios do Esiado, trapiches 
ou depositas de mercadori::s, quér sejam pulJ!icos e alfandega
dos, quér não, assim como os moveis, mcrc .. àorias, alfdas e 
roupas nclles existentes. 

~ L o A Companhia não tomará em cada predio res~~dl;tf:~~ 
dade superior a 2% do capital emittido. "~MA D 
. o rnaximum, seguravel n:J. Alfandega e trapic ttc~\I!N.'.l fi) 

dente arbítrio da Directori.a. <-~~ 
§ 2.0 Não são seguraveis: ~ \.-
L o Os theatros e outros edificios de di v f~\1os pub!icos, 

suas perten(;a.s e dependencia.s ; ~- · 
~ ( 

~ 
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2.~ Os laboratorios de ma terias explosivas ou espontaneamen
te inflammaveis, suas pertenças e dependcncias. 

Art. 15. 0 A Companhia poderá tambem segurar mercadoria, 
transportadas por via ferrea ou fluvial. 

CAPITULO III. 

DO FUNDO DA COMPANHIA, SEUS LUCROS, DIVIDENDOS E RESERV.A.S. 

Art. 6. 0 O fundo social será de 8.0CO:OOO,~OOO dividido em 
8.000 acções de :1:000~000 cada uma. . 

§ 1.0 Serão emittidas immediatamcnte ~.000 acções (Vide a 
2. a das disposições transitm·ias.) 

§ 2. o As restantes ~.000 sêl·o-hão quando, sobre p.roposta da 
Directoria, assim fôr determinado por assemlJlca geral em que 
estejam representadas mais de duas mil accões. 

Art. 7. o O fundo realizado sera de 12 ~%"do capital emittido. 
§ L 0 A Directoría, quando julgar oppo!·tuno, empregará em 

apolices da divida publica nacional metade do fundo realizado. 
§ 2. 0 O actual predio da Companhia faz parte do capital. 
§ 3.0 A parte do capital e do fundo de reserva em dinheiro 

será depositada em um ou mais Bancos de reconhecido cre
dito. 

Art. 8. o Quando se desfalque o fundo realizado, a Directoria, 
por annuncios de :15 dias nos jornaes, convidar;i, os accionisbs 
a effectuarem novas entradas de capital, de modo que o fundo 
realizado nunca seja inferior a t2 ~f% do capital emittido. 

§ I. 0 As entradas serão feitas em moeda corrente ( vide a ~. • 
das disposições tmnsitorias.) 

§ 2. o A falta de entrada de qualquer prestação de capital 
chamada conforme se estipula neste artigo, dará lugar, pela de
mora de cada mez, mesmo incompleto, rlepois~ de vencido o 
prazo em que se devia realizar, á multa de 5% de sua impor· 
tancia, paga pelo accionista remisso a beneficio do fundo de 
reserva. 

Art. 9. 0 Não se poderá fazer distribuição de dividendos, em· 
quanto o capital social, desfalcado em virtude de perdas, não 
fôr integralmente restabelecido. 

Art. 10. Dos lucros líquidos demonstrados nos balanços se
mestraes deduzam-se H> % (ou m:tis, se as circumstancias da 
Companhia o permittirem) para fundo de reserva. 

Art. H. Logo que o fundo de reserva attingir a ~o% doca
pital realizado tomará a denominação de-velllo fundo de re
serva-e poderá ser convertido em apolices da divida publica 
nacional. 

~ L o Desde então tirar-se-h a dos lucros verificados semestral
mente :10 a :!ti 0 / 0 para formar o-novo fundo de reserva. . 

§ 2.o Quando e2te fundo at!ingir a ~o %do capital realizado, 
passará á con:a do-velho fundo de reserva-; e dahi em diante 
a porcentagem para o novo fundo ~erá de 5 °/0 dos lucros veri
ficados em cada semestre. 

§ 3. 0 Cessará essa porcentagem logo r1ue a somma dos dous 
fundos de reserva fôr igual ao capital realizado. 
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CAPITULO IV. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. l.!!. S:lo accio:listas <la CJmpan!Jia os possuidores ele suas 
acçqes, •Iuér coiilo prirneir~~s pro;n·ielarios, quér como cessio
nanos. 

~ 1. o As acções pertencentes a flrlllas sociaes só poderão ser 
r~prescntallas em assen1!Jl6a geral por um dos socios. * 2. o Nenhum individuo poderá possuir mais de 25 acções. (Vide 
a :3." das disposü:ões transitarias.) 

§ 3. 0 Quandoo fallecer, fallir ou fôr declarado interdicto qual
quer accionista, serão as suas accões vendidas em basta public~. 
put· conta de quem pertencer, e 'o producto recolhido ao corre 
da Companhia para ser entregue a quem de direito. 

Art. 13. As transfcreneias das acções serão feitas por termo 
em liYro esrccial, obrigando-se os cessionarios por toda a respon
sabilidade c o!a·ig-açi:es sociaes dos cedentes. 

~ L o Os tcnuo; de tra:l>·fercncias de acções deYem S<'l' assig
n:tclo> pelos cedentes c ces>lon:trios, c bem assim por dJus Dirc· 
clores. * 2." Ernqu:mto 'lão cs!iver totalmente rc:tliz:Jdo o capital 
emitti·'o, a Dircctori:J. pódc recmar a tr:wsfcrcncia de quaesquer 
ucções. 

~ 3. • Dada esta hypothese, a Directoria tem a faculuacle de 
toma!', por conta da Companhia e ao preço do mercacto, as acçõ~s 
em questão, para cedel-as a indivíduos da sua escolha. 

Art. H. A respons:tbilidade dos accionistas nolo s:~ est•~ndn 
além do va!or de suas aceões; são, porém, solidariamente respon· 
saveis alé á concurrenci'a do valor que representam. 

Art. Hi. Cada duas acl}ões dão direito a um voto, mas nenhum 
accioaista poderá íat' mais de dez votos. 

Art. :1.6. O acdonista póde comparecer ou fazer-se representar 
em ;;.ssemhléa geral por outro accionista, bem como apresentar 
nella as propostas que julgar conducentes ao bem da Com
panhia. 

CAPITULO V. 

Art. 17. A assembléa geral dos accionistas é a reunião destes 
quando convocada e constiluida em conformidade com os esta
tutos. 

Paragrapho unico. A mesa da asscmbléa geral compôr-se-ha 
do Presidcntt1 nnnuo, eleito por acclamação ou maioria de votos 
o!os accioaistas presentes, e de dous accionistas por elle convi
dado:l a exercerem os lugares de Secretarias. 

Art. !8. A convocar;ão da assembléa geral será feita pela Di
rcctoria em edital firmado pelo seu Presidente e Secretario, e pu
JJiicado por tres dias nas folhas de maior curso. 

Art. 19. A asse:nlJl6a geral se julgara constituída, estando pre
sentes tantos accionistas quantos representarem um quinto das 
;:cr;ões é'mittidas. 
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Art. 20. Quando r.. :;,<semllléa g-er::l n~o puder deliherar por 
falta ele num9ro. se fará nova convoc~riio rc~n as íorrna!id1des do 
art. ::iS, r~ccif!.r~ndo-se os nK~U vrs dell~. ~~e0!n rcunif!o os soei os 
]Jressntcs, t;uaL:uer r;ue sr:a o m;mero de acções que reprcsen
tenl. conslitnerr1 ::;sse!nbU;:; g:·-raL 

Art. 21. A r..ssemh!é:"\ ~era!.sc reun!i·á ordin2;-ínmrnte uma 
voz por ~n1no, no rncz de Ju1i~o, p;1ra Il.le ser ~presrntüdo o re1a
to:·io ih Dircctori:: e pc.rrccr s ~•rc, o n:rs:;;o .-:a ccmmissão de 
c::an:.ee CCHS-:.t!~:;.quc srr;1o pu~~~tc:H~cs n'urn dos jornaesdc maior 
circuia~:lo, t:·rs di:rs, pelo ::Je,:o;:, antes do m~r~ado para a reu
ni:1o, e rrnJCt~irlcs r,n GoYernD. 

Art. 22. A roma:ls>:i.o .:c cx~m2 e consulta compur-sr-ha de 
quatro tu em IJros,. a~cion isias de dez acções, pelo mencs, e o seu 
mar,d::t') v;go:·:u·a per 1r~s u.n!lO~. 

$ L" 1\'o r:n.so u2 impcd!rr:cnlo por mús de GO dlr.s de qualquer 
elos ~·.cus ll'i'!mbros, os ou •ros dnsign:1rão um ~ccioni;;ta, igual
Jncn~e de dez ou rnais acçü2s~ p::ra o snllstituir até á prin1eira 
reGni:.1o d~ ~sscrn!J!(~~ gcr~ !, a. qtr~t riecidi!·á se é caso de e~eger 
1<!11 noYo membro em ~cto conlilil>O. nu se o lugar deve ficar 
sendo :nt:0ri:n:1n1P-ntc PXrrcitlo p~ro ~n~::sti 1.ttto. 

~ 2. 0 A corn:n~ss~o e;z;ani!;::rt~ ns bal;:nços sen!cstraes antes de 
SC~r;;. l:~~:~c:l{~:O) 1[)~ (:~ycrn~~·-~·~(~:.~~eip~:.!rucn!t'~, n~ l·,~oc~ .. ?i~ ap ... e.,.nl .. ~:'·occ.rC.:.l.Oli() C[! !ol:eu .. dl"~ ,t.á Ot.l..(IJIA)(F~8.-.la•l 

~x~~~·~~~~l~~-~·::,?i1~;ir~~t~~:;;~! ~~r· ~r!i~ ~~~a}·~-:~·:~~-:~r~li~·;!~~~ ~~~~~=(;~·r :vctas as 
~ 3. o i\ eci:~-r.-::s~.[lo r~)~~~~ir-~e-b:'l rp .. !::r:~[1S. vr.:zcs ju1gar nccess:-J· 

ri~> l'ara examin~.r o~ ba!a;;~:o:~ r. dr!!' 0 s:"la yrrto n:ts quc~tões de 
urgenci::t c in,po'-t~n~ia ern que pel~. ])i;·cdoria fi)r consultada. 

Art. 2:1 A commi~s:io traiJ~I::ar:! co:n tres mcmhrcs, e qnanC:o 
elles, pela ~l';:nnà:-t ,-rz r:cavtrladcs p:tra o mesmo fim, se n::w 
rcunam, poderá fnci-o com dous. 

Art. 2~. lmmrdültamente á ~prrscnta~ão do relatorio da ni
reclori~ e parecer da commiss:Jo de rx:1.:;,e e consulta serfto Piles 
snbmrttidos :i aprceiar;<lo c dtocis:l.o da ns~embléa geral, podendo 
os ~ccionistas exigir todas as informações que julgare;n precisas 
para esc!~recer o seu voto. 

_-\ rt. 25. Votado o parecer da co;nmissão, srndo em época de 
eleição da Directoria, pror:eder-sc-ha por escrutínio secreto, e 
maioria absoluta. de votos, á eleição da mesma e simult:wea
mente, em urna separada, á da cornmissão de exame e consulta. 

Paragrapho unico. Só os accinistas são ele::nveis, e nenhum 
poderá ex_ercer o carf!o de Director sem possuir dez acr;ões da 
Companhia. 

Art. 26. A a~srrnhléa gor:1l sg rrunirá extrnordinariamentc, 
~empre qur a Diredoria julgar conveniente convoc~l-~, ou lhe 
fOr exigido e;n requerimento motiv~do por accionistas que re
pres::mtcrn um o-itavo ou m~is do c~pi!.al crnittido. 

Art. 27. Se, oito dias depo!s iie;;sa r-xir;••ncia, a Dirrrtoria não 
tiver convocado a :1ssembié:1. gerai, poder<lo os requerentes Ia
zel-o por ann uncios assignarlos p"r tod•Js, com a designar,ão do 
numero de acções de cada urn, dr~clar:mdo n<lo trrem sido at
tendidos pela Directoria, e levar<lo ao conhecimento do Governo 
o que resolYerem. 

Arl. 28. Nas reuniões extraordim.ria.s não so poderá tratar de 
objccto alheio a sua convoca<:ão. Qun!qnrr propos~a então apre
sentada ficará sobre a mesa, para ser considerada em outra sess<lo, 
para isso expressamente convocada. 

Ai' L 29. A' ass •mbléa geral compet:.~ resolver sobre tod~sas 
popostas que lhe forem apresentadas dentro da esphera dos pre
~entes estatutos. 
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CAPITULO VI. 

ArL 3!). A Companhia será administrada por uma Directoria 
ile tres membros, eleitos conforme o disposto no art. 25 e cujas 
funcçües durarüo tres annos. 

Art. 31.. A Dircctoria nomeará d'entre os seus membros o Pre-
sidente e o Secretario. . 

§ L • A Directoria reunir-se-lia em conferencia todos os dias 
e em sessão quando neressarin for. 

~ 2.• Quando d:1s conferend~s surgir a necessidade de resol
ver so0re assumptos importantes, a Directoria se constituirá 
irr.mediitlar.1ente em sessão, sr• todos o~ Directores estiverem 
presentes, ou se o caso fôr urgente; srn~o, ~erá a ses,ão adiada 
e os ausentes prevenidos do dia e hora em que devem com-
par·ecer. . 

§ :l.• Logo que á hoc·a combinada estiver reunida a maioria 
dos Direetorcs comecará. a s~ssão. 

§ ~-o 0<.1inião venê:)àora será a que tenha por si o.> votos da 
maioria da Directoria. 

~ 5.• Os Directores vencidos poderão declarar o seu voto na 
acta .. 

~ 6.• O Secretario escreverá em livro c~pecial as actas das 
sessões que serão assignadas p<:'lo; membro5 presentes. 

Art. 32. As ordens, corrrsponf!encias c r'~soluçües importantes 
serão assignadas pelo Presidente e Secretario e registradas em 
livro proprio. 

Art. 33. Quando algum dos membros rla Uirectorla se achar 
impedido de servir por mais de um mez, se chamará um 
accionista de :10 ou mais acçües para occupar o seu lugar, durante 
a falta. 

Art. 3~. Se o impedimento de um Director durar mais de 
seis mezes, ou nos casos de fallencia ou interdiccão, conside
ra-se vago o lngar, e o accionista convidado pa·ra o substi
tuir o exercerá até a primeira reunião da assembléa geral, 
que elegerá novo Director. 

Art. 35. Além do estatuído. compete á Directoria: 
L• Executar e fazer execútar os presentes estatut~s, e re

gul?r_entre si o modo pratico de levar a efreito as suas dis
postçoes; 

2. o Nomear e demittir os ngentes de que trata o art. L• doses
tatutos, e hem assim todos os empregados da companhia; mar
car-lhes seus ordenado~ ou commissões, exigindo-lhes as fiar:.ças 
que julgar convenientes; 

3.• Apresentará. assembléa geral no mez de Julho de cada anno 
um relatorio circumstanciado das operacões da Companhia no 
a::no findo, a~ompanhado do balanr,o do seu activo e passivo, os 
quaes serão levados ao conheciménto do Governo, na fórma da 
!Eli ; 

~. • Representar a Companhia em Juizo ou fóra delle, por si, seus 
agentes e procuradores; 

5. • Exercer, finalmente, livre e geral administração, para o 
que lhe são outorgado~ plenos poderes, no3 r1uaes devem, sem 
reserva a-lguma, considerar-se comprehendidos todos, mesmo o~ 
poderes de causa propria. 
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Art. 30. Os membros da Directoria e todos os empregados da 
Companhia s;\o individualmente responsaveis quando infrin
girem o~ estatutos, ou commetterem quaesquer abusos. 

Art. 37. O honorario de cada Director será de 2 :4001;!000 semes
tralmente c mJis 2 °/., sobre a somma marcada para dividendo, 
deduzidos os juros do capital realizado, dos quaes a Directoria 
não terá direito a porccn tagcm. 

CAPITULO YII. 

IJISPOSIÇÕES GER.U:S. 

Art. 3-3. X o caso de liquidação, esta será feita como determina 
o Codigo Commercial e mais leis em vigor. 

Art. 39. Nenhuma reforma ou innov.tcào destes este. tu to~; ser a 
tlatl::t á exccw;:1o, S3rn fll'l~:via approvação (!c> Governo Imperi::tl. 

DISPG<SIÇÕES 'fHA:-;S!TOillAS. 

L • Os prazos marcados nestes estatutos contar-se-hM da data 
do Decreto que os approvar; · 

2.• .(s novas ac1;oes serão distribui lias pelo~actuacs accionistas, 
dando-se-lhes e:n trcca de cada dez aeções o titulo de urna acç<lo 
de ! :G•)l!,5GCO ; 

3. • Os accionistas a quem, por possui rem mais de 250 acções das 
antigas, cou!J8rcm mais de 25 das mollernas constituem ex· 
copç;io ao~ 2. o do art. :12; mas, desde que entrarem na esphc!·a 
commurn, cessa-lhes o privilegio; 

4." O:; accionistas que, usando da f«culdade do art. 6. o dos an
tigos estatutos, 1izerarn as entradas de capital em titulos, consti
tuem excepç:lo ao ~ L o do art. 8. o; mas desde que eu traram na 
·csphera comrnurn, cessa-lhes o privilegio; 

5. a Os juros e dividendos dos titulos com que os aceionistas 
fizeram r.s suns entradas ser·ll!es-hào entregues, entrando elles 
para a caixa da Companhia com o premio das sommas que 
as entradas representarem, contado pela taxa que no Banco ou 
Bancos vencer o dinheiro da Companhia, ou 6% fixos depois de 
convertido o capital em apolices; 

6. • Fica a Directoria autorizada a impetrar do Governo Im
perial a approvação destes estatutos e a aceitar as modifi
cações que lhes sejam feitas. 

E assim redigidos estes estatutos, conforme o projecto adop· 
tado e as emendas da commissão revisora, tudo approvado 
pela assembléa geral dos acrionistas da Companhia- Fidelidad~, 
do Rio de Janeiro em sess.'lo extraordinaria de hoje, vão subir 
á Approvação Imperial. 

Sala da assembléa geral, 28 de !llar-;o de !876. 

(Seguem·se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 0325 ;__ DE 20 Di': SE rE:U.Il!\0 DI> l87ti. 

Approva, com modificações,. a reforma dos estatutos da Compa
nbia Ituana. 

A Princcza Imperial Regente, em .Nome do Impera
dor, Attendcndo ao que requereu a Companhia ltuann, 
devidamente reprcsentalla, c de conformidade com opa
recer da Secção llos Negocias do Impcrio do Conselho de 
Estado, exarado em consulta de 6 de Julho ultimo, Ha 
por bem Approv:n a reforma dos estatutos da mesma 
Companhia~ mediante as modificações, que com e~te 
baixam assignada<; por Thomaz José Coelho de Almeida, 
do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e 
Secretario de Estado llos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido 
e faça executar. Pala cio do 1\io de Janeiro em vinte 
de Setembro de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da lndependencia c do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se ref"ere o Decreto n. 0 63~~ 
desta data. 

!. 

At·t. L o Acrescente-se-A CJmpunbia tem por flm, 
além do ment,ion:-~do, a conslrucç;lo e gozo elo ramal 
que, partindo d:-~ estação de Itaicy na sua linha fcrrea 
entre J undiahy e Ilú, vai á cidade ua Cons Li tuição. 

li. 

Art. 38. Substitua-se pelo seguinte-Fica elevado o 
capital social de2.500:0001)000 a 5.5ü0:000$000, dividi-
dos em acções de 2006000 cada uma. A garantia de j_:;u,..-~=~ 
ros de sete por cento continúa a ser efTectiv --- ·--
sómente sobre o C3pital gasto na linha fcrrea ·l~l,lJ~MA/j' 
entre Jundbhy e ltú, na fórrna dos estatuto : e to ' 
com o Governo Provincial. , .... ~ 

- PARTE 11. ~~ 

~ c 

\~Q;)~ n~~~ 
~ 
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m. 

Art. 55. Fi~:a assim redi!:!'ido-L"J!::O que o;; lucros. 
liquido;; c~crdam a oito por cento o Governo da Pro
víncia entrará nm jHl'litha igual co:n a C•Jmpanhia no 
excesso des~a porcentagem. 

IV. 

Art. 70. Acrps,~rnte-se- e ~os con!.ractos para con
strucção do ramal de Itaicy á Constituição. 

Palacio (h Rio r]" J~ne'ro C!Yl 20 de Setemb'ro de 1876. 
-Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6325- nE ~o oE sETEi\IBRo nE 1876. 

Prorotira por um ;mno o prazo marcndo no Decreto n. o 588a de !3 
de l\larço de 187a para a execução das obras do tunnel do morro 
do Livramento. 

A Pr!nceza Imperial Regente, em Nome do Imperador. 
Attendrndo ao que requereram Americo de Castro e 
Clemente Tisserand, concessionarios rla construcção 
de um tunncl no morro do Livramento, Ha por bem 
Prorogar por um anno o prazo marcado para o começo 
das ol)ras de qne trata a cl:lu5u!a XII das que acompa
nharam o Decreto n. o 5885 d<~ i:~ de ~Iarc;o.de i8ia, a 
contar da data do presente Decreto. 

Thomaz José Cflelho de Almeida, do Conselho do 
:Mesmo Augusto S:2nhor, l\Iinistro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas. :1s:\im o tenha entendiuo e f;~ca executar. Pa
lacio do Rio de Janei:·o em vinte de Setembro de mil 
oitocentos setenta e seis, q uinquagesirno quinto da 
!ndependencia e do Imperio. 

PRI\'CEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6327- DE 20 DE SE'l'l~l\llll\0 DE i876. 

Deciara a entrancia dn comarca do Tubarão, na Provincia de 
Santa' Catharina. 

A Pl"incez~ Imprwial Hegente, em Nome lle Sua 1\la
ge=-tndr~ o lmperador o Senhor D. Pedro li, Ha por 
bem Decretar o f'eguinte: 

Artigo unico. E" declarada de primeira entrar.cia a 
comarca do Tubarão, creada na Província de Santa 
Catharina pela LC'i da respectiva Assembléa n. o 7Mi 
de f!-} de Abril de 187:.). · 

:mogo Velho Cavalcanti de Albuqnerqnr, do Con
f'elho do mcsn:.o An·:::u~to Senhor, Ministro e Secre
tario de E>lauo dos Negocio~ cia .Justiça, :JS."im o tenha 
ententlitio e faça exr'cutar. Paiacio do Rio de Janeiro 
rm vinte de Setembro rle m1l oitocento;; setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lntiependencia e do lrnperio. 

PRl~CEZA IMPERiAL REGENTE. 

Diogo Velho Caralccnti de Albuquerque. 

DECHETO N. G328- DE 2D DE SEB!\iBRO DE 1876. 

Marca o vencimento annu:1l do Promotor Publico da comarca do 
Tubarão, na Província de Santa Catharina. 

A Prinr.eza Imperial Regente, em Nome de Sua :Ma
i!f'Stade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha ~or bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotnr Publico da comarca do 
Tnb~rão, na Província ele San.ta Cath;Jrin:~, terá o ven
cimento annu:1l de 1:200;)000, sendo 800$000 de orde
narloe4:0Q~~OOO de gr;:tilícação. 

Dingo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto St'nhor, Mini~tro e Secret:1rio de 
Es!.ario dos Negocio<: da .Tu.<liça, a~~im o Lenin t'nlendido 
e faça executar. Palario do R'io rle Janeiro em vinte 
de Setembro de mil oitncentos sett·nla e seis, quin
quagesimo quinto da lndept>ndencia c tlo Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
""'""-P..f>..P.-AJ"->"' 
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DEClU:TO ::.\. tn.w- nE 20 oE ss·rE:uniw oE 187ti. 

lleclam a entranci:l Ja comarca de Pão de Assucar, na Província 
das Alagôas. 

A. Princeza Impcri;il Reg-ente, em Nome de Sua .M~
gestade o Imperador o ScullOr lJ. Pedro li, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de primeira entrancia a 
comarca de Pão de Assuear, crc;H];l na Província das 
Alagóas pela Lei Ja respcc ti v a Assemuiéa n. o 737 de 7 de 
Julho do corrente anno. · 

Diogo Velho Ca\'alcanti de Albuquerqnc, t.lo Conselho 
Jo mesmo Augusto Senllol', Ministro e Se::rctario de 
Estado dos Negocias da Justi(a, assim. o tenha entendido 
e faca execntar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de 
SetémlJro de mil oitocentos setenta c seis, quinquage
simo quinto Ja independencia e do Imp~rio. 

PRINCEZA UIPERIAL i'.EGENTE. 

Liogo Vellw Cavalcanti de A.!buquerque. 

DECH.ETO ~. ()330- DE Sü DE SETE~TDRO DE 1876. 

~!arca o vcncimen!o ammal do Promotor Pui.Jlico da cc:.marca 
de Pão de Assucar, na Província das Alagôas. 

A Princeza Imperial Il.egente, ern Norne de Sua Ma
g-estade o Imperador o Senhol' D. Pedro IJ, HJ por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da comarca dr. 
Pão de Assuca1·, na Província d<Js Alag·óas, Lerá o ven
cimento annuat de 1:/HiO:)OOO, sendo 800ç)OOO de orde
nado c 600~000 de g:·atificação. 

Diogo Velho C:.tva!eanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario d.t~ 
Estado dos Neg·ocios da Justic_;a, assim o tenlla enlen

. <lido e fuça executar. Palaeio !lo Hio de Janeiro e_m 
vinte de Setembro de mil oitocentos setenta c se1s, 
r1uinc1 uJgesi mo rJuin to da !ndcpendencia e do I mperio. 

PHI:\"CEZA IMPERIAL B.EGENTE. 

Diogo Fel!w Cavalcanti de Alt)((querq!ie. 
d'•f'd'tJ· J'l:f'Jo~o 



DECRETO N. e:n1- ne 20 n;:: sETlnisno n~ t87ü. 

Tlcclara a entrancia da comarca de S. Francisco, na Prov:ncia 
do Ceará . 

. A Princeza Imperial Rcgen te, em Nome de Sua 1\fa
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de l. • entrancia a co
marca de S. Francisco, creada na Província do Ceará 
pela Lei da respectiva Assembléa n. o :l8 de Hi de 
Agosto de 1875. 

Diogo Velho Cavalcanti t1e Albuquerque, do Conse
lho do mesmo Augusto ~enlwr, 1\linistl'o e Secretario 
de Estado dos Negocios da Justiça, as~im o tenha en
tendido e f;1ca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte de S1'Ícmbro de mil oitocentos setenta e l'Cis, 
quinqnagesimo quinto da Independencia e do lmperio. 

PIUNCEZA Ili!PERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECBETO N. G332- os 20 DE Sr:T.EMBno DE i87ô. 

1\larca o vcncimenh annual do Promotor Publico tia comarca de 
S. Francisco, na Província do Ceará. 

A Prinr:eza Imperial Regente, em Nome ele Su:1 iilages
tade o ImDcrador o Senhor D. Pedro II, lia por hem 'De
c reta r o seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da comarca de S. 
Francisco, na Provineia do Ceará, terá o vencimento 
;mnual tle i:400r~OOO, sendo 8001~000 Je ordenado c 600$ 
de gr;:tificação. 

Oiogo Velho Cavalcanti 1le Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, l;linisl.ro c Secretario de Es
tado llos Negocios ela Justiça, assim o tenha entendido e 
faç:l executar. Palacio do Hio de .Janeiro em vinte de 
Setembro de mil oitocentos setenta e sJis, quinquage
simo quinto da ln:lepcmlcncia c do lmperio. 

PRINCEZA HIPEB.IAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
d'\:!V:V:\:f\:f"o:AP 
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DECRETO N. 6333- DE 20 DE SETE~IBRO DE 1876. 

Crêa no termo de S. Fr::ncisco, na Provinc·ia do Ceará, o lugar 
de Juiz lllunicipal e de Orphãos. 

A Princáa Imperial Regente, em Nome de Sua l\fa
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' creado o lugar ile Juiz Municipal e 
de Orphãos, no termo de S. Francisco, na Pi'ovincia do 
Ceará. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o Lenha enten
dido e faca executar. Palacio do Rio de Jane1ro em 
vinte de Setembro de mil oitocentos setenta e sei~, 
'quinquagesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGE.YfE. 

Diogo Ye.'ho Cava!canti de /lbnquerqne. 

DECRETO N. 633~- DE 20 DE SETEMBRO DE ~876. 

Concede p_rj_y_ilegio a Pedro Ors:ni Grinalrli Pc:·Bira do Lago para 
fabricar e vender O apparc!ho de ~·n 1nyn:;·:<~8, ()ns!irWflO a 
evitar a fraude na cobralH_;a c!;1s passflg,;ns uo; c~.rros das linllas 
urbanas. 

A Prinr,eza Imperial Regente, em Nome do Im;~m'<:rlor, 
Attendendo ao que requereu Pedro Orsini Grinaldi 
Pereira do Lago, e Temlo ouvido o Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania e Fnenda NaGional, Hn por 
bem Conceder-lhe privilegio pdr oito annos para iabricar 
e vender o apoar13lho de sua invcncão, destinado a evitar 
a fraude na cÔbrança das passagens nos carros das linhas 
urbanas, segundo o desenho e descripção que depositou 
no Archivo Publico. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
~la<restade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
do~ Negocio;; da Agricultura, Cornmercio e Obrag Pu
blicas. assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Indepen-' 
dencia e Jo Imperio. 

PRINCEZA !l\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6335 - DE 20 DE SETEJIBRO DE 1876, 

Concede privilegio a Pedro Ernesto de Albuquerque Oliveira para 
fabricar e vender o elevador mecanico de sua invenção. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Pedro Ernesto de Albu
querque Oliveira, e Tendo ouvido o Conselheiro Procu
rador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por 
bem Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para fa
bricar o vender o elevador mccanico ele sua invencão 
destinado á subida de montanhas, segundo o desenho~ 
1lescripção que depositou no Archivo Publico. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas. assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oitocen
tos setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependen
cia e do Imperio. 
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DECHETO N. ô33()- DE 20 DE SETEllBRO DE i8iG. 

Concede privilegio a José Pollonio & Eduardo Antonio !tlon
teggia para fabricarem e venderem uma machina de sua in
venção destinada a fazer entalhes de madeira para mobilias e 
outros objectos. 

A Princcza lmperi:-~1 Hegcntc, em "Nome do Impr-
1'ador, Attcndendo ao (rue requerea José Pollonio & 
Eduardo Antonio 1\'Iontcggi;~, e Tendo ouvido o Conse
lheiro Procurador c;1 Corô:J, Soberania e Fazenda Na
cional, Ha por bem Conceder-!!lcs privilegio, por oito 
annos, a fim de fabricarem e venderem a m;1china de 
sua invenção, destinnda a fazer entalhes de madeira 
p1r:~ mobilias e outros objec:tos, srguí1do a dcscripção 
c dcsenLo que deposital';lm no Archivo Publico. 

Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho ele Sun 
1\IJgrstadc o Imperador, Illinistro c Secretario ele Est:~do 
dos Negoeios da Agriculturn, Commcrcio e Obras Pu
h!icas, assim o tenha entendida c faça executar Palacio 
do Rio de Janeiro em vintr, de Setembro de mil oito
cenlos setenta c seis, quinquagesimo quinto d1 Indc
rendencia e do Impcrio. 

PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. G337- DE 20 DE SETEMBRO DE i876. 

Concede privilegio a William Chttrles Piper para uma machina de 
sua invençã.o, destinada a descascar café. 

A Princeza Imperial· Regente, em Nome do Imp~rador, 
Attendendo ao que requereu William Charles P1per, e 
Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Sobe
rania c Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe 
privilegio, por oito annos, para fabricar e vender uma 
machina de sua invenção, destinadn a descascar café, 
segundo o modelo que apresentou. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça cxecu ta r. Pala cio 
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Indepen
dencia c do Imperio. 

PIUNCEZA HlPERIAL REGENTE. 

Thrmw~ Jusi Coelho .lle Almeida. 

DECl\ETO :; . C:3:}8 - IH' ::o DE SETEMBRO DE J 87ü. 

Concede privilegio a Pedro Olive para o apparelho de sua in
vençao, d'éstiriado a contar o numero de pessoas que transitam 
nos vehiculos das linhas urbanas. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome t.lo Imperador, 
A uendendo ao que requereu Pedr<l Olive, e Tendo ouvido 
o Conselheiro Procurador da Corôn, Soberania e Fazenda 
Nacional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por oito 
annos, para fabricar e vender o apparclho de sua invenção 
des~inado a contar com exactidão o numero de pessoas 
que transitam nos vehiculos das linhas urbanas, segundo 
a exposição e desenho que depositou no Archivo Publico. 

Thomaz José. Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
llagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Indepen
dencia e do Imperio. 

PHINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

T1imnaz Jod Coelho de Almeida. 

·- P!RTE 11. HS 
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DECRETO N. G339- DE 20 DE SETEMBRO DE 18i6. 

Concede privilegio a João Ribeiro da Silva, para fabricar c 
vender péd"ta artificial, s~gundo um processo de sua in
venção. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requ,ereu João Ribeiro d~ Silva c rlc 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procur~rlor 
da Corôa, Soberania e Fazend::: N aciona I, H a por bem 
Conceder-lhe privilegio, por oito annos, para f<lbricar e 
vender, na Província de S. Paulo, pedra artificial de 
sua invenção, segundo a descripção c amostra que apre
sentou e ficam archi vadas. 

Thomaz José Coelho de Almeida, d~ Conselho rlc Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Es!ac1o 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faca executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Set"embro de mil oi to
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Indr>
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz ]o!$é Coelho de Almeida. 

DECRETO N. G3~0- DE 20 DE SETEMBRO DE f8i6. 

Proroga, por tres annos, o prazo marcado no Decreto n. o ti369 de 
6 de Ago~to de 1873, e limita ás comarcas de Maroim e Japa
ratuba os direitos co::tferidos ao Senador Antonio Diniz de 
Siqueira e Mello. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu o Tenente Coronel 
Antonio José Gome~ da Cunha, cessionario do Senador 
Antonio Diniz Je Siqueira o 1\fello, nos direit?s ~ou
feridos para exploração de mineraes combusltveJs o 
outros, segundo o Decreto n." 5369 de 6 de Agosto 
Lle 1873, Ha por bem Prorogar, por trrs annos, o prazo 
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marcado para aquelles trabalhos, os quaes ficam limi
tados ãs comarcas de Maroim e Japaratuba, na Pro
víncia de Sergipe, de conformidade com as clausulas 
que baixaram com o mesmo Decreto. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, a~sim o tenha entendido c fa(~a exe
cutar. Palat.io do Rio de Janeiro em vinte de Setem
Lro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesirno 
qninto da Indepcndencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPEfiíAL REGEi'l"TE. 

Tlwmaz José Coelho de Almeida. 

OECllETO N. ü3!il- DE 20 DE SETE~IBRO DE !876. 

Altera algumas disposições do RegulamelliO approvado pelo 
Decrelv n. o 5135 de 13 de Novembro de !872. 

A fim de facilitar o emprego annual uo fundo desti
nado á emancipar,ão pelo art. 3.• da Lei n. 0 20W de 28 
de Setelfib'ro de 1871, A Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, Ha por bem Decretar: 

Art. t.• A distribuição de que trata o art. 26 do B.e
gulamento approvado pelo Decreto n. o 5135 de !3 de 
Novembro de i872 será feita por municípios. 

Art. 2. • A classificação para as alforrias comprehen
derá sómente aquelles escravos que possam ser libertados 
com a importancia da quota distribuída ao município. 

Art. 3. o As Juntas classificadoras de escravos reunir
se-hão no dia que fôr designado pelo Presidente da Pro
víncia, o qual as convocará quando tenha de ser appticada 
alguma quota disponível do fundo de emancipação. 

A Junta classilicadora dos escravos matriculados no 
l\lunicipio Neutro reunir-se-ha no dia que fôr designaclc 
pelo Ministro e Secretario de Estado dos NeL;ocios d;~ 
Agricultura, Commercio c Obras Public3~. 
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Art. 4. o Concluída:~ classificação procet!er-se-ha, de 
conformidade com os art~. 37 e seguintes do Regula
mento n. 0 tl13;) de 13 de Novembro de 187.2, ao arbi
tramento da indemnização, competindo aos Procura
dores elos Feitos da Fazenda Nacional c seus Ajudantes, 
nos municípios onde os houver, a intervenção judicial 
nos mesmos artigos, attribuida ao Chefe da Repartição 
Fi~cal encarre,!!"ada da matricula. 

Para este eiTeilo o Agente Fiscal ou o empregado que 
por cllc fôr designado auxiliará o Procurador dos Feitos 
da Fazenda Nacional, ou seus AjJdantc~, com todos os 
esclarecimentos e certidões de que possam estes precisar 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministr'> e Secretario de Es
tado dos Negociog da Agricultm·a, Commercio c Obras 
Publicas, as~im o tenha entendido c faça C'l:ccutar·. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro dn 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da Indepenrlencia e do Jmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thoma:: José Coelho de AlJmida. 

DECRETO N. 031,2- DE 20 DE SETEliBRO DE 1876. 

Approva a reforma dos estatutos <la Imperial Companhia de 
navegaçiio a vapor e estrada de ferro de Petropolis c modi: 
fica alguns artigos do5 mesmos estatutos. 

A Princez1 Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu 3 ImperiJL Compa
nhia de mvegação a vapor e estrada ele ferro de 
Petropolis, deviuamente representada, e de conformi
dade com o parecer da Secção dos Neg-ocios do Imperio 
do Conselho de Estado exarado em Consulta de dez de 
Julho ultimo, Ha por bem Approvar a reforma de seus 
estatutos, modificando diversas de suas disposiçõ~s de 
conformidade com as clausulas que com este barxam, 
assignadas por Thom:~z Jo~é Coelho de Almeida. do 
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Conselho de Sua l\lagestade o Imperadot·, Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas, que assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte de 
Setembro de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gcsimo quinto da InLlepenclenc.ia e elo Imperio. 

PIHNCEZA BIPERIAL REGENTE. 

Thwna.; José Coelho de .-il1neida. 

Clausulas a que se re.f'ere o Decreto n.• 63.42 
de5rta dnt:a. 

I. 

Art. n. •- Hedija-se assim- 0,; accionistas são res
ponsavcis pelo valor das acçõcs <fUC lhes forem distri
lmit.las. 

li. 

Art. i:l.- Sub~tilua-se pelo seguinte -Não seadmit·
tcm Yotos por procuração para a eleição de Presidente e 
membros da Dircctul'i:~. 

III. 

Art. 2!.- Addite-se -0 fundo ele reserva é exclu
si vamcn te destinado a fazer face ás perdas do capital so
cial, oa para substituil-o. 

O mesmo artigo 2." parte. -Acrescente-se- Não se 
fará distribuição de dividendos emquanto o capital so
cial, desfalcado em virtude de perdas, não fôr integral
mente restabetccido, sendo tiratlos os referidos dividen
dos dos lucros provenientes das o;wrações concluídas no 
respectivo semestre. 

Palado do Rio 1ln Janeir•) <'ll1 20 th: Sdembro de 
i876. -- T!toma:: Josi Coe!/to i!c Aluwid(l~ 
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DECB.ETO N. (j:~!{,:J- DE. 20 DE SE'fJDIJlP.O DS i87~i. 

Autoriza a CcHnp:mit ia d.'! ;-:strarla de ferro The;·eza Christina a 
fancciohar no Imperio. · · · 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attcndendo ao que req,Iereu a Companhia da Estrada 
de ferro Therez·.1 Christina, devidamente representada, 
e de conformidade com o pa1·ecer da Secção dos N êgocios 
do Imperio do Conselho de Est:1do, exarado em Consulta 
de quatorze de Julho u!Limo, Ha por bem Autorizai-a 
para funccionar no Imperio com os respectivos esta tu tos, 
iicando, porém, entendido não só que os actos que pra
ticar no Brazil serão regulados pelas suas Leis, Regula
mentos e Tribunaes, mas tambem que qualquer que seja 
a intelligencia que por ventura possa caber a algum dos 
artigos dos mesmos estatutos, não poderá em tempo al
gum al1.erar ou modificar as disposições dos contractos c 
concessões feitas pelos Governos Geral e Provincial. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario tle Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
d ependencia e do Imperio. 

PlH~CEZA IMPERIAL nEGEXTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRET~) N. n3u- nE zo os sErE1liHlO nE iS7G. 

Autoriza a Co!nr:.n!!ia-'L:c Amaz()ne Tti;: auu Liglltcragc-;;ara 
abrir uma agencia o:l ProY!ncia do P<trú. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome tlo Impe
rador, Attrndenclo ao que rcqur.reu a Companhia- Thc 
Amazone Tug :1nd Lighteragc, devidamente rep~esen
tad:l, e de conformidade com o parecer da Secçao dos 
Negocios do Tmpcrio do Conselho de Estado, exarado em 
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Consulla de 24. de Agosto ultimo, Ha por bem Auto
rizai-a para abrir uma agencia na Província do Pará, 
mediante as clausulas que com este baixam, assignadas 
por ·Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua l\iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Paiacio do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de 
mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto da 
Independencia e do Jmperio. 

PRINCEZA UIPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jose Coelko de Almeida. 

Clausulas a que se ref"ere o Decreto n. o 6344 
desta data. 

I. 

A Companhia poderá esiender suas operações à capital 
õa Pro v incja do Pará. 

li. 

Os act9s praticados por essa age;:;cia ficam sujeitos à 
legislação do Imperio, sendo decididas pelos Tribunaes 
brazileiros as questões que se suscitarem entre a Com
panhia e os particulares residentes no mesmo Imperio. 

Ill. 

A mesma agencia não poderá funccionar emquanto a 
Companhia não depositar no Thesouro ou em qualquer 
estabelecimento bancario do Imperio a quantia de 
vinte contos de réis ( 20:000$000) para garantir as 
transacções que fizer na Província. 

A Companhia não poderá levantar essa quantia em
quanto não provar que se acham liquidados os depositas 
cffectuados pela referida agencia. 

IV. 

O deposito de que falla a clausula anterior será feito 
pela Companhia com a declaração do fim a que é desti-
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11<1-.!o, e de que não poderá ser levantado senão por ordem 
do Presidente do Tribunal do Commercio do districto a 
que pertencer a agencia. 

v. 
A Companhia cumprirá as disposições da legisl~ção 

braziteira no que lhe forem applicHeis, ficando sujeita 
á respectiva penalidade uo caso de iuobservancia ou 
transgressão. 

VI. 

As alterações feitas nos esta tu tos serão communicadas 
aoGovern(}lmperialsobpenadc multa de duzentos mil 
réis a dous contos de réis, e de lhe ser cassada esta 
eonccssão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2D de Setembro r! c ld76. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETON. 63~i.i-DE 20DE SETEllDP.O JJE 1876. 

C.onccde permissão, por dous anno>, a José .M.uia G::t viil.o Peixoto 
e a Pellro da Silva Pereira para explorar _ouro, prata e outros 
metaes na. comarca da Faxina, Provinda de S. Paulo. 

A Princez.a Imperial Regente, em Nome do Imper~dor, 
A ttendendo ao que requereram José l\Ia ria Ga\'iiio Peixoto 
e Pedro da Silva Pen~ira, H a por bem Conceder-lhes per
missão, por dous annos, para explor:ar ouro, prata e 
outros melaes na comarca da Faxina, na Província de 
S. Paulo, mediante as clausulas que com este baixam 
assi:;nadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador. Ministro e Serre
tar·io dt~ Estado dos ,'\'egocio:; ela Agticul!nra, Commer· 
cio c Obra!; Publíc;Js, que assim o tenha entendido e faca 
executar. Palaciodo Hiode Janeiro em vinte de Setem
bro de mil o[toccnto> setentu e seis, quinquage~imn 
quinto d'a Independencia c do Imperio. 

PRINCEZA BIPERIAL REGENTE. 

Thoma:: José Coelho de Almeida. 
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CJausulal!l a que- •·crere o Dccr·e~o n.• 034ã 
flestu dtt.~u. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos 11ara os con~l's-
sionarios José Maria Gavião Peixoto e Pedro·tla Silva 
Pereira explorar ouro, prata e outros metaes na· comarca 
da Faxina, Provinda de S. Paulo. 

li. 

As explorações poderão sc1· feitas por quaf'quer dos 
modos recommendados pela sciencia. As que ~e tiverem 
de fazer em Lcnenos po:::suidos por meio de sondagens, 
cayas, por;os, galerias subterraneas ou a céo aberto, não 
poderão ser cxecu ta das sem autorização es(~ripta dos pro
prietarios. Se esta, porém. lhes fór negada, poderá ser 
suppr-ida pela Presit.leucia da Província, mediante fiança 
prestada pelos concessionarios que responderão pel'* 
indemnização de todos os prejuízos, perd·as e damnos 
causados aos proprietarios. · 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presi
dente da Provincia mandará, por editaes, intimar os 
proprietarios para, dentro do prazo raioavel que mar
car, apresentarem os motivos de sua opposição e reque
rerem o •JUC julgarem necessario a bem de ileu direito. 

III. 

O Presidente da Província concederá ou negará & 

supprimento requerido, á vista das razões expendidas 
pelos propl'ietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão. da qu:1l poderão os in te
res;ados reeorrer para o Ministerio da Agricultura, 
Commereio c Obras Publicas. Este recurso, porém, 
sómente será recebido uo t!Ieito devolutivo. 

lV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licenç;i, 
proce~er-se-ha immediatamente á avaliação da fian · ___ ..... --.. 
de que trata a clausula 2.•, ou da indemnização q, ~MAR · 
juizos allegados pelos proprietarios por meio \l.i~'!;\1'\ 'A 
que serão nomca:ios, dous pelo concessio ~~) >~ous 
pelos proprietarios. Se houver empate ~~-~ecidido 

- 1'.\IITE 11. ~g 
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por um 5." arbitro nomeado pclo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos pertencerem ao Estado, o 5. 0 

arbitro será nomeaclú pelo Juiz de Direito. 
Proferido o laudo, os concessionarios serão obrigados 

3cffectuar, no praío de oito dias, o Jeposito da fiança 
ou pagamento da importancia em que fór arbitrada a 
indemnização, sem o que não lhes será concedido o sup
primento da licença. 

v. 

A indemnização de que trata a clausula precedente 
será devida a inda quando as explorações forem feitas 
em terrenos de propriedade dos concessionarips ou do 
Estado, ulJia vez que della possa provir dalhnb ou pre-
juízo aos proprietarios confrontantes. · 

VI. 

Serão igualmente obrig:-~dos a restabelecer, á sua 
custa, o curso na tu ral.úas aguas que ti verem de desviar 
de seu I eilo pela necessidade dos trabalhos da explo
t·ação. Se o desvio dess~s aguas prejudicar a terceiro 
não poderão fazer sem licença deste, que poderá ser 
suppi'ida mediante indemnização na fórma estabelecida 
na clamula 4." 

VII. 

Se àos trabalhos da exploração resultar a formação 
à e pantanos ou estagnação de aguas que possam preju
dicar a saude dos moradores d3 circumvizinhança, os 
concessionarios serão obrigados a deseccar os terrenos 
alagados restituindo-os a seu antigo estado. 

vm . 
.Afl pcsquiz·ts de minas por meio de canos, poços 

ou galerias no terrítorio desta concessão não terão 
lugar: 

L 0 Sob os cdificios c de W metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso e por· escripto do respectivo pro
prietario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Presidencia da Província; 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a iO melros 
de cada lado delles; 

3." Nas povoações. 
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JX. 

Os ooncessionarios farão levantar plantas gcologicas 
e topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
uemonstrem, tanto quanto permittirem os_ trabalhos 
que tiverem feito, a superposiç:ão das camadas mineraes 
e remetterão a's dita!' plantas por intermediodo Presi
dente da Provinn.ia á mencionada Secretaria acompa
nhadas: 1. • de amostras dos mesmos mineraes e das 
variedades das camadas de terras ; 2. • de uma descripção 
minuciosa da possança das minas dos terrenos de do
mínio publico e particular, necessarios á mineração 
com designação dos proprietarios, das edificações oelles 
existentes e do uso ou emprego a que são destinados. 
Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração, e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto, ser-lhes-lu con
cedida autorização para lavrar as minas por elles desco
bertas nos lugares designados, de accôrdo com as leis e 
condições que o Governo julgar conveniente estabele
cer no acto da concessão, no intet·esse da mineração e 
em beneficio do Esta do e dos pa rticu\al_'es. 

Pa\acio do Rio de Janeiro em 20 de Setembro de i876. 
-Thomaz José Coelho de Almeida . 

.JECHETÜ N. G3~G- DE 20 DE SETEllBRO DE 1d7ti. 

Approva os Estatutos da Companhia Theatro de Santa Thercza 
em Nictheroy e autorisa-a para funccionar. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu a Companhia Theatro 
de Santa Thereza, em NicllJeroy, devidamente repre
sentada e de conformidade com o Parecer da Seccão dos 
Negocias do Jmperio do Conselho ele Estado, exar!:do em 
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Consulta de vinte e oito de Julho ulliaw, "H.t por bem 
.Approvar seus estatutos e Autorizai-a a funccion;Jr, 
<1ddiceíonando-se a palavra Directoria da ullima das 
di~pos!ções tr:msilorias o seguinte-que fôr eleita pela 
pn metra vt•z. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
.Magest.ade o Imperador, l\linistro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Setembro de mil oito
centos set.enta e seis, quinquagesimo (JUinto da lnde
pendencia c do l!nperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tlwma:; José Coelho rk Almeida. 

Estatutos da Companhia rrheatro de 
Santa Thereza. 

CAPiTULO l. 

!)A COMI' A qlJA. 

Art. L 0 E' constituída ll:l Gidade de Niclerohy, Capital da 
Provinda do Rio de Janeiro. uma companhia por te111po de 3U 
annos, sob a den0minação-Theatro de Santa There1a-para o 
fim de curn ~~rir em todas as suas partes o contracto celebrado com 
o Governo Provincial em 23 de FeYereiro de !87:> -reconstruindo 
o thealro de Santa Thereza, man!e:1do uma escola de declamação 
e arte dramatíca, e prop:•rcionando além disso aos habitantes 
da capital da t>rovincia especlaculos dramaticos, lyriCO$, e tod05 
os mais que forem dignos tle sua crescente civilisacão. 

Art. 2. 0 - O seu fundo capital e de HO:OOO{jOOO" represcntndo 
por 700 acçõe> da 2001)000 cada u:ua, podendo ser augmentado 
por deliberação da assembléa geral dos accionisbs, e com appro· 
vação do Governo. Alem destas. e gozando das mesmas vantagens, 
são concedididas iO acções remida3 au emprezario constante do 
contracto mencionarto no artigo antecedente. 

§ i. • O valor das acções será realizado por prest:tções, sendo 
a i." de !O% e as mais de 3 "/o wen~ahne11te, podendo. sc1: aug
mentadas por deliberação ila assembléa gNal dos accJOmsta~. 

§ 2. 0 As acções são transferíveis, opc:·ando-~e a transferencta 
pór termo lavrado em livro especial. . . 

§ 3. • A falta de pontualidad" nas prestaçõe~ do captla!Importa 
perda, em benellcio da companhia, do dire.tto ás acções, e ás 
prcsta~õcg que pm· ventura já e>tiverem reallzadas, salvo o caso 
diJ for•:a maior, d~villarn~nt(' pro,·ada. 
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Art. 3." Aos accioni»las, e na proporç·ãoode suas quotas sociaes 
pertencerá a propriedade do theatro que fôr construido, com 
todos os seus accessorios, e o gozo de todos os favores concedidos 
!•elo Governo Provincial. de conformidade com o contracto refe
rido no art i ,0 além dos lucros liquido; qu~ lhes couberem nos 
dividendos. o 

Art. 4. o A companhia se dissolverá nos casos previstos pelo 
Codigo Commercial, e pelo Decreto n.0 i7H de 19 de Dezembro de 
lts60. O modo pratico ,tia liquidaçao será determinado pela as
sembléa gera lodos accionistas ad hoc convocada, guardadas as dis-
JlOSi~·ões do citado Codigo. o 

CAPITULO H. 

DA • AS5EMBLKA GERAl. DOS ACCIOXISTAS· 

Art. 5. 0 A asscmbléa g-eral tlos accionistas é a reunião de 
todos os possuidores de acções inscriptas nos registros da com
panhia 30 dias antes de sua. convocação. Além da attribuição 
geral de resolver sobre todo e qualquer assumpto de interesse 
da companhia, e das constantes do art. 2. 0 , § 1. 0 e art. 6.. o com
petem-lhe as seguintes attribuições especiaes, e privativas. 

t.• Eleger o seu Presid·nte, e dou; Secretarias annualmente. 
i. a Nomear o administrador do theatro, eleger a Oirectoria, c 

renoval-a biennalmente. · 
3. a Eleger a commissão de exame de contas da Directoria, c 

todas as mais que forem necessarias. · 
4,,a Tomar contas semestralmente á Jlirer:toria. 
5.• Approvar os vencimentos dos empregados nomeados pela 

Directoria. 
6.a Demittir o administrndor do theatro, e profl'essor de decla

mação, e arte dramatica, sob proposta da Directoria. 
7. a Deliberar ácl'rca de augmento de capital e reforma de esta

tutos. Em qualquer destes dous casos a discussão será em vista 
de parecer de com missão a.tl hoc nomeada. A respeito porém de 
reforma de estatuto;; nenhuma deliberação ~e poderá tomar sem 
previa autorização do Governo na fórma do Decreto n. o 575 de 10 
de Janeiro de :18~9. art. 7. o 

Art. 6. o A assembléa geral dos accionislas se reunirá ordi
nariamente duas vezes por anno, nos mezes de .Janeiro, e Julho 
para renovar a Directoria e tomar-lhe contas, e extrarodina
rinmente quando esta o julgar necessario, ou a requerimento de 
accionistás que representem pelo menos a decima parte do ca
pital realizado. 

§ L 0 Nas reuniões extraordinarias só se poderá tratar do as
snmpto designado no annuncio de convocação que será inserto 
nas jornaes de mais circulaçáo da Cõrte, c Província do Rio de 
Janeiro, com a antecedencia de oito dias. 

§ 2. o Na prestação de contas da Directoria se elegerá uma 
commissão de tres membros para examinai-as, devendo dar o 
seu parecer dentro de oito dias em reunião convocada ad hoc. 

§ a.o A assemblêa geral dos accionistas será convocada pelo 
seu Presidente em vista de ofiieio da Directoria, e poderá func
donar, estando representada pelo menos a quinta parte doca
pital realizado. 
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§ 4. o Não se verificando esta condição na primeira reunião. 
se convocará outra com a antecedencia de l.5 dias, e nella se 
poderá então deliberar com qualquer. numero de acções re
presenta das. 

~ 5. o Tratando-se porém de renovação da Hirectoria, demissão 
do Administrador do theatro, do professor de declamação, e arte 
dramatica, augmentn de capital, e reforma de estatutos, não se 
poderá tomar resolução alguma sem que esteja representada a 
maioria absoluta das acçües emittidas. · 

§ 6. o As el~ir;ões :.;erão por escrutínio ~ecreto, e todas as re
soluções da assem bléa geral dos accionistas serão tomadas por 
maioria relativa dos accionistas presentes, e das acções que elleS' 
representarem. 

~ 7 .• Todo o accionista pócle tomar parte nas deliberações 
da assembléa geral; mas só tem direito a votar o possuidor 
de cinco acções inscriptas na fórma do art. 5. o ou o que as 
representar. Os. accionistas de menos de cinco acções podem 
reunir-se, formando grupos de cinco acções, e dando procuração 
a um para representai-os e votar. O procurador porém não é 
admittido a apresentar mais de duas procurações. 

§ 8. 0 Na eleição da Directoria porém não são admittidos voto~ 
por procuração em virtude da Lei n. • iOS3 de 22 de Agosto 
de !860. 

§ 9. 0 O acclonista não tem mais de um voto qualquer que seja 
o numero de acções que possuir, além de cinco, excepto sendo 
procurador, caso em que poderá ter mais dous votos. 

§ 10. Para ser votado porém é mister sei' p·Jssuidor de cinco 
acções inscriptas na fórma do art. 5. o 

Art. 7. o Ao Presidente da agsembléa geral dos acclonistas 
compete convocai-a na fórma do artigo antecedente § 3.0

, di
rigir as dbcussões, mantendo a sua regularidade, e ordem 
não consentindo que o accionista falle mais de uma vez sobre 
o mesmo assumpto excepto, se fôr para alguma explicação, ou 
sendo membro da Directoria ou de alguma commissão para 
responder as interpellações tJUe lhe forem feitas. 

~ 1. 0 O Presidente da assembléa geral dos accionistas será 
substituído pelosSecretarios,seguindo a ordem de sua votação, 
e na falta destes por quem fôr designado pela mesma as
sembléa. 

§ 2. o Os Secretar i os terão a seu cargo· escrevér as actas em 
livro especial, e bem assim toda a escripturação relativa aos 
trabalhos da as:'embléa geral. 

CAPITULO lll. 

DA DIRECTOHIA. 

Art. 8. 0 A administração :.<era! d~t Companhia é delegada.a 
uma Directoria de tres membros, um dos l{uaes será o l'resi · 
dente, outro o Secretario, c outro o Thesoureiro. ~'' eleita 
pela assernbléa ge:·al dos accioaistas, e renovacl:l. parctalmente 
tle dous crn dous an:1o~. ~:}!tinJo un1 a ~o:-fr e !1ca.ndo SBn1p1e 
dous·mern h r os r-n1 c:~on~iein. 

Art. ~.o A' llircctoriit ill!'ül!il18: 
§ 1. u Pro!uovcr por loJ ·),..;os a1cio:-::. a~) ..::•n ;Jl,~aneP :t prl;spcri

d~de du G.)J!lp~!lllit!. 
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~ i. o Prop;'Jr á assembléa geral dos accionistas a demissão do 
Administrador do Thcatro no caso de mlllversação provada. 

§ 3. o Nomear o professor de declamaç;io e arte dramatica, e 
propôr á assembléa geral a sua demissão. 

§ 4,.o Nomear, e demittir sob proposta do Administrador do 
theatro os empregados da mesmo, bem como marcar-lhes os 
ordenados, qu~ todavia licarão dependtntes da ulterior appro
varão da assembléa. geral. 

~- 5. ° Contractar sob proposta, e com assistencia do Ad;ninis
trador do Theatro os artistas dramatir;os, oU: lyricos, e todos 
os que forem nccessarios para os es!')ectaculos. 

§ 6. o Approvar o regulamento interno do Theatro apresentado 
pelo respectivo Administrado;·. 

§ 7. o Tomar contas :nensalm ente ao Administrador do Theatro 
da receita e despeza ordinaria do rncomo, sendo recolhidas a 
qualquer B.mco as sommas que não tiverem immediata appli
cação. 

§ 8. 0 Autorizar qualquer despeza extraordinaria que fOr pro
posta pelo Administl'ador do t!Jeatro. 

§ 9. o Submetter á approvação do Governo Provincial na fôrma· 
da condição 6.' do contracto referido no art. 1. 0 as instrucções 
para a escola de declamacão, e arte dramatica as quaes deverão 
ser organisadas de commüm accordo com o respectivo professor. 

~ to. Fechar contas no fim de cada semestre, e proceder aos 
dividendos que couberem aos accionistas, apresentando á assem
bléa geral nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno os respec
tivos balancetes, e bem assim na reunião de Janeiro o balanço 

. geral do anno anterior e o relatorio da marcha, e occurrencia dos 
nego<:ios, e interesses sociaes. 

§ H. o Officiar por interrnedio de seu Presidente ao da assem
bléa geral para convocai-a nos casos marcados no art. 6. o desig
nando os dias de Janeiro e Julho em que deverá apresentar as 
suas contas. 

§ :1.2. Ter a conveniente e necessaria escripturação sob a irne
mediata inspecção de seu Secretario. s :1.3. Receber por intermedio de seu Thesoureiro tudo o que 
pertencer á Companhia e especialmente o que fOr entregue todos 
os mezes pelo Administrador do Theatro e cumprir o disposto na 
ultima parte do§ 7. o deste artigo. 

§ H. Representar á Companhia na pessoa de seu Presidente 
tanto em Juizo, corno fóra delle. 

§ :1.5. Na eleição da Directoria serão designados nas cedulas os 
cargos de Presidente, Thesoureiro e Secretario. Em caso de em
pate decidirá a sorte. 

§ !6. A Directoria se reunirá. mensalmente para tomar contas 
:lO Administrador do Theatro, e extraol'dinariamente sempre 
que o seu Presidente o julgar necessario. 

Art. tO. Ao Administrador do Theatro incumbe a direcção e 
expediente do serviço diario do Theatro, e dos espectaculos, sob a 
inspecção, e fiscalisação da Directoria, do modo mais consen taneo 
com os princípios da arte, desejQs do publico e interesses da 
Companhia. Nomeado pela assembléa geral dos accionistas, será 
conservado ernquanto bem servir, terá o ordenado de quinhentos 
mil réis mensaes e só poderá ser demittido por malversação -·~ 
vada. r> ~MA lJ"' 

lncumhe-lilc especialmente. ~t- u/-\1 ·rf_f 
!. 0 Propor á Directoria a nomeação dos emprega n-o 

e o contracto dos artistas necessarios para osespe ~r rama-
ticos, lyricos, ou outros quaesquer que poss .~"ltzar nesso 
Theatro da ComlJanhia. .;:}:' 

r~ ~~ 
co -"''to/.// 

c<?\) 

~ 
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2. • Fazer o regulamento interno do Theatro, e submettel·o 1 
approvação da Directoria. 

3. o Pre:>tar contas mensalmente da receita e despeza ordin:ma 
do Theatro, apresentando á Directoria um breve relatorio do que 
ocr-orrerrdurante o mez. 

4." Própor á Directorla qualquer despeza extraordinaria qu•~ 
rôr neces~aria, não a podendo todavia fazer sem expressa appro
vação da rr:esma. 

ti. • Prrslar á Directoria toda as informações que lhe forem 
exigidas, e indicar todas as medidas que o bom exilo da em preza 
re<:la rnnr. 

o.• Nomear com npprovaç:'io da nirer.toria um adjunto que ~ob 
sua resp'Jnst,hilid·,ilf', e sem onus do cofre da Companhia o 
snhstitu~. em seu impedimento. 

Art. H. O professor de do~clamação e arte rlramatica ter.:\~ seu 
~argo a direcção da re~pectiva E'Scola. segundo ~s instrucções que 
fnrP-m approvadas p~lo Governo Provincial ua fórma do art. 9. •, 
~ 9.•,·ter;i o ordenado que fo)r marcado pela nir<'ctoria, será con· 
sHvaelo r.mquan tn hem servir e su poderá ser demittido pel:t as
~Pmhléa geral !los ar,cionistas na forma do :nt. 5.", § 6.• 

Art. 12. A Directoria será retribuid:t c:->m 6 "/., deduzidos s~
me•tralment•) dns !ucr.1:; lirJnido,;. 

C.\?ITULO !\". 

ll() FU:'(Il!) fiE RE:IERVA E ~!VHlEXIJO.>· 

Art. 13. Da renda liquida da C::Jm[lanhia se deduzirá >cmes· 
tralmente a quota de i t/2 •;. para fundo de reserva que não 
fôrma do art. 5.0 , §i, do Decreto n.• 2711 de 1\l de Dezembro de 
1860 é de:;tinado para substituir o capital que fôr emprPgado na 
construeeão do Theatro. 

Art. H;. Deduzidaa quota para fundo de reserv.1, e rGtri· 
huiçAo da Pirectoria o restante da renda liquida ~~rá dividido se
mestralmente pelos accionistas que são responsaveis pelo '·ator 
da~ ac~ões que lbo for~m elistrilmidas. 

La Approvados estes est:J.t.utos pelo Govern,, 1'11 fôrma da lei, 
sorá feita a ptimeira chamada ele 10•;. do capital. 

Realizada a L• entrada se convocará reunião par:~. installação 
da Companhia, e eleição da· Directoria só podendo votar c s~r 
votado o subscriptor que exhibir recibo da .f .• presta(·ão e na 
conformidade destes estatutos. 

A importancia da 1. a prestação df>dnzidas as despezas de incor
poração da Companhia, devidamente documentadas e da planta 
da reconstrucção elo Theatro, será entregue pelos incorporadores 
:i. Directoria que fôr eleita, a qual começará desde logo a 
obra. 

A Directori~ que fur eleita conlractará, e dirigirá conjuncta
mente com os incorporad(}res e com o Ar.tministrJdor do Theatro, 
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que deverá ser desde logo nomeado, sem perceberem por isso re
tribuição pecuniaria, a reconstrucção do rheatro. 

A Directoria funcciona1·á por tcmp:> de tres annos, e rrestar:i 
conta semestralmente, na fórma dos estatutos, do capita que fôr 
recebido, de seu en1prego na rec~nstrucção, do andamento desta, 
e tios contractos que fizer a respeito. . 

Accei,tamos os presentes estatutos, e autorizamos os incorpo
radc,res da Companhia, Felicio Fot·tunato Ta ti, Carlos de Sá Car
valho e José de Sá Carvalho a solicitar do Goveruu a.sua appro· 
yac:.ão, na Jórma da lei. 

}iicthcroy, 3 de Outubro de J875. 

(<;:eguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 63~7- DF. 1, DR OUTUBRO DE t876. 

Declara a entrancia das comarcas do Rio I>araná e Ubá, na Pro
vincia de i\Iinas Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome ile Sua l\la
gesta<le o Imperador o Senhor· O. Pedro 11, Ha por bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. São declaradas de L' enlrancia as 
cornareas do Rio Par-aná e Ubá, creadas na Provinci:l de 
Minas Ge!'aes pelas Leis da respectiva Assembléa n. os 22H 
e 2212 de 2 de Junl10 do corrente anno. 

Diogo Velho Cavalcanti uc Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secr·etar·io de 
Estado dos Ncgodos da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executai·. Palacio do Rio de Janeiro em 
4uatro de Outubro de mil oitocentos setenta c seis, 
:tuinquagc!;imo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

JJiogo Vellw Cavalcanti de Albuquerque. 

-PARTE ~i. !30 
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DECRETO N. 63~,8- DE 4 DE OUTUBRO DE :1.876. 

~arca o vencimento annual ct6s Promotores Publicos das co
marcas do Rio Paraná e Ubá; na Província de Minas Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro II, Ha por bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. 0.~ Promotores Puhlicos das comarcas 
do Rio Paraná e Ubá, na Província de l\linas Grraec:, 
terão o vencimento annual tle 1:400$000, sendo 800$000 
de ordenado e tiOOSOOO de gra ti ficaçã). 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do me~mo Au'l"U'to Seuhor, l\linistro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, <~-'sim o tenha enten
dido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
quatro de· Outubro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\1PERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Ca!ialcanti de Albuquerque. 

SENHORA.-0 Decreto n.• 6097 de :1.2 de Janeiro do cor
rente anno no art. 1M, impõe ás Camaras Municipaes a 
obrigação de fornPCet·eon os I i v r os necessarios para os 
trabalhos da qualilicação e das eleiçõ~·s, inclusive os 
livros de talão a que se refere o art. 90, e bem assim 
todos os mais objectos que forem reclamados para os 
ditos trabalhos. 

A estas despezas accrescem as que se farão com a pu
blicação, na imprensa, das listas geraes de qualificação, 
de que trata o § !3 do art. L 0 da B.esolução Legislativa 
n.• 267=> de 20 de Outubt·o de i8i5. 

O mesmo art. Vi4 dispõe que o Governo pagará 
a importancia de todos esses livros e mais objeC~os, 
quando as Camaras não puderem, por f<Jlta de meiOs, 
sal isfazer a despeza. 

Diversas Clrnaras Municip:1es, que se acham nessas 
circumstancias, têm reclamado auxilio ele meios para 
occorrer a despezas, cuja importancia, segundo a 
demonstração junta, sobe a mais de (1,:1.: :1.87S680. 
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Verifica-se, pois, a hypothese prevista no supracitá
do art. 154., e, não tendo o Governo fundos na Lei de or
çamento em vigor para effectuar taes despezas, é neces
sario abrir-se um credito extraordinario, que não deve 
fler ca lculàuo em menos de 60:0006, a fim de poder-se 
fazer face ás novas reclamações, que, sem duvida, 
apparecerão. 

Nestes termos tenho a honra de submetter á Approva
ção e Assignatura de Vossa Alteza Imperial o Decreto 
junto, abrindo, na fórma do § 3. • do art. 4.• da Lei 
n.• 589 de 9 de Setembro de 1850, um credito extraordi
nario de sessenta contos de réis, para as referidas des
pezas nos exercícios de 1875--1876 e :1.876-1877. 

Sou, Senhora, com o mais profundo respeito e acata
mento, de Vossa Alteza Imperial subdito fiel e reve
rente-José Bento da Cun.~a e Figueiredo. 

DECRETO N. 6349-DE 4 DE OUTUBRO DE :1.876. 

Abre ao Ministerio do Imperio um credito extraordinário de 
60:003~, para occorrer, nos exerci cios deiS75->876 e 187ti-l877, 
ás dcspezas com a compra de livros necessarios para os traba
lhos da qu,llificação, publicação de listas e outras relativas a 
eleições. 

Attendendo ao que expóz o 1\Jini~tro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio, H1•i por bem, em Nome 
de Sua M •gesta de o Imperador, e Tendo ouvid" o Con
selho de Ministros, Autorizar, nos termos do § 3. • do 
art. 4.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de :1.800, um 
credito extraordinario da quantia de sessenta contos 
de réis (60:ooonooo), para despezac; urgentes com a 
compra de livros neccssarios aos trabalhos da qualifi
cação, publicação de listas geraes de que tratam os arts. 
90 e :1.54 do Decreto n. o 6097 de :1.2 de Janeiro do ~or
rente anno e i. o ~ :1.3 da Resolução Legislativa n. ~ 
2675 de 20 de Outubro de f8i5. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador do lmperio, Mi
nistro e Secretario ú_e Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça ex.ecutar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatro de Outubro de mil oitocento-!.3s~~~~ 
tenta e s~is," quinquagesimo quinto da lndep ~~MA .. ;;--..: 
do ImperJO. ~t.. \Jf\ , 11',( 

PRINCEZA IMPERI TE. . 
José Bento da Cunh e~ueiredo. 

~~ 
!'co 

··~ .... ~-... 
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Demonstrar;rio dos creditos solicitados pelas Presidencias 
das províncias abaü;o declaradas, para auxiliar as Cama
ras Municipaes nas despe::as com a compra de livros, 
publicação de listas, etc., de que tratam os arts. 90 e 1M 
do Decreto n." 6097 de i2 de Janeiro do corrente anno, 
e 1. o § 13 da Resolução Legislativa n. o 2675 de 20 de 
Outubro de 1875. 

Rio de Janeiro ...•..•....... 
.Minas Geraes ............... . 
Amazonas ......•............ 
Bahia ....•........•...•.•.. 
Parahyba .................. . 
Pernambuco ............... . 
t:eará ....................... . 
Pará ...........•.......... 
Sergipe .••.•....•........... 
Rio Grande do Norte ..•...... 
Atagôas ....•............•.•. 
Espírito Santo .............. .. 
Piauhy ....................... . 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
S. Paulo •.•................ 

1:!305000 
5:090$000 

500$000 
1:500~000 
2:000$000 
6:000,5000 
5:000$000 
6:0006000 

1$ 
1$ 

1:000$000 
1:2006000 
1:000$000 
9:76715680 
1:000$000 

M.::l87$680 
3. • Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios 

do Imperio em 4. de Outubro de :1.876. -João Pedro 
Carvalho de Moraes. 

DECRETO N. 6350- DF. 4 DE OUTUBRO DE 187fi. 

Pro roga o prazo marcado na clausula !8. • do Decreto n. o 6i38 de 
4. de Março do corrente anno. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Hamilton Lindsay _Bu
cknal, concessionario do tunnel que tem de commumc:> r 
a capital do Imperio com a cidade de Nictheroy, na Pr~
vincia do Rio de Janeiro, Ha por bem Pro rogar por seis 
mezes o prazo mareado na clausula 18.• das que acom
panharam o Decreto n. o 6138 de 4 de }larço do corrente 
anno. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho domes
mo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Est.1do dos 
Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, 
assim o tenha entendido e f<IÇa executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em quatro de Outubro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia e 
do Imperio. 

PRINCEZA .Ji\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6351- DE H DE OUTUBRO DE 1876. 

r.oncede privilegio a Carlos da Fonseca Silva para a machina de 
sua invenção destinada a extrahir diamantes e ouro do cas-
~~. --

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Car·Ios da Fonseca Silva, 
e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Coróa, 
Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem conceder-lhe 
privilegio por oito annos para fabricar e vender a 
machina de sua invenção, destinada a extrahir diaman
tes e ouro do cascallw, segundo a descripção e desenho 
que apresentou com o seu requerimento de 6 de No
vembro de !874, que fica archivado. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da AgriculLur<~, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacío 
do Rio de Janeiro em onze de Outuhro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagcsimo quinto da Independencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coellto de Almeida. 
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DECRETO N. 6352 -DE H DE OUTUBRO DE 1876. 

Concede á Companhia Assucareira. de Porto Feliz autoriza.ça:o 
para funccionar e approva., com modificações, seus estatutos. J 

A Princeza Imperial Regente, em No'lle do Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Companhia Assucareira 
de Porto Feliz, devidamente representada de confor
midade com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho dtl Estar! o, exarado em Consulta de 
29 de Setembro ultimo, HJ por bem Conceder-lhe au
torização para funccionar e Approvar seus estatutos 
comas modificaçõe,;quecom este baixam assignadaspor 
Thomaz José Coelho de AI me ida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tado dosNegocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Outubro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho dt Almeida. 

:Hodflleaçõe• a que se retere o DeCreto 
· ~.0 838~ desta data. 

O art. 5.0 fica assim redigido: O capital da Compa
nhia é de trezentos contos de réis, divididos em mil e 
quinhentas acções de duzentos mi.l réis cada uma. 

Os accionistas são responsaveis pelo valor das acções 
que lhes forem distribuídas. 

n. 
O art. 22 é substituído pelo seg-uinte :Da re::eita li· 

quida de cada anno será deduzido : dous por cento 
para fundo de reserva, o qual é exc~usivam~n te desti
nado para fazer face ás_ perdas do cap1 tal social ou para 
substituil-o. 

Dez por cento, ou o que sobrar até esta quota para 
dividir pelos accionistas, e o excedente para indemnizar 
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o Estado de qualquer auxilio que tenha despendido 
com o juro de sete por cento garantido á empreza na 
conformidade do Decreto n. 0 635~ de H de Outubro 
deste anno. 

Não se fará porém distribuição de dividendos em
quanto ot::apital social, àesfalcado em virtude de perdas, 
não .fór integralmente restabelecido. 

Eliminem-se no 3. o r 
que será destinndo a faz~:;. 
cial e substituil-o. 

lU. 

l art. 23 as palavras
_7•_s perd~s do capital so-

Palacio do Rio de Janeiro em H de Outubro de 1876. 
-Thomaz José CoeUw de Almeida. 

Estatutos da Companhia Assucareira de 
Porto Feliz. 

CAPITULO I. 

DA COl!PANIIIA, SE O" OBJECTO, SÉDE, DURAÇÃO E DISSOLUÇÃO 

Art. L o A Companhia Assucareira do Porto Feliz, tem por 
objecto o estabelecimento 1le um engenho central, em Porto 
Feliz, na Província de S. Paulo. 

Art. 2. 0 A séde da Comp1nt!.ia é na cidade de Porto Feliz. 
Art. 3. o O prazo da duração da Companhia é de t.S annos. 
Art. 4.o A Cornpanhi~ se dis,olverá ver ficado qualquer dos 

casos previsto; no Dr.creto n. 0 27H de i\1 tle Dezembro de 1860, 
arts. 35 e 36, procedendo-se á liquidação na fórma da legislação 
vigente. 

CAPITULO 11. 

DO C.\PITAL SOCIAL· 

Art. 5. o O capital da Companhia é de 200:000.'$000 (trezentos 
contos de réis) dividido em i .5ú0 accões de 300f)OOO cada uma, 
porque se obrigam os accionistas. • 

Art. 6. 0 O ,·alor das acções será realiz:tdo em prestações 
zendo-se publica a regpecti va chamada por annuncios no 101' l M j 
dicos, com anticipação nunca menor de 30 dias. n.\.. \\"'-_ \)t\ 

Art. 7. ° Cada prestação não excederá de 10% ~ dàs 
acções, e a primeira será annunciada logo que fo ovados 
os estatutos. ~ 

cB' ·-;a:~ 
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Art. 8. ~ A falta de pagamento de qualquer prestação importa 
a perda das pr~stações anteriores em favor da Companhia, ou o 
pagam!Jnto do JUro da móra pela taxa da praça, a juizo da Di
rectona. 

Art. 9. o A transferencia das acções, depois de realizado um 
qu~rto de seu valo~, será etrectuada nos livros da eompa
nhm, por termo assrgnad o pelo transferente o'u seu bastante e 
especia.l pr~curador, sendo que o ac.cionista não poderá fazrl-o 
sem pruneiro consultar a Companhia, que terá prefurencia, em 
igualdade de condições. 

CAPITULO Ill. 

!),\ ADMiNISTRAÇÃO. 

A1·t. 10. A Companhia será administrarla por cinco Directores, 
que escolherão d'entre si o seu Presidente. , 

Art. :H. A eleição da Directoria se fará por escrutínio secreto 
e por maioria relativa de votos. . 

.Art. 12. Dado o impedimento absoluto ou temporar~o de qual
quer membro da Directoria, será preenchido por designação dos 
outros. 

Art. 13. Aos Directores incumbe a fiscalisação e compra de todo 
o material da em preza, comprehendida a acquisição do terreno 
e collocação do estabelecimento, a admissãa e demissão 
de empregados, a taxação de seus ordenados, a expedição de 
um regimento para a boa execu~-ão do serviço da em preza, e a 
fixação dos divid~ndos que só se. farão dos lucros líquidos das 
opetações conclmdas no respectivo anno, e estando mtegral o 
capital realizado. 

A1·t. fi. Os Directores dividirão entre si o expediente que lhes 
compete, sendo um Gerente e um Presidente. 

Paragrapho unico. O Director Gerente não poderá deliberar 
por :.i, sem prévia deliberação da Directoria, sómente nos assum
ptos de maior importancia. 

Art. Hí. Ao Presidente fica competindo: 
1. 0 Presidir ás sessões ordinarias ou extraordinarias da Di

rectoria, tendo lugar as primeiras de "dous em dous mezes, e as 
segundas sempre que forem necessarias. 

2, 0 Presidir provisl)riamente á assembléa geral (art. !7). 
3. o Representar a Companhia ·nos Juizos e Tribunae~, e perante 

o Governo Geral, constituindo procuradores, para tal fim, quando 
assim o entender. · '·o Assign.!lr as à<;ções ou cautelas das prestações reali~adas. 

ti. o Expedir o regimento para a boa execuc<io do serVIço da 
em preza, depois de approvado pela Directoria: 

CAPITULO IV. 

DA ASSEMBLÉA GERAL. 

Art. 1fi, A assembléa geral terá lugar uma vez {JOr anno. 
quando a Directeria julgar conveniente, e se constitmrà com a 
reunião de accionistas que representem a metade do capital 



EXE(.;U1'1VO. lO H 

realizado, cada um dos quaes possua cinco acções pelo menos, 
inscriptas nos respectivos nomes .nos livros da Companhia, com 
antecedencia nunca menor de quatro mezes. 

Art. !7. Será presidida por qualquer dos accionistas presentes 
sendo provisoriamente constituída a mesa pelo Presidente da 
Directoria, c por dous accionistas chamados no acto. 

Paragrapho unico. Eleito ou acclamado o Presidente da assem
bléa geraL escolherá este dous Secretarios, que officiarão nos 
trabalhos da sessão. 

Art. !8. Os accionistas só poderão ser representados por pro
curadores que possuam o sufficientc numero de acções para fa
zerem parte da assembléa geraL . 

§ t.. • Em eleição da Directoria e da commissão fiscal, não tera 
lagar a votação por procurador. 

~ %. • Cada grupo de cinco acções dá direito a um voto. Ne-
nhum accionista, porém, terá mais de iO votos. 

Art. !9. A' assembléa geral compete: 
§ :!. • Eleger a Directoria e com missão fiscal da Companhia. 
§ 2. • Deliberar sobre as contas da Directoria, sendo exhibido 

o relatorio e o balanço, e o parecer da commissão liscal. 
§ 3. • Resolver sobre a reforma dos estatutos. 
§ ~- • Deliberar sobre a dissolução anticipada da Companhia, 

modo de liquidai-a, ou prorogação de sua duração. 
ci 5.• Tomar conhecimento e resolver sobre todos os assumptos 

<JUe entenderem com os interesses geraesda Companhia. 
Art. 20. As deliberações da assembléa geral, tomadas de con

formidade com o;; presentes estatutos, obrigam a todos os accio
nistas, quér tenham dissentido, quér estejam ausentes. 

Paragrapho unico. Para os casos dos$~ !.• e 2. • do art. !9, é 
sufficiente a maioria de votos dos accionistas presentes; para 
os casos dos§§ 3. •, ~- 0 e 5. • é indispen!'avel que, além da maio
ria numerica e absoluta dos socios presentes, estejam represen
tados dous terços do capital realizado. 

Art. 21. Sempre que o exigirem os interesses da Companhia 
serão convocadas assembléas geraes extraorrlinarias, ou quando 
o requeiram l.O accionistas de cinco acções pelo menos. 

Reunida a primeira assembléa geral, que não represente a 
m~tade do capital subscripto, será convocada de novo e se resol
vera com o numero que apresentar-se. 

CAPITULO V. 

DA DIVISÃO DOS LUCROS. 

Art. 22. Da receita liquida de cada anno será deduzido o se
guinte: 

iO •;. para os aceionistas e o excedente para indemnizar 0 
Estado de todo e qualquer auxilio que tenha despendido com 0 
juro de 7 "/o· 

4rt. 23. Ind_e~nizado que seja o _Estado, todos os lucros li· 
qmdos serão dtvtdtdos do modo segumte: 

70 • lo para os accionistas. 
10 °/o para fundo de reserva que será destinado a. fazer face 

ás perdas do capital social e substituil-o. 
- P.A.RTE li. {3{ 
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§ !. 0 Os remanescentes serão para os socios Dr. Joaquim Car
los Travassos e Desembargador B. Gavião ou seus herdeiros, por 
todo o tempo da duração da Companhia, como indemnização de 
sua iniciativa, trabalhos da incorporação da Companhia e fun· 
dação do engenho central. , 

§ 2.• Emquantn não houver lucros, os accionistas perceberão 
os 7 °/0 da garantia geral. 

CAPITULO VI. 

Art. !\. A gerencia perceberá a remuneração annual de seis 
eontos de réis, cuja remuneração será. deduzida da renda bruta 
da em preza. 

CAPITULO VII. 

DA COMMISSÃO FISCAL· 

Art. !!5. Uma commissão será eleita, composta de tres àccio
nistas po.>suidores de !O acções, servindo de relator o que d'enlre 
si fôr nomeado. 

Art. 26. Compete-lhe examinar as contas da Directoria, para 
o que lhe será Cranqueadc~ tudo quanto diz respeito á Companhia, 
interpondo o seu parecer sobre a f: estão da Directoria, e quaes
quer negocios relativos á mesm~, sem retribuição alguma. 

CAPITULO VIII. 

DISPOSIÇéJES GERAES,. 

Àrt. _ 27. A assembléa geral de accionistas fará de dous em 
dous annos a eleição de sua Directoria. Não fica, porem, sujeita 
e esta disposição a, primeira Directoria, que vigorará por tres 
ailn'Os, e que será eleita por assembléa geral extraordinaria, 
que será convocada dous mezes depois de approvados estes esta· 
tu tos.· 

Paragra{lhO uni co. Por derogação destes estatutos exercerão o 
cargo de Dtrectores provisorios, os Srs. Desembargador B. Gavião, 
Luiz Antonio de Carvalho, como Presidentes, Dr. Joaqum Carlos 
Travassos como Geren'te, Antonio de Paula Leite de Barros e 
Dr. José l\lanoal de Arruda Alvim. · 

Art. 28. Não poderão exercer· conjunctamimte os cargos de Pre· 
sidente e Dire'Ctores, accionistas que forem sogro e genro; cu
nhados durante o cunhadio, parentes por consa.nguinidadeaté o 
segundo gráo, e socios de firmas sociaes; assim como torna-se 
precisa a posse de 10 acções pelo menos, par'a poder exercer 
aquelles cargos. 



.EXECUTIVO. i0.\3 

DECRETO N. 6353 - DE H DE OUTUBRO DE f 876. 

Declara que o dia 15 do corrente mez, que já é de grande gala, 
o é tambem pelo anniversario natalicio de Sua Alteza 
Imperial o Príncipe do Grão-Pará. 

Hei por bem, em Nome de Sua M~gestade ·o Impe
rador, Declarar que o dia 15 do corrente mez, que já é 
de grande gala, por ser o do Augusto Nome de Sua Ma
gestade a Imperatriz, o é tambem pelo anniversario 
natalicio de !.;ua Alteza Imperial o Principe do Grão
Pará, Meu muito Amado e Prezado Filho, Neto do 
mesmo Augusto Senhor. 

O Doutor José Bento da Cunha e Figueiredo, do Con
selho de Sua .Magestade o Imperador, Senador do Impe
rio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, a~sim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Outubro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRI~CEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6354. - DE H DE OUTUBRO DE 1876. 

Concede a Antonio Augusto Nogueira da Gama permissão para 
explorar minas de carvão de pedra, ferro e outros metaes na 
sesmaria da Capellinha, na Província do Rio Grande do Sul. 

A Princeza· Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Antonio Augusto Nogueira 
da Gama, Ha por bem Conceder-lhe permissão, por dous 
annos, para explorar minas de carvão de pedra, ferro e 
outros metaes na sesmaria da Capellinha, município da 
Cachoeira, Província do Rio Grande do Sul, sob as clau
sulas que com este baixam assignadas por Thomaz José 
Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
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da Agricultura,_ Commercio e Obras Publicas, que assim 
o tenha entendrdo e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em onze de Outubro de mil oito~entos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do 
Impcrio. · 

PRINCEZA DIPEHIAL REGENTE. 

Thomaz Jasé Coelho de Almeida. 

Clau111ulas a que 111e ref'ere o Decreto n. 0 63~4 
de•ta data. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos nara o ronces
sionario Antonio Augusto Nogueira da Gama explorar 
minas de carvão de pedra, ferro e outros metaes na 
sesmaria da C·1pellinha, município da Cachoeira, Pro. 
vincia do Rio Grande do Sul. 

II. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendados pela sciencia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possuídos por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias subterraneas ou a céo aberto, não 
poderão ser executadas sem auto.rização escripta dos pró· 
prieta rios. 

Se esta, porém, lhe fór negada poderá ser supprida 
pela Presidencia da Província, mediante fiança presta
aa pelo concessionario que responderá pela indemniza· 
ção de todos os prejuízos, perdas e damnos causados aos 
proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presi
dente da Província mandará, por editaes, intimar os 
proprietarios para, dentro do prazo razoavel que marcar, 
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem 
o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

III. 

ci Presidente da Província concederá ou negará o sup~ 
primento requerido á vista das razões expendidas pelos 
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proprietar i os, ou á revelia destes, declarando os funda
mentos de sua decisão, da qual poderão os interessados 
t·ecorrer para o 1\'linisterio da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas. Este recurso, porém, sómentr. sP-rã r;·
cebido no pffeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2. a ou da indemnização do;; pre
juízos a !legados pelos proprietarios por meio de ar h i tros 
que serão nomeados, dous pelo concessionario e dous 
pelos proprietarios. Se houver empate, será decidido 
por um 5. • arbítrio, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos pertencerem ao Estado o 5. • ar
bitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo o concessionario será ohrigado a 
etlectuar no prazo de oito dias o deposito da liança ou 
pagamcn to da importancia em que fôr arbitrada a in
úemnização, sem o que não lhe será concedido o suppri-

. mento da licença. 

v. 
A indemnização de que trata a clausula precedente 

será devida ainda quando as explorações forem feitas em 
terrenos de propriedade do concessionario ou do Estado, 
uma vez que della possa provir damno ou prejuizo aos 
proprietarios confrontantes. 

VI. 

Será igualmente obrigado a restabelecer á sua custa o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu 
leito_ pela necessidade dos trabalhos da mineração. Se o 
desvw dess~s aguas prejudicar a terceiro, não poderá 
f~zer se:n IH4~n_ça -~este, que poderá ser supprida me
dtante mdemmzacao na fórma estabelecida na clau-
sula 4:. a • 

VII. 
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VIII. 

As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou 
galerias no territorio desta concessão não terão lugar ; 

1.." Sob edificios e a :1.5 metros· de circumferencia, 
sal v o, na ultima hypothese, só mente com consentimen
to expresso e por escriplo do respectivo proprietario. 
Est~ consentimento não poderá ser su pprido pela Presi
dencia da Província; 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a lO metros 
de cada lado delles ; 

3. o Nas povoações. 

IX. 

O conces~ionario fará levanta r plantas geologicas e 
topographic~s dos terrenos explorados, com perlls que 
demonstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos 
que tivrr feito, a superposição das camadas mineraes, 
e remetterá as ditas plantas; por intermedio do Presi
dente da Prodneia, á mencionada Secretaria acompa
nhaiJas: 1. o de a:no>tras dos mesmos mineraes e das 
variedades das camadas de terras; 2. o de uma descrip
ção minucio>:a da possimça das minas, dos terrenos de 
domínio publico e p:lrticular necessarios á mineração, 
com designação dos proprietarios, das edificações nelles 
exhtentes e do uso ou emprego a que são destinados. 

Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoadosmais pro
ximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto ser-lhe-ha con
cedida aul.orização para lavrar as minas por elle desco
bertas nos lugares designados, de accórdo tom as leis e 
condições que o Governo julgar conveniente estabele
cer no acto da concessão, no interesse da mineração e 
em beneficio do Estado e dos particulartis. 

Palacío do Rio de Janeiro em H de Outubro de :1.876. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 



EXECUTIVO. !0&7 

DECRETO N. 63õ5....;... DE H DE OUTUBRO DE i876. 

Concede á Companhia de Porto Feliz garantia do juro de 7 °/0 

sobre o capital de 300:000~00, e!Tectivamente applicados ao 
estabelecimento de um engenho central destinado ao fabrico de 
assucar de canna, no município de Porto Feliz, na Provincia 
de S. Paulo. 

A Princeza Imperial, Regente em Nome de Sua Mages
tade o Imperador, Attendendo ao que lhe requereu a 
Directoria da Companhia de Porto Feliz, Ha por bem, 
nos termos do art. 2. 0 da Lei n." 2687 de 6 de Novembro 
do anno passado, Conceder-lhe a garantia do juro de 7% 
ao anno sobre o capital de trezentos contos de réis 
(300:0001)000) effectivamente applicados á construcção 
de um engenho central e de suas dependencias para o 
fabrico de assucar de canna, no município de Porto 
Feliz, na Provinda de S. Paulo, u;ediante o emprego 
de apparelhos e processos modernos mais aperfeiçoados, 
observadas as clausulas que com este baixam ass1gnadas 
por Thomaz José Coelho de Almeid:~, do Con~elho do 
mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secretario de Estado 
dos Negocios ua Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Outubro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clau•ula• a que se reCere o Decreto u.• 63BS 
desta dat.a. 

I. 

Fica concedida á Companhia de Porto Feliz, para o 
estabelecimento de um engenho central, destinado ao 
fabrico de assucar de canna, mediante o emprego de 
apparelhos ~ procrssos mo~ernos os m_ais_aperflliçoados, 
no município de Porto Fehz, na Provmc1a de S. Paulo, 
a garantia do juro de 7% ao anno sobre o capital de 
trezentos contos de réis (300:000#000) effectivamente 



e;np1·rp;ados na constrnc:ção Llos <;iliflcios pJr:: a fabrica c 
depr.nrlenr;ias desta, tramUAIJ, seu material llx:n e ro
d:lllt!!, animaes e ucce~sorios inclispcnsaveis ;:o serviço 
da mesma fa])l'ica. 

!f. 

A responsabilicbde do Estado, pela p;arantia do juro, 
só será e!Tectiva depois que a Comp:mhia prora!· q~te o 
engenho t:entral estit em condi(;ões de funccionar, e 
uurar.í por espaço de 14 annos, conta!los da data do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por se
mestres vencidos, em presença dos balanços de liqui
dação de receita e despeza exl1ibidos pela Companhia e 
devidamente examinados e ·authenticados pelo Agente 
Fil'>cal do Governo, fazendo-se no acto em que a em preza 
estiver prompta e em estado de começar suas operações, 
:1 conta do juro até então venddo, correspondente ao 
tempo e á somma do capital cffectivamente empreg:1do 
na construcção, para ser pago conjunctamente com o 
juro do primeiro seme~tre posterior á inauguração da 
fabrica. 

Se a Companhia tiver necessidade de completar o 
capital fóra do Imperio, regulará o cambio de vinte P 

sete dinheiros sterlinos por mil réis (27 d por iJOOO) 
para as respectivas operações. 

III. 

Além da garantia do juro ficam concedidos á Com
panhia os seguintes favores: 

i. • Isenção de direitos de importação sobre as machi
nas, instrumentos, trilhos e mais objectos destinados ao 
serviço da fabrica. 

Esta isenção não se fará etl'ectiva emquanto a Com
panhia não apresentar no Thes'ourO Nacional, ou na 
Thesouraria de Fazenda da Província, a relação dos 
sobreditos objectos, especil1cando a quantidade e quali
dade, que essas Repartições fixarão annualmente, con
forme as instrucções do l\finisterio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á res
tituição dos direitos que teria de pagar e á multa do 
dobro desses direitos, imposta pelo Ministerio dos 
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 
ou pelo da Fazenda, no caso que se prove ter alienado 
por qualquer ti tu lo objccto importado, sem preceder 
licença daquelles Min isterios ou da Presidencia fia 
Pro v incia e pagamento dos respectivos direi tos. 
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2. o Preferencia para acquisição de terrenos davolutos 
existentes no município, effectuando-se pelos preços 
mínimos da Lei n. • 601 de iS de Setembro de 1850, se a 
Companhia distribuil-os por immigrantes que importar 
e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, 
devidamente medidos c demarcados, por preço excedente 
ao que fór autorizado pelo Governo. 

IV. 

A Companhia, logo que estiver em condi(lões de func
cionar, submetterá á approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, a dcscripção dos processos empregados 
no fabrico do assucar e os contractos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
:;anna, a!lm de que o Governo possa ajuizar do systema 
e preço das obras e da quantidade de canna, que poderá 
ser fornecida ao engenho central, nos termos da con
dição7." 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos preli
minares 1e que trata o período anterior, caducando a 
concessão no caso de não representarem os con tractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores 
e fornecedores, a quantidade minima de canna especi
ficada na citada clausula 7. a 

v. 
A Companhia começará as obras dentro do prazo de 

tres mezes r.ontados da data da approvação do plano e 
orçamento c concluirá doze mezes depois. 

VI. 

Se as obr:~s não co:neçarem, ou depois Je começadas, 
não forem concluídas nos prazos estipulados, o Governo 
poderá declarar nulla a concessão, salvo caso de força 
maior devidamente comprovado, em que será concedido 
povo prazo para realização do serviço que não tiver sido 
opporLunamente executado, ficando de nenhu~ elfeito_ a 
concessão, se, esgotado o nov,) prazo concedrdo , nao 
estiver concluído o son-iço. · · ~~~\A! 

VII. ~\. ~~ 
O enrrenho central que a Companhia C3lab ~~~erá 

capacidade para moer pelo menos, diariame ~n0.03U 
- PARTE li. ~ -< -- ~ 

~ ~<2-~ 
~ ., ,-cs~ 
~-:-- -~--c-:.-::::?' 
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kilogramrnas Lle canna e fabricar iSOO.OOD k.ilogrammas 
de assucar annualmente, no minimo. 

A' medida que . fôr augmcntando a producção da 
canil.a será elevada a potencia dos machinismos , de 
modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar 
na mcswa proporção acima estabelecida. 

VIII. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro 
forem descobertos e intercs::arem especialmente ao 
!"Jbrico de assuc;1r. 

IX. 

A Compunhia ligará por meio de linhas ferreas o 
engenho central com a estrada de ferro Sorocabana e com 
as propriedades agrícolas das freguezias servidas pela 
mesma estratb, estabelecendo paradas onde possam ser 
entregues pelos cultivadores as cannas destinadas á 
f<1brica c empregando a tracção animada ou a vapor pata 
a conducção da canna e exportação de assucar em tcagons 
apropr-iados a este ser viço. A bitola dessas lihhas ferreas 
será a mesma Lia estrada de ferro Sorocabana. 

X. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é livre 
aos proprietarios agrícolas, plantadores e f0rnecedores 
de canna estabelecer as condições do fornecimento e sua 
indcmnização ; podendo esta ser ajustada em dinheiro 
pelo peso e qualidade da canna, ou em certa proporção 
e qualidade do assucar fabricado. 

XI. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Com
panhia o valor de dez por cento (10%) para constituir 
um fundo especial que, sob sua responsabilidat!e, em
prestará a prazos convencionados e juros até oito por 
cento (8 "lo) ao anno, aos plantadores e fornecedores de 
canna, como adiantamento para auxilio dos gastos de 
prorlucção. 
· !\.'importancia do er:1p1 estimo não poderá exceder de 

dous terços do valor presumível da safra. 
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Na falta de accõrdo o nlor presumível será fixado por 
arbitroS, t<~ndo a Companhia para fiança do reembolso, 
não só os fructos pendente~. como lambem certa e de
term:n;:d:J callwila i'u~ura, in:;trumentos de lavoura, e 
qu::lq::cr outro objec~o is!~i!lo tle onus, todos os qnaes 
dtwerão ser fSpecifbtdos no contracto de emprestimo, 
em qaese expressará o modoue pagamentoe a prohi
lJiçãu de serem retirados do poder do devedor, durante 
o prazo de emprestimo, os objectos dados em fiança. 

XII. 

O capital garantido pelo Estado complir-se-ha das 
sommas e:npregadas nos estudos e obras especificadas 
nas cl:lusnlas t.• e ~-\isto é, plano e orçamento das 
obras, dest>nhos das machinas e descripção dos processos, 
construcção dos edificios élpropriados para a fabrica e 
dependencias desta, tram~eay, seu ma teria! fixo e rodante, 
animaes c accessorios indispensaveis ao serviço da mesma 
fab;·ica, e bem assim de outras drspezas feitas bona fide 
que forem approvadas pelo Governo. 

xnr. 
Nas despezas do custeio do engenho central serão 

comprchendidas só mente as que se lizerem com a compra 
das cannas e do ffi'l teria! de consumo annual da fabrica, 
trafego, administração, reparos ordinarios e occurrentes. 

XIV. 

A substituição geral ou parcial do material empregado 
no serviço do engenho central, as obras novas, inclusive 
o augmen to das contractadas, correrão por conta do 
funclo de reserva, que a Companhia constituirá por meio 
de uma quota deduzida dos lucros liquid.os da fal)rica. 

XV. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos sui)e
riores a dez por cento (10 °/0 ) começará a indemnizar o 
Estado ele qualquer auxilio pecuniario que delle tenba 
recebido com o juro de sete por cento (7 °/0 ) sobre a im~ 
portancia do mesmo auxilio. 
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XVI. 

Realizada que seja a indemnização feita ao Estado do 
auxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (10%) em tres partes iguaes~ 
uma applicada a constituir o fundo do amoniz3ção, a 
outra a augmcntar o de re;;erva, que será representado 
no mínimo, por um terço do capital, e a terceira a addir 
:\quota dos dividendos. 

XVII. 

A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 
que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a não empregar escravos, 
a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um rela
torio circumstanciado dos trabalhos e operações e a con
tractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica; sendo es>a idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes e com
petentes. 

XVIII. 

O Governo nomeará pessoa idonea, para fi_;calísar as 
operações da Companhia, a execução do contra c to com 
ella celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com 
os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores de 
canna. 

XIX. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender opa
gamento do juro garantido: 

~ 1. o Se por culpa da Companhia, durante tres a nnos 
consecutivos, o engenho central não produzir o minimum 
do assucar que a Companhia se propôz fabricar. 

§ 2. o Se por igual motivo o engenho central deixar de 
funccionar por espaço de um anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior <leviclamen te 
comprovados. 

XX. 

A's infracções do conlracto a que não es_tiver c~m
minada pena especial imporá o Governo admimstratlva
mente a multa de i: 000~000 a 5:000$000 e do dobro 
na reincidencia, procedendo-se á cobrança executiva
mente. 
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XXI. 

03 casos de força maior serão justificados perante o Go
verno Imperial, que julgará de sua procetlencia, ouvida 
a Secção dos Negocios do Imperio Jo Conselho de Es
tado. 

xxn. 

A;; questões entr·e o Governo Impe1·ial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decididas, quando da 
competencia de Poder Judiciario, pelos Juizes e 'f ri
bunaes do lmperio de <1cc6rdo co:n a Legislação Bra
zileira. 

XXIII. 

As questões que se derivarem do contracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por dous 
arbitros, nomeando cada parte o seu. No caso de em
pate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
dindo entre os dous a sorte. 

XXIV. 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de disso
luçã? proceder-se-lia á liquidação de conformidade com 
as lers em vigor, sendo Yendido em hasta publica o en
genho_ central e suas pertenças para reembolso das 
quantras que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havendo lancador o Governo arrendará o estabele
cimento, e indemÍJ.izado que seja de taes quantias, o de
volverá aos subscriplorcs das acções da Companhia, e em 
falta delles a seus legítimos successores. 

XXV. 

Do exame e ajuste das contas de receita e despeza 'M 
o pagamento do juro garantido sera incumbi ~~ ~1-\. 
commissão composta do Agente Fiscal, de um S:~ll:~~ã 
Companhia e de mais um empregado design ~~ Go-
verno ou pela Prcsidencia da Província. ~ 

/~ ,_ 
., co ...,-.s 
\ ~'( 

\~~: ___ D-~~ 
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XXVI. 

O contracl.o que fdr celebrado, em virtude cle5tas 
clausulas, será revisto Je cinco em cinco annos, po
dendo ser moditicauo nos pontos que a experiencia 
reputar defeituosos, meJianle accónlo prévio e!ltre os 
contractantes. 

XXVII. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
Regulamento para boa execução do art. 2. • da Lei 
n. 0 2687 de 6 de Novembro de 1875, obriga-se a conces
sionaria a cumprir e fazer cum;H·ir o mesmo Regula-
mento no que lhe fôr appiicave\. . 

Palaclo do Rio de Janeiro em H ue Outubro de 1876. 
- Thomaz Jose Coelho de Almeüla. 

DECRETO N. 6:356 - DE i l DE OUTUBRO DE i876' 

Concede garantia do juro de 7 "lo ao anno sobre o capital addi
cional de 250:000~00J, a Cornpanilia que P. H. Waken orga
nizar para o estabelecimento de um engenllo centr_al, destinado 
ao fabrico de assucar de canna, no lllunicipio de Ceara-mirim, 
Provincia do Rio Grande do Norte. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua .1\Ia
gestade <' Imperador, .Attent.lenclo ao que lhe requereu 
o Engenheiro civil e mecanico Pedro H. Waken, Ha por 
bem, nos tarmos do art. 2. o da Lei n. o 2687 à e 6 de No
vembro do anno passado, Conceller a garantia do juro 
de 7% ao annosobre o capital addicional de duzentos e 
cincoenta contos de réis (250:00015000) á Companhia que 
incorporar, para a construcção de um engenho central, e 
de suas dependencias, a fim de fabricar assucar t.le canna 
no município de Ceará-mirim, Província do Rio Grande 
do Norte, mediante o emprego de apparelhos e processos 
modernos mais ap~rfeiçoados, ficando assim elevado a 
setecentos e cincoenla eontos de réis (750:000$000) 
o. capital fixado pelo Decreto n." 6i46 de iO de Março ul
tuno e obsGrvadas 3:s modificações de clausu~a• que com 
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este baill.am, assignadas por Thomaz José Coelho de Al
meida, do Conselho do mesmo Augusto Senilor, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricul
cultura, Commcrcio e Obras Publicas, que as~;im o tenha 
eu tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
onze deOutubro de mil oitocentoss3tent::~ e seis, quin
quagesimo quinto da Independencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coel!1o de Alme:da. 

IUodifi(~açõ~!§ a que -.e ref"e:·e o u~<.-r~'-o 
n. 0 6:l~6 desta data. 

I. 

Na clausula L" do Decreto n. o 6H.6 ds 10 ds .Março ul
timo, onde se lê: - so!we qufnhentos contos 'de réis 
(500:000,5000), etc.; acre~cente-se: e garantia des~;e juro 
sobre o capital addicional de duzentos e cincoentn conto;; de 
réis (250:000.)000). ficando as.~im. elevado o capital a sete
centos ecincoenta contos de réis_(750:000,9, etfectiwmente 
Pmpregados, etc. 

IL 

Na clausula 4. a onde f:e lê:- e dura roi po.:· ~~.naço rle 
dezeseis annos, etc., Iea-se: e durará po;·_e;par::J de únte 
annos, etc. 

IJI. 

A primeira parte da clausula W! fica modificada pela 
seguinte fórma :-O engenho central que a Companhia 
estabelecer terá a capacidade para moel", pelo menos, 
diariamente duzentos e quarenta mil (240.000) kilo
grammas de canna e fabricar ~nnualmente, um milhão 
(i .000.000) de kilogrammas de assucar, no mini mo. 

IV. 

· Em todas as clausulas, onde se encontra: -capital 
afiançado, etc.; ou- fiança, etc.; substitua-se por:
capital afiançado e garantido, etc.; ou- liança e ga~ 
rantia, etc. 

Palacio do Rio de Janeiro P-ndl t.IP. Outubro de 1876. 
,_.Thomaz José Coelho de Almeida. · · 
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DECHETO N. 6357- DI~ 18 DE OUTUBRO DE i87ô. 

Proroga o prazo fixado na 2." parte da clausula.~." àas annexa" 
ao Decreto n. o 4509 de 20 de Abril de !876. 

A Princcza Imperinl Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Comp,mhia Madeira e 
Map10ré Railway, e Tendo ouvido o parecer· dâ SeCÇão 
dos Negocies do Imperio do Conselho de Estado, Ha por 
bem prorogar, alé o dia 20 de Abril de 1884, o prazo 
fixado n:~ 2. a parte da clausula 4., das annexas ao De
creto n. o í509 de 20 de Abril de 1870, para a terminação 
de toda> as obras da estrada . 

Thomaz José Coelho de Almeida , do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, l\Iinislro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e f3ça executar. 
Palacio elo Rio de Janeiro em dezoito de Outubro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinqu<1gesimo quinto d~ 
lndependencia c do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coeiho de Almeida. 

DECHETO X. (}:338- DE 18 DE uuTum:o n:c 187G. 

Concede pí..'rtuissão a Feii61Jerto Ignncio ila:·celln:s c FelipFC 
Guillot p~r~1, cxploraron1 !!!lncracs 1:0 rnunlcJpio de D. Pc;lri ~<~. 
Provincin. do Hio Grande do Sul. 

A Princcza Imperial Rc.::cnte, em N o;:a0 Llo lt:lp:•r:Hlor, 
Attendenclo ::o que rcquercr:;m Felisllrrto Ign;:;~io J.l;:r
cellos e Fclii1C GuiliGt, na por bem Conceder-liws pr~r
missão, por dous anuos, pora explorarem millcn•es nas 
terras que actualmcni'~ posmc o 1n·imeiro do,; ;·~·P,~
rentes; 2it as no muni~ i pio llc D. Pcdrito, Provtr:nii (:o 
RioGrantlc do Sul, mcíliante as cLlllsuias que cem csle 
1Hiixam, assignadas por Thomaz José Coel:JOdr :\l!l<eid;:, 
do Co:1~clho de Sua nl;:gestade o Imp:oraoor, l\í!J1i~t:o D 
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Secretario de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas, que assim o tenh~l entendido c 
faça execut<lr. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Ou
tubro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto tia !ndepenllencia c <2o Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGElWE. 

Thomaz Jose Coelho de Almeida. 

C~ausu~as a que ~e ref'ere o Decreto n-0 ~3~8 
desta data. 

L 

Fica concedido o prazo de tlous annos para os C\JUCes
sion<Jrios Fciisberto Igno.cio Barcellos e Ffiippc Guillot 
explor<trem mineraes no município de D. Pedrito, Pro
víncia r]o Rio Grande do Eul. 

Ií. 

As cxplor.;ções poderão ser feit~:s por qualquer dos 
modos rccommendados pela sciencia. As que se tiverem 
Je fazer em terrenos possuídos, por meio de sondagens, 
cav3s, poços, galerias suLtcrr;mcas ou a r:éo alJcrto, não 
poderão ser :;xecutadus sem autorização CSl:ript<l dos pro
prietarios. Se esta, porém, !l1cs fôr negada, poderá ser 
supprida pela Presitlcn~.;ia da Provirtcia , mediante 
fiança prestada pelos con:::cssionarios, que responderão 
pela indemniz<Jção de tc4os cs prejuizos, pcrd;:;s e dam
nos causados aos propriet::rios. 

Para concessão de semelhante supprimcnto, o Presi
dente da Provincia mandarú, por cditacs, iqt!mar os 
proprietarios para, 1lcntro do pt"no razo:1vcl que mar
c~;r, apresentarem os mot!vos de srra opposiçã'l c re
quererem o que julgart:m necessario a seu direito. 

HI. ~,:~R~ 
O Prcsi1Jrnte da Provin(:ia conêe~:crá . ~~~"~ o · 

supprimento requerido, á vista Ll;;s ra ~~-q1cndili<:s 
pelos proprietarios, ou á reYel ia •leste ~"::~~rando os 

- P.~RTE li. ~ :1:~3 ~ 

::' ::!:} -< .. :~· 
\' co 'O -...5~ 
.\ "· ,-,c.s ~ 
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fundamentos de su1 decisão, da qu1l poderão os inte
ressados recorrer para o Ministerjo da A~ricultur<:. 
Commercio c Üi)r;~s Publi!:as. Est;~ recurso, porém; 
só"nent:; s~rá rcce)i.Jo no cHeilo devolutivo. 

IY. 

Deliberada a concessão do supprimcnto da licença, 
pro0e:ler-se-ha immcdiatamente á avaliação d~ fiança 
de que trata a clausula 2. ', ou da indemniz::ção dos pre
juízos allega!los pelos propri!:tarios, por meio de arbilros, 
que serão nomca!los, dous p:êlo concessionario, c i!ous 
pelos proprietarios. Se houver emp1te, será decidiào 
por um 5. o arbitro, nomeado p~llo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos pertcnc::rcm ao Estado, o 5. • 
arbitro será nomeado pelo Juiz deDireit0. 

Proferido o laudo, os concessionarios serão o:)rigaJos 
a effeetuar, no prazo de oito dias, o deposito da 1l<lnça 
ou pagamento d:t importancia . em que for .:riJitr<~da <: 
inllemn iZ<lÇão, s2m o que não llles será conced.iuo o sup
primcnto da licençJ. 

Y. 

A in<lemnização de qu~ tr<:t~ a cl:lusui:J pl\;,:clenl:; 
será devida, ainua quJYtdo as explorações fon;m feitas 
em terrenos de propriedade dos concessionarios ou do 
Estado, uma vez que de\la possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confron tan tes. 

YI. 

Serão ig·ualmentc obrig-<Hlos a r:ost~:)c]eccr, á sua 
custa, o curso natur,il das ;1guas que Ev:~r~ra ue tlcsviur 
de seu leüo pch neecssi;_L:de dos trah:d iws da explo
ração. Se o desvio dessas aguas prcjuJie:tr a terceiro, 
não poderão fazer sem licença deste, que po:!erá ser 
supprida mediante inde:;mização, n~ lórma esta bdccida 
na clausula 4." 

VII. 

Se dos trabalhos ela exploração resultar a formação 
de pantanos ou estagnação ue agu~s que possam preju
dicar a saude dos moradores da circumvizinhança, os 
concessionarios serão obrigac!os a flcscccar os tcrrcnoc; 
<llagados, restituindo-os a seu antigo estado. 
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VIII. 

As pesquizas de minas por meio de canos, poços 
ou galerias no territorio desta concessão não terão 
lugar: 

L" Sob os edifidos e de :15 metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso e por escripto do respectivo pro
prictario. Este consentimento não poderá ser supprido 
pela Presidencia da Provineia ; 

2." Nos caminhos e estradas publicas e a :10 metros 
de cada lado delles; 

3." Nas povoações. 

IX. 

Os conccssionHios farão levantar plantns geologicas 
e topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demonstrem, tanto quanto p~rmittirem os trabalhos 
que tiverem feito, n superposição das camada~; mincracs, 
e remetterão as ditas plantas por intermedio do Presi
dente da Província á mencionada Secretaria, acompa
nhadas : 1." de amostras dos mesmos mineracs e das 
variedades das camadas de terras; 2. • de uma descripção 
minuciosa da possança das minas dos terrenos de do
mínio publico e particular, necessarios á minerar;ão, 
com clesigna•;ão dos proprictarios, das ecliílcaçõcs neJles 
existentes e do uso ou emprego a que são destinados. 
Outrosim, indicarão qual o meio mais :1propri!!do para 
o transpor I e dos procluctos da mineração~ e qual a dis
tanda entre cada uma das minas c os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto, ser-lhcs-ha con
cedida autorização para lavrar as minas por elles d csco
bertas nos lugares designados, de accôrdo com as Leis c 
condições que o Governo julgar conveniente estabele
cer no acto da concessão, no interesse da mineração e 
em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em :18 de Outubro de :1878. 
~Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. ();J;;D- D" 18 DE O~TUBRO DE 1876. 

Pro roga o prazo estabelecido no Decreto n. o 5686 do :1. o de Juiho 
de :l8i~ para exploraÇões de minas de carvão de pedra e outro 
mineraes, na Ilha de S. Luiz do 1\lara.riiião. , ··- · · · 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
.\ttendcndo ao que rcquel'cu Tiberio Cesar de Lemos, 
Ha por bem prorogar por dous armos o prazo marcado no 
Decreto n. 0 5686 do L" de Julho de 1874 para começo 
dos trabalhos de exploração de minas de carvão de pedra 
c outros mineraes existentes na Iiha de S. Luiz do Ma
ranhão, ficando aceita a desistencia que fez José l\íaria 
da Silva da concessão do referido Decreto, a (jual fica 
archivaua ll;J. respectiva Secretaria de E;stado. 

Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em dezoito de Outubro de mil oitocen
tos setenta e seis, (juinqungesimo quinto da Indepen
dencia e do !m perio. 

'J'f,oma;; Jose C:;elha de A imeida. 

DECH.ETO N. 63ô0- n;c 18 DZ ovnnmo nr: ~:37G. 

Approva, com modifir.açGes, ~ rdo;·ma elos estatutos Ja :..:o:npa-, 
n!Jia c Argos Fluminense. • 

A Princcza Imp::rial Regente, em Nome <L• ímp:)ndor, 
Attandcndo ao que requereu a Companhia " Ari!o~ Fl~
mincnse, » devitlê<mcntc: reprcsentaJa, c de :;cn!or;n,r
daàe com o Parecer da Secção llos ~cgocios Llo In~p~no Go 
Conselho <le Estado, ex~rada em consuita de 28 de Ages lo 
ultimo, Ha por bem Approvar a reforma de ~cus esta
tutos, com ê!S modillcar;ões que eom este !lêilXêlll1, as
;::ignatlas por Thomaz .José Coelho de Almcrrb, <lo Cc,H-
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selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Puhlicas, que assim o tr.nha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Ou
tubro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz Josi Coel!w de Almeida. 

N.!odl!lca'(:'Ões a que :oo;e ref"ere o Deere~o 
n. 0 ~3SO d.ei!IU.> d3t.a. 

I. 

Ào art. 7. 0-aàditc-s~-no fim-se as novas acções 
forem emittidas com agio, a import:ln~ia deste será 
levada <1 o fundo (le rescrv:~. 

H. 

No nrt. 9. 0
, 2.• parte-depois das pJlavras-cada se

mestre-diga-se-de 5 até 20 °/0-o mais fica como está. 
No fim do mesmo artigo diga-se-o fundo de reserva 

é exclusivamente destinado a fazer face ás perdas do 
capital social, ou para substituil-o, devendo ser conver
tido em apolices da divida publica ou provincial, com 
tanto que estas gozem (los mesmos privilegios das ge
racs, ou em letras hypothecarias de bancos de credito 
real, com gnrantin rlo Governo, ou em bilhetes do The
souro, a juizo da Directoria. 

III. 

No art. H-em vez da palavra-segural-o-lêa-se
ségural-os. 

IV. 

No art. Ui substitua-se a 2.' parte, até o fim 

acdonista, e em quanto seus 
trarem habilitados para succedel-o na 
estas ronservar-se-hão á disposic;ão do 
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que o inventariante satisfaç"l a importancil das res
p0ctivas entradas, podencto a Directoria transferil-as, se 
~5:0 se rcdiz<.r esta u 'ti ma hypothcse, ficando, entre
tanto, s::lvo o direito elo espolio ao producto da venda. 
Se, por6;!1, o hcnl.ciro a quem forem v~rtilkldas i!S a,·ções 
estiver n<:s eourlições ex!giclas pelos Estatut:;s, para ser 
at;cümista, a Dircctoria m:mllará averbai-as em seu 
nome. 

No caso de fnllenda elo accionista, suas acções não 
serão vendidas antes do julgamento da mesma fallencia, 
e conforme· a classificação, se o fallido não continuar 
na gereneia de sua casa. 

A venda, em qualquer das duas hypotheses, será feita 
em hasta publica, annunciacla em um ou mais jornaes 
de maior circulação, e com antecedenc!a, pelo menos, 
de tres dias. 

v. 

O art. :1.8 fica suLstituido pelo seguinte:- Os accio
nistas são responsaveis pelo valor das acções que lhes 
forem distribuídas. 

A pwa de eommisso não libera o accionista da res
ponsabilidade para com terceiros, até o valor de suas 
acçõcs. 

VI. 

No ::rt. 20, no fim-em vez de quint:1 part~-di
g;::-se-deeima parte. 

VII. 

No ;::rt. 23- acrescente-se-os memlJros ela Directo
ria não podem fazer p:1rte da mesa, e na eleição dos 
membros ela Directoria não se aclmittem votos por pro
curador, assim como para a do Conselho Fiscal. 

VIII. 

No art. 42-no fim, supprimam-se as palavras-c até 
melado dofundo de reserva. 

IX. 

No art. M:-substiLuam-se rs períodos 3.0 e 4.0 pelos 
seguintes: -O maximo de qualquer seguro de merca~ 
dorias c moveis será ctc 50:0006000 para eada segurado o 
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O de mercaQ.orlas depositadas em grandes fabricas ou 
trapiches não poderá exceder de 10 °/,, co c;;pital no
minal da Companhi<J, para todos os seguros ti essa especie; 
e o de mercadorias depositadas na alfanuega não potierá, 
do mesmo modo, elevar-se a mais de 20 "/0 do dito ca
pital, para todos os seguros. 

Palacio do Rio de Janeiro em l8ue Outubro de 1876.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

Estatutos da Companhia de Seguros Argos 
'!j11l~ .. ,; ., n·, ~rl 
1! 1 ilcl!aüvl:..tli:J• 

C.'-iTELO L 

D.\ .iSSOCIAÇÃO, SEUS FI:.VS, DURAÇ:to E DISSOLUÇÃO. 

Art. 1. A associação anonyma estabelecida nesta cidade do 
Rio de Jaaeiro, so!J o tiwlo tlc CtJmpanilia de Seguros contra o 
Fogo- Argos .Flu:ni:Jcnse -, contiuuará a funccionar com a 
mesma denominação, e se regerá veios presentes estatutos, em 
substituição dos que existiam. 

A sua duração é prorogada até 31 de Dezembro de 1899, e 
poderá continuar alem desse prazo por deliberação da assem• 
hléa geral dos aeciouistas, tomada um auno antes de findar o 
mesmo praw, com ~>pprovação do Governo Imperial. 

Art. 2. 0 A Companhia continuará a fazer as mesmas. operações 
para que foi primilivamente instituída, isto é, segurar, contra 
os riscos do fogo e raio, predios, mercadorias e moveis, no 
i\Iunicipio da Côrtc e Cidade de Nictheroy, com excepção dos 
edifícios da Alfandega, Consulado, Theatros e suas perteaças, 
fabricas e deposittJs de generos infiammaveis e quaesquer sub
stancias combustíveis. 

Art. 3. 0 Além dos r:asos previstos no art. 295 do Codigo 
Commercial, a Companhia poderá ser dissolvida se soffrer pre
juízos que aosonam o fundo de reserva c um terço do capital 
realizado. 

Resolvida a rlissolução pela assembléa geral dos accionistas, 
nomeará esta uma commissão especialmente para proceder á 
liquidação, marcando o lwnorario que a mesma commissão 
deverá perceber por seu trabalho. 

CAPITUO H. 

DO CAPITAL, LUCROS E Fl:NDO DE RESERVA, 

Art. 4. o o capital social é de 3.000:000$000, dividido em tres 
mil acções de um conto de réis cada uma, mas poderá ser 
augmentado qmwdo assim o julgar conveniente a assembléa 
geral dos accionistas, 6. fôr approvado pelo Governo Imperial. 
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Ar~. 5. • A parte já realizada de 25 •/o do capital on 750:000$, 
consllt()ra-se su!licientc para as o;Jer·ações 1la Comj)anhia. 

Se fo~::~m neccs,;arLts nnv:n cll'lmada-;,a Dirct:t:wia não porlrrá 
ann_u,lf;~:~l-:ls, sem p:·ev<a :wto:·:zação da assemilléa geral dos 
ac•·tozH.;tas. 

Art.. G. o :ia 1Jypo:.;:csc d:~ :liF.!'rne;:to :1c c:iaital, ou no (·aso 
ntP:Icionado uo Ha:d do ::!di~o i!:ltccedcnlc, l)ara preerH·hcr-se 
qua_lqu~r desfalque prov,•nie;:tc fie: pr('j:lizos occnrridos, o~ 
:JCCI:l:Hstas que uão ;·,~alizarc:n no' praz;:s marcados pela Di
rccto:·!:~ a i~np :;-tancia d:ls d;am::das correspondentes ao nu
me:-o <las acçõcs (j!W possuh·r.m, deixarão 1le srr eonsidcra
dos como <acs c pcnler~o, em benc!icio do fuado élc l'e.;erra, as 
prestações que honvcrcm feito. 

Art. 7 .• As acções que cahirem em commisso por virtude da 
disposiçfw do artigo anwce;lente, ser~o su:)stiluidas llOI' <Hllras 
novas q11e a Directoria log-o cmittirá, a fim de ac:wr~se sc:Bprc 
com[lleto o 1•umcro total corrcspom!entc ao fundo social. 

Art. 8. 0 O tlinheiro, l't!ndos p:!:Jiicos c outros quaesqner 
va!~rcs da Compaahia, deYcrão sm· depositados em um ou mais 
ba:Jcos (~esta Côi'te, que melhore; garantias e vantãgens offe
rccercm, ;;;~a do o di >lhciro em conta torrente com juros. 

Art. H. 0 As co:Has da Companhia serão fechadas de ~eis em 
sei:' mezes, em 30 de Junho e 31 de Dezembro. Dos iucros lí
quidos se dcd~:zirá em cada semestre até 20 •;. para fundo <le 
reserva, e o restante será distribuid~.l nelos accionistas, na p:·o-
porção de suas acções. · 
. 'Art. 10. Logo que o fun:lo de reserva attingir a somrna de 
300:000$000, ou 10 °/0 do capital, cessará a ucducção de que 
trata o artigo aatecedente, fazendo-se 1le novo, sr.mpre que se 
der desfali]Ue naquella so:nma por mo;ivo de prejuízos occor
ridos. 

Art. 11. Quand0 acon1eça que os lu::r·os liquidos semestraes 
c o ~·url:!o de reserva não bastem para o pagamento de sinistros 
havidos, rdirar-se·ha do c~pital realiza!!;> a quantia necessaria 
para satisfazer o encargo da Companhia, preencllendo-oc logo 
este desfalt{Ue pela fórrna estabelecida no art. 6. • 

Art. 12. Estawlo completos os trezentos contos determi
nados oara o fU!Hio de res:!rva, tirar-;e-ha até 5 °/0 dos lucros 
líquidos de cada semestre para a l'ormaeãn de um novo fundo 
de reserva, es:JCcialm~mLe de,;tina<ln a reforçar os <livirleuflo
semcstraes, quando estes, pelo; lucros liquidos, sejam inf\) 
riores a 12 °/0 ao an<IO. Esta reserva cs;:c~ia! não podcra 
eXCC(lCr de 100:000$000. 

CAPlTULO III. 

DOS A.CCIO!IólSTAS. 

Ar:. 13. São consi:lerado:; :Jecbnistas todo3 os que, nacio
naes ou estr·angeiros, possuírem uma ou mais acções da Com
panhia, competentemente averbadas em seus livros, não po
denuo taes aceões ser trausferidas se não a pessoas de reco
nhecido creditÕ e idoncitlade e previament:l :lpprovadas. pela 
Dit·ec to ria. 

Os menores e interdictos não podem ser acci··nislas da Com· 
panhia. 
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Art. 111. Os accionistas elevem possuir bens, movei!' ou im
moveis, em importancia nunca inferior Ml Yalor uominal r!e 
suas a!:ções, c scgur·al-o> na propria Companhi:~. 

Ar·t. 1i>. Por morte ou fallencia de qualquer :~cciouisla, :~ntes 
de preenchidas as ••nlra!l:~s do capital, ficarfw vag:1s su:~s acções. 

Nu primeiro caso, a Directoria poder·á m:mdar averbai-a, 
em nome da vim·a •~u de al~nm dos her·deiros; no segundo 
serllo :1s acções ,·endi,las em hasta pl)blica, annunciada em 
um ou mais jornaes de maior circulação, com autc•.:edencia 
nunca menor de tres dias; e assim Lambem se prnc1~derá na
quclle~ casos, e dentro do prazo de 60 dias, se os herdeiros não 
ret:lama rem taes acções, ou uãa tiverem a nccessaria idonei
!l:ttlc para as possuir. 

Art. 16. O IH"O<lucto liquido da venda das acções vagas, na 
fórnm du artigo antecedente, ficará em deposito na Compa-
nhia, para set· entregue a quem de direito pertencer. · 

Art. 17. Com exeepção rios actuaes accioni~tas, rtne já pos
sui rem mais de 21S acções, a nenhum outro é permittido 
exceder este numero, salvo o caso de herança, recaltindo em 
pessoa de idoneidade reconhecida pela Directoria. 

Art. 18. A responsabilidade do accionista, é limitada ao 
valor das acções que possuir, de conformidade com o disposto 
no art. 298 do Codigo Commercial. 

CAPITULO IV. 

DA !SSE3IBLÉ,\ GtRAL. 

Art. 19. A assembléa geral da Companhia é a reunião dos 
seus accionistas convocados pela fórma determinada nestes 
estatutos; e considerar-se-a ella legitimamente constituída, 
se os membros presentes representarem por si, e como pro
curadores de outros, a quinta parte das acções emittidas. 

Art. 20. As convocações da assembléa geral, ordinarias e 
extraordinarias, serão feitas por annuncios nos jomaes de 
maior circulação, sendo as ordinarias. no mez de Janeiro e 
as extraordinarias todas as Yezes qu~ a Directoria e Com
missão Fiscal o julgarem necessario, ou quando forem reque
J'idas por accionistas que representem a quinta parte das 
accões emittidn.s. 

Art. 2t. Se, por falta de numero, não puder constituir-se a 
assembléa geral, a reunião terá lugat· em oul.t·o dia com novos 
annuncios e então se deliberará com qualquer numero de 
accionistas, exceptuando-se os casos de augmento ou dimi
nuição de capital, prorogação de prazo social e liquidação da 
Companhia, para os quaes é indispeusavcl que se ache repre
sentada a maioria absoluta das a,;cões emittidas. 

Art. 22. Cada cinco acções da direito .a um voto; nenhum 
accionista poderá ter mais de cinco votos qualquer que seja 
o numero de acções que representar por si, ou como procu
rador de outrem. 

Art. 23. Logo que estiver constituida a assembléa geral 
ordinaria, proéeder-se-ha a nomeação da mesa, Presidente e dous 
Secreta rios, eleitos á pluralidade de votos, feito o que a Direc
toria apr~se1~tará seu rela~orio e balanç.o d? anno findo e a 
Commissao F1scal o respecttvP ·· :recer, o Presrdente submetterá 
esses documentos á discussão, J desde que sejam votados, pas
sar-se-ha á eleição, por escrutínio secreto, dos Directores e 
membros da Commissão Fiscal. 

-PARTE 11. !36. 
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§ 1. o Nas reunFíes cr.~in~l':as :wdc!'-W·ll:! trata r !lc q:;aesqucr
assurnplos J'clativos á Con•p:Ld:l:l c;ac !':!rem p·or:ostos pela 
Director!:1, o~~ por qn::l,qucl~ ac:-~iO!!iSt:1 prrscnt{~; :~:.ls extraordi
narias, porétn, não é t:e!'!1!it:i.!~) á ::~~c.;:ibléa o:~ct;par-sc senão 
d~5 objc~tos pa;·a ç;r~ t:ve:-:~:11 ~ith cenYo~:Hla~ :acs rcu
nwcs. 

~ 2.0 Se na mesma rcu;jão a as:;::m!ú\::1 n~o rivcr tempn de 
pronunciar seu juizo sn :)re a ~-.-e<:"ul ,:a Dir2ctori~, ou resolver 
qualf{L:er ~ssumpto t:e i:1:cr:•s'c ::a Comr)an'::a, a sessão po
derá. set· adiada para c;ualr[::'~~ o::tro dt::J, (\entro dos oito 
segumtcs. 

Art. 2L O i';)!aéor'io, :,ala::~co c p~re~er ::~ Co:nmissão Fiscal, 
depois de approvados sr~:·ão remetti(:o~; ao Go:vcmo Imperial, 
e publicados, se antes já o :~ão ti·;(;;-;;;n sido. 

Art. 211. Quando não se tratar (]a eleição de Directores, mem
bros da Corumissão Fiscal on da mesa, ou dos casos men
cionados do art. 21, as votações serão '11er capita; a ::sscmbléa 
geral, porém, a requerimento de qn:::lquel' accionisla, poderá 
resolver que se proceda a escrutínio ,na fórmo. do art. 22. 

Art. 26. 0> accionisras que re[lrt:,;c:!tarc:n meno,; de cinco 
acções podem assistir ás reuniões da a'sembléa geral, mas não 
votam. 

Art. 27. Os membro;, (la mesa e C:om:nis,;ão Fiscal, uma vez 
eleilos, servirão por tcm:'o de <!Oih aanns. 

Art. 28. Compete ao Presidente da mc;;a, de accõt·do com a 
Direcloria, fazer as convocações orrlinarias c extraordiuarias da 
assernbléa ~era! c dirig-ir os seus tra:Jalllo'i. 

Paragr;lpho nnico. No impedimen!o llo Presidente, se;·virá o 
Secretario mais votarlo, cmnpletancio á mesa com um accio
nista então escolhido pelo Prc,ideme. 

CAPITC'LO Y. 

DA AD~UNISTRAÇÃO DA CC~IPA:\'Hih. 

Art.. 29. A Cnmran:1ia 'orá ad:ninislra:tla por uma Directo
ria compoc:.ta de trcs accioD:s~!"!s e!c:tos un. fúrn"!a deterininada 
no art. 23. 

Art. 30. Os DirecLMes servirão por tempo de lr~s annos e 
são obrigadns a possn:r, iJC~'J racno.;, :!0 ::.cçõc' da Companhia, 
t1as quacs nã~ nnderãn (!:.;:)ar du:·aate ~) e~~~rc:ci~ do carg-o c 
e1nquanto não' forcn1 :1t)~·rovad:~s pcia assenib~éa geral as 
eontas de sua gcs:fio. 

Arl. 31. Não poderão s!;n1r C0:'.junctamr:Jte n:1 D'rcctot·ia 
narentcs consang,!inco~ até o scg~lndo g~·~·la_, so~:To, e gcn_ro, 
i:unharlos dnrante o cunh:1~li:, S'h:i ·;.; ~:~ 1ncsr:~n. firn1a socJal, 
nem os possuiuorcs de act_:üe., pcn::oradas, ~c as ;;fio Li verem 
pronrias em TI!!mero requeri(lo. . 

Aft. 32. O Dii·ec!or d~l Com;):rJ1.J!a. ~:uc cn.~)irc:T!iaso1vcn.cw., 
suspender pa~aa1:~ntc.s, c:~~1::1~H· ~:r~dorcs o;, c~;n1 cll~!S hzcr 
iconc:Jrrlata, eiifermar ua razã8, c ac:w.r-sc, em fim, c:n esiado de 
ncapa~i daCc civil, rnor:11 o:..: ~!l)"sica, 1~~0 9tYL~rá ccntinuar no 
exerciei o de seu cargo. . 

Art. 33. Nos caso~ do ~rtigo antcced::nt:}, c nos de Impedi
mento renuncia ou rnoi'LC r!8 ·al:w:;1 tios Dlrcctorcs, ,1s restantes 
convid'nrão d'entre os accionislas, <'118 possuírem 10 ou mais 
acções, qubm o substitua até a primêira reunião da assembléa 
geral. 



EXECUTIVO. 10!37 

Paragrapho uni~o. Falln!Hln mais de um I?ircctor, s_CI~á con
vocada :1 assem:)lca hcr~l, r;ara :lroec<ll~r-sc a noYa clc1çao. 

Art. 3'L Cada n.I:!:o, :i::~ :·~~;n!W.o c;·:~in:~dr!. r~~~ asscn1bléa geraJ, 
será snbstiLnirin um dos D:rcc:Nes Q'~c thcr co:nplelallo o seu 
triennio de cxer~~i~io~ E' p.er!n!Uida ~reeleição. 

Art. 35. Os D!r~r:orc;, ass\::1 c::cno ~s c:n)regado' da Compa
nhia, são i:tdiviüua!n1~~:u~~ re ... ~O!JS~\ .. ,:~h p~~!ns rrejnizos que a 
ella resuita;·em, po1· dob ou r:cf>!i~·cncia cul9avel, no desem
penho de seus deveres. 

Art. 36. Compete á D1r2ct~:·i::: 
1.o E:xecuLar c fazer ex~cutat este~ cs[at;1t03. 
2. 0 Nomcat· c de:niltir os ''m·;;·~~.;a:!os l]c c;ue a Companhia 

carecer, marcando7l!:~s ordenados ou grati~1caÇões por serviços 
cxtraor!lin:Jrios, obrigando-os a t;rcstar Oauça, se o julgarem 
convementc. 

3. o Es~abeleccr- a taxa dos pl'·:'El!:;s que os segurados devem 
pagar pelos seguros tcitns na Compa:1::i:J. 

4 o Formular com a precisa cl:~rc~a e fazer exarar nas apolices 
de seguros, as condições <los mesmos seguros, a fim de tornar 
faceis as decisões de quaesqucr duvh:as que possam ter lugar por 
occasião de sin!st:·o:::. 

!>.o Ter sempre em Yistn a c:>cri;)1ur2.ção da Companhia, que 
deverá estar em dia c re!:!u!arme·:~c fci~a. 

6.• Fran:Juear á CommissüD ;'i:-:cal, e::1 c;:lalqucr. occasião, o 
exame da cscripturação, <hmiio-::Jc todas ::s informações e es
clarecimentos que clla c~:igit'. 

7. o Dcl.erminar os dividcn::;•s :;eme:otrr.es ou e permittirern os 
lucros liiJUiJos ,;a Comp:~nhi~, obscrv:md:> :1s di>posições dos 
artS. 12 e 43. 

8.0 Apresenta!' á :;sscr.<bléa ;::·r:r:Jl, ;~::1 rc:mião orrlin:~ria do mez 
de Janeiro, o bal:mço dD a:::1o :i::do c am r~Iator!o circumstan
ciado ria marcha e occu;·r:.!:;!·ias (;os n:~gocios da Companhia. 

9. o Co•1sultar a Com::1issüo Fiscal, tnd:ls a~ V!~Zcs q~1e entender 
neccssario S<!:.! consclí:o s:;!)r~ os ncg-ociGs ::a Companhia. 

10. Ter c!Iecti·:amentc uo es~t'i;J: "r:o !:;: Compan:lia dnt:s Di
rcctnrcs, para resolv::re:u c! li :::alisarc;n éodos os n~gocio~ <la 
mesma Companhia. . . 

11. Rcpresenlar a Co:np~n':ia eo::1 juizo óu fóra dellc, por si 
ou po1· seus prt:cm·aJon:s. 

1.2. F;xercer, fi~!alm~lnc, J:~~·rc c c=:~ral :Hhn!nistração. para o 
q;;e lhe são aqui co:1f~rlri::: pri:~,:s ~.<!!p:os c i !limitados, sem 
reserva alg-urna, que pnderts~t~)~~n.'J::~!~:~Ci', !lO todo, 0:1 cxn parte,. 
quando pr:;ci~o fõr. 

Ari.. 37. E~ r·en1UZ!f'i'trrr:~ r:~ s:"1 r·~::!):~::~:), cada Director· 
\"enceJ•á o ~~onorar!~ :!Eil:..:·:l! ~>~ ~:8~0~~~t:8G c r:!~~is, igualmente re~ 
pa:'Lido pelo~ t.rCS. ()% d::s i::vl(~C!; r;c..; :::::! fo:·:_~l~l dislr!buidos aos 
:trcionista~, ~1~·ovCaicutc;-; d·J~ >:':Tu~~ iici~ü<ios propri2.Hlente dito~, 
e não dos j:n·os da' :1 :~~~:h~e~ ,: (!!~ ;::;l;·tJs da companhi:l, ou da 
rcsrrra espP{:iu1 c~:a.bc!cdC:1 n:~ a~·t. i2. 

DA CO:\I:\I!SSÃO FISGAI,. 

Art. 38. Haverá uma Commis;:üo ;;:sc:-tl compr.sta de tre~ aceio
nist~s, eleitos :,eJa aSS!..~t;~:~IÓ<l g-~nd, na fórrua indicada no 
art. 23. 

Art. 39. Comi)~:c á Co:nm'ss::o Fisc~l: 
1. o Examinnr csArnpulnsamcnlc a c;:.c!'i!1turação (ia Compa-
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nhia, para o que a Dircctoria lhe franqueará (art. 36 n. 0 6) todos 
os li":rusc_d?cumentos prohaiorios da receita edespeza da Com
Jlanlua, mwtstrando-I!Je, sem reserva alguma, todas as infor
mações que e lia requisilar. . 

2. 0 A.pre&entar á asscmbléa gcl'<1l ordinaria do mcz de .Janeiro 
o seu parecer sobre a gestão e contas da Dircctoria, relativas ao 
;mlfo decorrido, e quaesqucr ncgocios concernentes á Compa
nhia. 

3 .. 0 Reunir-se todas as vcze:.; que a Directoria convidai-a para 
ouv1r seu coaselho sobre ncgocios ou interesses da Companhia. 

Art. 40. l'or morte, renuncia ou impedimento de algum mem
bro _da Commissão Fiscal, a vaga s1•rá preenchida pelos im
me<hatos em votos na eleição respectiva; e se nenhum houver 
ou quizer prestar-se, os mombros restantes da Commissão Fis
cal com·idarão um accionista que exerça as funcçõcs do cargo 
até á primeira reunião da assembléa geral. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 4!. As apolices de seguros e todos os documentos impor
tantes da Companhia só terão validade e produzirão effeilo, sendo 
assignados pordous membros da Directoria. 

Art. 42. A Directoria poderá empregar em apolices geraes, ou 
da Provincla do Rio de .Janeiro, a importancia do capital reali
zado e até metarle do fundo de reserva. 

Art. 43. Não é permittida a distribuição de dividendos, se além 
do fundo de reserva fôr desfalcado o capital realizado por pre
juízos havidos, emquanto não tiver sido preenchido tal dcs
fahlue, na fórma estabelecida no art. 11. 

Art. 44. A Companhia não poderá segurar em um só predio 
somma maior (Je 100:000$, comprehemlidas as mercadorias c 
moveis que existirem no mesmo predio. 

O maximo de qualquer seguro de mercadorias e moveis será 
de 50:000$, e só por excepção se poderá exceder esse limite até 
:10 % do capital nominal para mercadorias dC()Ositadas em 
grandes fabricas ou trapiches, e até 20% para mercadorias de· 
positadas na Alfande:za. 

Fique bem entendido que esses 10 e 20% não são em relação 
ú cada segurado; mas sim como somma total dos seguros d;J 
mercadorias depositadas em uma ~rande fabl'ica nu trapiche, 
e na Alfandcga. 

Arl. 45. A Dircctoria poderá, sempre que entender conve
niente, re-segm·ar em outras Companhias da mesma natureza, 
n:~rte do valo!' de prcdios e mercadorias cujos s~guros tenha 
eífeclllado . 

. Arl.. 26. Fica a Directoria autorizada a impetrar do Governo 
Imperial a approvação destes estatutos e aceitar as m~dilic~çqcs 
qnc o mesmo Govemo fizer, uma vez que n~o alterem as 1d~as 
capitaes que foram adoptadas pela assem!Jiea geral dos accw
nistas da Companhia. 

Rio, 19 de Agosto de 1876.- (Seguem-se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 6361 - l>E 25 DE OUTUBRO DE 1876. 

Concede á Companhia de carris de ferro de S. Christovão auto
rização para· prolongar seus trilhos pelas ruas BeBa de S. João 
e da Alegria até ao largo de Bemfica. 

A Princeza ImperialRegente,emNome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Companhia de carris de 
ferro de S. Christovão, Ha por bem Conceder-lhe au-

-torização para prolongar os seus trilhos pela rua Bella 
de S. João a entroncar na Praça de D. Pedro I, e 
pela rua da Alegria até ao largo de Bemfica, sob as 
mesmas condições a que se refere o Decreto n. o 4838 
de 23 de Junho de 1869; ficando, porém, salvo o direito 
de passagem e trafego futuro da linha de tramway ac
tualment':l em,construcção para o serviço de abasteci
mento d'agua. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
.i\IagesLade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lar.io do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Outubro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da lndependencia e do Imperio. . 

PRINCEZA UIPERIAL REGENTE. 

1'/wmaz · José Co9lho de Almeida. 

DECRETO N. 6362- DE 25 DE OUTUBRO DE 1876. 

Crêa no Municipioda Côrte mais dez escolas publicas de instrucção 
primaria do L o gráo. 

Tendo a Lei n. o 2670 de 20 de Outubro de 1875 con
signado no art. 2. o § ~;::;, vs meios pedidos a fim de oc
eorrer á despeza com maior numero de eseolas publicas 
de instrucção primaria do L o gráo nv Município da 
Córte, Hei por bem, em Nome de Sua 1\lagcstade o Im
perador, Crêar mais dez das ditas escolas, ns quaes serão 
estabelecidas : uma, para o sexo feminino, nas freguczias 
de Santo Antonio, S. José e Espírito Santo ; uma, para 
o sexo masculino, na de Santa Rita; c uma para cada 
sexo, nas de Santa Anna, Sacramento c Gloria. 
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O Dr. José Bento da Cunha e Fig-ueiredo, do Conselho 
de Sua l\lagestade o Imperador, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estaílo dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha cntcmliuo c r~ca executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte e cinco êé Outubro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquag-esimo quinto da lndependencia e 
do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERlAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6363- DE 3 DE NOVElUBRO DE :1876. 

Altera o art. L o § 2. o e o art. 2. 0 do Decreto n. 0 40~5 de 19 de 
Dezembro de 1867. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Ha por bem, que os prazos marcados no art. 1.0 § 2.0

, e 
no art. 2. o do Decret.o n. o 40~5 ue :19 de Dezembro de 
1867, sejam elevados o primeiro a seis mezes e o se
gundo de dous a seis mezes. 

Luiz Antonio Perelra Franco, do Conselho do mesmo 
Augusto Senhor, l\linistro e Secretario de Est::~do dos 
Negocias da Marinha, assim o tenha entendido fl faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em tres de No
vembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do lmperio. 

PRINCEZA UIPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 

DECRETO N. 636~ - DE 8 llE NOVEMBRO DE :1876. 

AJtera a clausula 4,> a que se refere o Decreto n. o 61:19, de 9 
de Fevereiro ultimo. 

A Princeza Impczoial R3gC,1le, em Nome do Impe
rador, A ttendendo ao q;1e 'requereu a Companhia da 
Estrada de ferro do Carangol«, Ha por bem Conceder-
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lhe autorização para applicar, desde já, á construcçãó 
do :t:amal que parte da primeira secção da mesma es
trada e termina na margem ào rio Habapoama, oca
pital afiançado ou garantido pelo Estado, com tanto que 
não dê começo ás obras antes da approvação dos res
pecthos estudos e orçamento; ficando para isso alte
rada a clausula ft:." das an!lexas ao Decreto n. o 6H.9 de 
9 de Fevereiro deste anno. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho do 
mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o te!li!a entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de J:meir0 em oito de .Novembro de 
mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto 
da Independencia c do lmperio. 

PRINCEZA UIPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6365- DE 8 DE NOVE1UBRO DE i876. 

Eleva a categoria da Legacão do Brazil na Republica do Chile á 
de Enviado Extraordi~ario e Ministro Plenipotenciario. ·· 

A Princeza Impedal Rcge::1te, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senho•· D. Pedro li, Atten
dendo ás conveniencias do serviço publico, Ha por bem 
ModiHcar o Decreto n. o 3979 de 25 de Abril de !863, 
elevando a xategoria da Leg<:çiio do Brazil na Repu
blica do Chile á de Enviado Extraordinarlo c Ministro 
Plenipotenciario. 

O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino da Fa
zenda, assim o tenha e:-!tendido e faça executar, expe
dindo os dc~pachos neces3arios. Palaeio do Rio de Ja
neiro em oito de No,·embro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do Iml!;!,.:;-~=~ 

perio. ~"~M~Ji 
c::tt611'ú.ii!'&. \) ~ \) •• 

Barão 
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DECRETO No 6366- DE 8 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Concede privilegio a Reinaldo João Gerth, para fabricar e vender 
na Côrtii é ... Província do Rio de Janeiro moveis de vime, 
preparado por um processo de sua invençao. ·- ··· · · · · · · · 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Reinaldo João Gerth, e 
'fendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, So
berania e Fazenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhe 
privilegio por oito annos para fabricar e vender na Côrte 
e Província do Rio de Janeiro moveis de vime, pre
parado pelo processo que diz ter inventado, cuja des
cripção acha-se depositada no Archivo Publico, segundo 
consta do respectivo documento que apresentou. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua Mag-estade o Imperador, 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 oito de Novembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6367- DE 8 DE NOVEMBRO DE :1876. 

Promulga a declaraçao entre o Brazil e a Belgica para a pro
tecçao das ~~rcas de Iabrica e cornmercio. 

Tendo-se concluído e assignado nesta cidade aos dous 
de Setembro do corrente anno, entre o Brazil e a Belgica, 
uma declaração para a protecção das marcas de fabrica 
e commercio, Hei por bem que essa declaração seja 
observada e cumprida tão inteiramente como nella se 
contém. 

O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua l\Iagestade 
o Imperador, Senador do Imperio, llinistro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeil'os c interino da Fa
zenda, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
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do Rio de Janeiro aos oito dias do mez tle Novembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinf}uagesimo quinto da 
Independencia e do Impel'io. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Barão de Cotegipe. 

Declaração entre o Brazil e a Belgica para a protecç&o das 
marcas de fabrica e commercio. 

Desejando o Governo de Sua l\lagestad~ o lmperadot· 
do Brazil e o Governo de Sua Mageslade o Rei dos Belgas 
assegurar completa e eficaz protecção á industria ma
nufactureira dos nacionaes àos dous Estados, os abaixo 
assignados, devidamente autorizados para este fim, 
coovieram nas seguintes disposições: 

Os subditos de cada uma das Altas Partes Contractan
tes gozarão no territorio da outra dos mesmos di~eitos 
que os nacionaes em tudo quanto diz respeito ás marcas 
de fabrica ou de commercio, de qualquer natureza que 
sejam. ' 

Os nacionaes de um dos dons paizes que quizerem. 
tornar segura no outro a propriedade de suas marcas 
de fabrica ou commercio, deverão preencher as forma
lidades para este fim prescriptas pela legislação respe· 
ctiva dos dous uaizes. 

A presente dêclaração entrará em vigor a datar do 
dia em que fôr officialmente publicada em ambos os 
paizes. Porém, no caso de ·não obter a approvação do 
Corpo Legislativo da Belgica dentro do prazo de um 
anno contado da data da assignatura,' ficará nulla em 
seus effeitos, e tida e havidá por não existente ·desde 
o seu pri11cipio. 

Em fé do que os abaixo· assignados firmaram a pre
sente de"claração e puzerani-lhe osello de suas armas. 

Feito em duplicata no Rio de Janeiro.aos dous de Se
tembro de mil oitocentos setenta e seis. 

(L. S.)- Barão de Cotegipe. 

(L. S.) -Bartholeyns de Fosselaert. 

-PARTE U. 
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DECRETO N. ü3ti8- DE 8 DE NOVEllBRO DE :l876. 

Determina quC! a colunia do lllucury passe ao regimen com111um 
ás outras povoações do Imperio. 

A Pl'inccza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Ha por bem Determinnr quo a colonia do Murury 
seja emancipada do rcgimen coloninl, passanúo ao do
mínio da legislação cornmum ás outras povoações do 
lmperio, e cessando a administração especial a que até 
a da ta presente se acha sujeita. 

Thomaz Jo~é Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, =nnistro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em oito de Novembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo q'lÍnto da 
Independencia c do Imperio. 

PIUNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6369- DE 8 DZ NOVE~IBRO DE 1876. 

Concede privilegio a Antonio Joaquim Pereira de Carvalho, 
para un1a- machina de sua invenção, applicavel ao desenvol
vimento de uma força motriz. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Antonio Joaquim .Pereira 
de Carvalho e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e F<:zenda Nacional, Ha por bem 
Conceder-lhe privilegio, por vinte ;:nnos, p;lra UJ?.1a ma
china tlc sua invenção, applicavcl ao desenvolvimento 
de uma fon;a motriz, segundo a descripção c desenho 
que llepositou no Arcllivo Publico. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
l\lagestade o Imperador, Ministro c Secre~ario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras P~l
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacw 
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do Rio de Janeiro em oito de Novembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
pendencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6370- DE 8 DE NOVEl\IBRO DE 1876. 

Concede a Antonio Joaquim Pereira de Carvalho privilegio 
para o novo systema de construcção de navios de fundo 
chato. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu Antonio Joaquim 
Pereira de Carvalho e Tendo ouvido o Conselheiro Pro
curador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha 
por bem Conceder-lhe privilegio, por vinte annos, para 
construcção de navios de fundo chato com uma ou mais 
quilhas, pelo systema que inventou, cuja descripção 
acha-se depositada no Archivo Publico. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magegtade o Imperador, Ministro c Secretario ue Es
tado dos Negocios da Agricultura, C<)mmercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendiuo e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em oito de Novembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6371 -DE 8 DE NOVEliBRO DE !876. 

Concede privilegio a Antonio Joaquim Pet·eira de Carvalho, 
pará·o propulsor hydraulico de sua invenção. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Antonio Joaquim Pereira 
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de Carvalho e Tendo ouvido o Conselheiro Procurador 
na Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por hem 
Conceder-lhe privilegio, por vinte annos, para fabricar 
e vender o propulsor hydraulico de sua invenção, se
gundo a descripção que depositou no Archivo Publico. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, :Ministro e Secretario ele Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em oito de Novembro de mil oito
::entos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inclepen
lencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6372- DE 1.o DE NOVEMBRo DE :1.876. 

Approva. os novos estatutos da Sociedade União e Beneficencia. 

Attendendo ao que requereu a Directoria da Socie
dade « União e Beneficencia • e Conformando-me com 
o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado exarado em Consulta de 3:1. de Julho 
ultimo, Hei por bem, em Nome de Sua Magestade o Im
perador o Senhor D. Pedro li, Approvar os novos esta
tutos da mesma Sociedade. 

Quaesquer outras alterações que se fizerem nos es
tatutos não serão postas em execução sem prévia 
approvação do Governo Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em quinze de Novembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPEB.IAL REGENTE. 

José Bento da G-unha e Fi[Jtteiredo. 
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Estatutos da Sociedade União e Beneficencia. 

CAP1TCLO I. 

M. SOCIEDADE E SEUS FINS, 

Art. 1.0 A Sociedade-T;nião c neneflcencia-, installada a 7 
de Março de 1852, continúa a funccionar debaixo do mc~mo ti
tulo e para os mesmos fins. 

Art. 2.0 A Sociedade compõe-se de illimitado numero de so
l'ios contribuintes, qualquer que seja a sua nacionalidarle ou rc~
ligião. 

Art. 3. o Seus fins são :exercer a beneficencia soccorrendo seus 
membeus em caso de molestia, e suas famílias quando elles fal
lecidos, c por isso não tolera em seu seio nenhuma discussão 
que não seja tendente a este objecto. 

CAPJTULO 11. 

D.\ ADlliSSAO DE SOCIOS. 

Art. 4. 0 Podem fazer parte da Sociedade as pes~oas que o 
Conselho Administrativo julgar nas circumstaucias de serem 
admittidas de conformidade com as disposições destes esta
tutos. 

São condições precisas para ser socio: 
Não estar envolvido em processo criminal; 
Ter meios decentes de subsistencia ; 
Estar no gozo de boa saude. 
Art. 5. o Não podem pertencer á Sociedade: 
Os menores de 14 annos c os maiores de 60; 
Os turbu!enlos c os de máo comportamento •. 
Os menores ele 21 annos que não estiverem emancipados de

verão apresentar autorizaçllo por escripto de seus pais, tutores 
ou curadores ou do Juizo competente. 

Art. 6. o Para admissão de soei o deverá preceder proposta, as
si::nada por um soei o, que esteja no gozo de seus direitos so· 
eiaes, na qual deverá declarar o nome, idade, naturalidade, es
tado, profissão e residencia do proposto. 

Art. 7. 0 A proposta será dirigida ao 1 .. o Secretario, que a apre
sentará ao Conselho Administrativo na pl·irneirasessão seguinte, 
para, depois de ouvida a com missão de syndicancia, ser discutida 
e votada. Approvado o candidato, o 1. 0 Secretario lhe fa1·á por 
escripto a communicação respectiva. O candidato reprovado 
não poderá ser novamente apresentado ao mesmo Conselho que 
o tiver recusado. 

Art. 8. 0 o candidato approvado para socio deverá entrar 
para o cofre da Sociedade, dentro de 30 dias contados desde a 
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c lata do rcspccth·o :wi,;o, e co:no jo;~ de admissão, com a quantia 
rorrcspondt~níc ú sua ida~~ e, scgu2~do a l~~bcHa. seguinte: 

:le H a :.m <1::nos....... . . . . . . . . .. . .. • . . 30SOOO 
llc 39 a i50 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 508000 

Os candidatos :;•:e co,uarcm mais ;lc iJO :Lé üO annos só pode
rão ;;er admittidos cn;:JO HJc!os re1:Jiclos, p3gaudo como joia de 
admissfi:l c rcmissfl<• a q<::u:tla de 250,~000. ' 

Art. \J.o O c::n::id<l!O mcn•Jr tte i>O annos que quizer remir 
suas atmuidac:~' no ::c' o da s:.w admissão, poderá fazel-o en
trando p<tra o eo!'re da Sa:·ictladc com a tpiantia de lií0$000, além 
da rcspc~_·Liya joi~ de ndinissão. 

CAPITL'I,O IH. 

DOS CORPOS CO~;PONE:\'TF.S DA SOCIEDADE. 

Art. 10. A Socicciaclc compõe-se de ,:ous cor;JOs: 
i. o Assembléa geral; 
2. o Conselho atlmini::lr:J.tivo. 

CAPITULO IV. 

DA AS;El!BLÉA GERAL. 

Art. 11. O; socios reuncm-se em asscmbléa geral ordinaria 
no ultimo domingo do mez de Junho, rrimeiro e segundo do 
mez de Julho, ou en:ão aproximadamente destes dias quanto 
possa ser, e extraordinariament!~ •1uand~> as circumstancias o 
exigirem, precetlendo annuucias com cinco dias de antececlen
cia pelo menos; e ~;crá considerada reuniãn !;!gal para delib·~rar, 
achanc!o-se presentes tiO ou mah soei o; qui'es e no caso de ele
gibilid:dc; e compctc-li1e toma1· con!Jccimento de todas as 
ma terias que U:~ f'orc:n s~•bmetthlas, deutl'o dos limites destes 
estatutos. 

Art. 12. :'ia primci:'a rJunião da assembléa geral ordinaria 
terá lugar a L;w:·a t!a acta da t:ltima séssão e do expe1liente, 
apresentação ao r<:latori~> c balanc;o a::nual, propostas de inte
resse geral e a eleição :le uma enmmissão de tre,; membros que 
s~ chàm:uá-Commi,.sü~J de eontas-para examinar c d:.r pa
:·cc!~l' so',lre o b:l.laneo e c..:untas amwacs e soilre as medidas 
1(~1nbradas no rel::lo::b. · 

Na segunda rcanião, leitura da acta e expediente, apresenta
ção e dbcussão ll > parecer da Com missão de contas, hem como 
de prc;posta·; o•.i rquerlmeat::s de iu,eresse ge1'al ouvarticular 
c a cleicão do Consc!iw ad:ninis~rativo. 

Na teÍ'ccira reuniiw só se i.ratará da ;Jossc do novo Conselho e 
do q1H~ fôt· re:a~ivo a C3LC a c to, c nesta terceira reunião a as
sembléa geral poderá fuacc!onar c;;m qualquer numero de 
sodos. 

Ar~. 13. A :!Sscmbléa geral coavocada extraordinariamente 
só tratará do o!JjccLO da sua convocação, com wnto que não se 
afaste de modo algum dos princípios fuudamentaes da Socie
dade. 
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ArL 14. Se a assem!Jl«!a g-cr,ll, em qu!llrpwr !los rasos para 
que ten:1a sirli~ c;;uvot:ada, !l:lo concluir os seus trabalho~ no ll:a. 
:,da sua rcu:ü:w, podern sor ad:a:la para quando a mesma as
l1ern!)léa, o:~ o Consc~lho, ou o Pres~dcnte juigD.r oppor~nno, não 
"'ot!cndn F.) adian~cnto ser espaçado por mais C.c 15 di,ts, c !!este 

aso poderá funccion~r ;:om qu:1iG.!!Cr uc:ae~o. d~ soclcs .. 
Ar: .. ib. Se 3 ~sse;nnlea ger·a! nao ~.e consutuJr no dta a'1-

mu:ciado pc!a prime!ra vez por f:1Ha de n:11nrro estipula~:o no 
art. 1:1, scr·á de novo convoc:da, c neste ca~o fmH;cio:wrà com 
o numero tie s:1d:>~ r;ue a clla concorrer, cevc:Hlo ser annun
eiada eom tres dias de anwcedencia pelo HleihJS e nus amwn
cios se farão as dec!araçõl!s !Jt·ecisas tiO sentido des<c artigo. 

CAPITtiLO V. 

DO CONSELHO ADltl'IXISTRATIYO. 

Art. 16. A auministracão ti~• Sõcirfi:ldc é con!lada a um Conselho 
de vinte membros, eleitos annualmente pela :Jssem!:lléa geral, 
como <!ispõe o art. 12, e IW exercício de suas funcções compe
te-lhe: 

1. o Eleger d'cntrc seus mem!Jros, c antes do <l!a da pcsse, a 
mesa reSllCCtiva composta de Presirlcnte, Vice-Presidente, 1. o e 
2. o Seerctarios, T:Jesoureiro e rrocurador; 

2. 0 Julgar os socios que i:!corrcrem em alguma <las dispo
sições destes estatutos, !Jcm como os que praticarem actos 
benemeritos, fazendu inscrever seus nomes em um livro para 
isso destinado e pa~sar-ll!cs ós respectivos diplomas; 

3. 0 ;'~tornear depois de empossado as commissõ~s neecssarias 
para o bom desempenho dos fins da Sociedade, hem como os 
empregados que julgar preci::os, c m::~rcar-!hes os rcs:Jectivos 
vencimentos~ o:Jr!gações; · 

6,. 0 Tomar t~dns às medldasrpe jul;;:1r conve:1ientes ao incre-
mento da Soc1cdade; . 

5. o Ex~mina1· o estado u:J cofre lla Sociedade, quando o julgar 
neeess:n·w ; 

6. 0 Suspender e dcs;~cdir qu~~r:uce emp1·egado, quando este 
se onponha aos prim:iplos e iiHcrcs,es da Sociedade; 

7. ° Convoc:w a asscm!Jléa get·al como determina o art. 11 c 
outros; 

s.o Suspender qua:qucr dos bc:Jc:Ocios ;;ociacs, quando en~enda 
tc1· ~ido concedido LHlcvfc!:~~ne:Jte; 

9.o Accus:1r pera::t:• :;~ :~uw:itlarlcs (!:J paiz os socios c em
. pregados que defra::r:arcm <!iu\Jcir~:õ-.<:U quaes«!uer objectos da 
Soci•~dade; 

10. Expedir os c:i;)!omas <lc socios etr.~ctivos, remidos c he
nemoritos, que serão assi!:::nados pelo Prcsiricut.e, 1. 0 Secretario 
e Tilcsoureiro, oc1 por q:<cm suas vezes íizcr, recebendo o TiJe
soureiro 2g pelos rle socios clfcctivos ou remidos e 108 pelos 
de sodos benr.meritos; ' 

11. Provilknciar ácerca de todos os c:1sos que nilo esti
verem e~pecifkadcs on bc;:J dcrln_it!os nestes cstatut0s; 

12. Discutir e votar o rclatorw annual que o Presidente 
devct·á apresentar antes da primeira reunião da asscmbléa geral 
ordinaria, e assignal-o se tiver sido approvado; ~ 
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i3. Observar e faze:· ob:>ervar estes estatutos e o regimento 
interno. 

Art. i7. O Conselho estar<í legalmente constituído para func
cionar, achando-se presentes pelo menos H de seus membros, 
e suas decisões ~erào tomadas peJa maioria dos presentl's. 
Na falta deste numeru nos dias marcados ou anhunciados para 
as reuniões ordi narias ou extraordinarias, ficará a sessão adiada; 
podendq o Presidente, ou qnem suas vezes fizer, convocai-a 
para outro qualquer dia. que será novamente annunciado e 
nestas sessões poderá o Conselho funccionar com o nunwro de 
seus mem!Jros que a ella concorrer não sendo menos de sete. 

Art. 18. O Conselho poderá convidar os socios benemeritos para 
assistirem ás suas secções, quando entender que os deve wn
sultar sobre qualquer assumpto, e nestas sessões terão clles voto, 
mas sómente sobre fiS pontos da consulta. 

Art. i9. Os membros do Conselho perdem seus lug-ares: 
1. o Por falta de comparecimento a quatro sessões conse

cutivas não sendo por moles tia ou ausencia participada; 
2. 0 Por despedida ou ausencia não participada por tempo inLlc

terminado. 
Art. 20. O socio qne fõr eleito membro do Conselho, e tiver 

aceitado esse cargo, !lará dentro de tres mezes, depois de empos
sado, uma joia de 308000 para a caixa especial, creada com o 
firn de se comprar um predio, e logo que esta compra se eft'ectue 
c possa a Sociedade ali i funccionar, passará a referida joia para 
a caixa ge1·a1 da Sociedade. O que deixar de pagar a joia será 
cansiderado em divida para com a Sociedade; e, só dcpo!s que 
o socio ou, por sua morte, sua familia tiver pago, poderá um ou 
outro gozar os beneficios sociaes. · 

Art. 21. São attribuições do Presidente: 
1. 0 Dar andãmento ao expediente, bem como, na falta das 

reuniões do Conselho, a todos os negocios que forem urgentes, 
dando conta ao Conselho na primeira sessão que se seguir; 

2. 0 Autorizar o Thcsoureiro a entregar á Com missão de bene
ficencia ou Director de mez as quantias precisas para occorrc•· 
ao pagamento dos benelieio:; sodaes; 

3. o Rubricar todo~ os livros da Sociedade; 
4. o Presidir ás sessões dos corpos de que se compõe a Socie

dade, competindo-lhe o voto de qualidade, que poderá, querendo, 
entregar á sorte; 

5.0 Preparar o relato rio annual a que se refere o art. 16 destes 
estatutos. 

Art. 22. O Vice-Presidente substitue o Presidente em seus 
impedimentos, e com as mesmas prerogativas. 

Art. 23. São deveres do L o Secretario: 
1.° Fazer e proceder á leitura d:ls actas e rlo expediente, e 

assignar a conespondencia da Sociedade; 
2.o Conservar em boa ordem o archivo da Soeiedarle e attender 

a que a escripturação seja feita com clareza e em dia; 
3. o Expedir nu fazer expedir, o mais b1·eve que possa ser, o 

expediente, offi!!ios e ordens rlo Conselho; 
4. • Presidir ás sessões na falta do Presidente e do Vice-Pre· 

sidente; 
1S. o Prestar os esclarecimentos precisos para o relatorio. 
Art. 24. O 2. o Secretario tem a seu cargo : _ 
i. o Tomar os apontamentos do que oecorrer nas. sessoes ; . 
2.° Coadjuvar o .1.o Secretario quando fôr preCISO, e substJ-

tuil-o em seus impedimentos, menos presidir ás sessões. 
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Art. 25. São ol.Jrigações do Thesoureiro: 
L• Arrecadar sob sua responsabilidade us tilulos de valo:· e 

dinheil·o que fazem o capital da Sociedade; 
2. o Recolher eni um Banco as quantias que arrec:~dar, po

dendo reserva•· em sua mão de líOOI$ a 1:000SOOO, a fim de occor
rer ás <lespezas da Sociedade, c empregar uo !im do anuo social 
o saldo que houver disponível em apolices gcracs da divida 
publica, apoliccs provinciacs que goz:~rcm dos mesmos privile
!!ÍOS daquellas, letras do The~ouro c hypothecarias com gar:m
Lia do Governo, a juizo do Conselho Arlminislrati\·o. A compra 
será sempre feita em nome da Sociedade; 

3. o P~cpô•· sob sua •·esponsabilidade um (>u mais Agentes, uara 
as cob•·auças, prt:feriudo os soei os; · • 

4. o Apresentar trimest•·almeul•~ ao Conselho um balancete do 
estado da Sociedade; 

5. 0 Daz· por e;;cripto ou vcrhalmeule todas as informr.ções 
que o Con5elho exigir sob1·e fiuan.,.as da Sociedade; 

6. 0 Aprescnt;:r em tempo á CrHnmh•são de contas todos os 
documentos c livros a seu caq~o c ministrar-lhe os csclarc
eimenlos que c !la exig:ir para hem fonnnlar o seu parecer; 

7. o Apresentar ao Co1•selho antes de finda•· o anuo social um 
balanço ~era! da •·cceilOL c rtespeza da Sociedade para ser pre
sentP. á as_scmbléa geral, c dar os csclarcciurenlos precisos par;;. 
o I'Ciatorw; 

3. o Assiguar os recibos de joias e annuidadcs dos ~ocios c r.s 
rc~;pcctivos diplo.nas; 

9. 0 Pagai' na Secretaria da Sociedade, e nos dias dctrrminados. 
as pensões aos fJensic!tistas da Sociedade, e mcl!'>alit.ladcs aos 
socios iiH'alidos. 

Art. 26. Ao Procurador compete : 
1.0 Zela1· os interesses da Sociedade, diligenciando quanto lhe 

fúr IHlssivel o :wgmcnw e lll'osperillade della; . 
2. o Tratar do fune1·al do socio que fallecer c mandai' celebrar 

a missa do setimo ou trigcsimo dia, na fôrma destes e&tatutos; 
3. o Representar· a Soeicoatle em Juizo por meio de procura

~·ão assignada pela ma:ol'ia dos membro:; do Conselho; 
· 4. o Ter ~m sua ~u:mla todos os moveis e mais objectos que a 
sociedade possui!\ 

CAl'lTCLO V f. 

Dl:VEllES E !J!llE11'0S IIOS Sl'CIO:'. 

A ri. 27. E' dever de lodo o soei o : 
1. o ObseJ'1'al' estes estatutos e o •·egimento interno, c <;oncor

rer cnrn o que estiver ao seu alcance para o bem da Sociedade; 
'' o Aceitar e exercer com zelo qualquer cargo para que fôr 

d~ito ou norr•.eado, c só poderá escusar-se no caso de reeleição, 
mnlestia ou gr:.ve inconveniente; . 

3. o Contrituir com a annuidade de 168000, paga em Lmnesl!·es 
adiantados; . . __ 

4. o Condu; ir·se ct m 11lgnidade c •·espe1to nas reumoes da 
Sociedade. . 

Art. 28. T~do o socio pôde propô1· ao Conselho med1d::.~ em 
beneficio da Sociedade, e, quando se discutir a sua proposta, 
terá assento i'tO conselho, e pode!·:i tomar parte na discussão; 

- 1'.\R'fE 11. 136 
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não terá; porém 1 votJJ •levendo retirar-se do Conselho, quando 
se tiver de proceder a votação, que se fará por escrutiuio se~ 
ereto. 

Art. 29. Quando q·salquer socio julgar que o Conselho tem 
ultrapassado o~. limites que a lei da Sociedade ll1e prescreYe, ou 
tem infl'ingi•lo algun arti;:o dos estatut.os, achando-se quite com 
o cofre da Sociedade, e apoia1lo por vinte e uo\'e assiguaturas 
de socios lamb-em q1utes, poderá JJet!ir a reunião 1ia assembléa 
~era! para represeutar contra o Conselho, reuuião c;ue nào po
derá se1· negl':l.a nem demorada po1· mais de t1·iuta dias. 

Art. 30. O ~ot:io qqe receber ou tiver rerebido qualaucr be
neficio tia Sodedall·~, a~: h ando-se de perfeita saude,- poderá 
i!lllemnizal-a. por u ua ou mais vez('s, da illlpOl':aucia llrsses 
beneficios, niio só r ara se podt~r remir, t:OIIIO para deixar á 
familia a pel!.~ão a qu0 Lil'er uir.,ito. 

Art. 3L O sNio tJile :;e desli!:(al' ou fôr desligatln da Socie
dade não tem tlireitu a iudcnmiz;;çáo al;;uma, s:lll'o sendo 
quantia ou oiJ1ecLo que á mesma teu h a cmprcsiado; excep
tuam-se os <:~t:e por falsas il!formações tivpre:n sido a:lmittir!os 
em circumst~';lcias contrarias á-; que estaiJelece " art. 4 o, aos 
quaes será re&lituido tu;lo quanto dclles se houver recebido. 

Art. 32. O socio f[Je ddxar de paga1· suas :wuuUade:; por 
espaço de sei» meze-;, ficará suspethO dos direitos fie socio, 
sem direito 2. n~nhun beneficio social para ,i ou sua famit:a: 
entrará, po1·ém, no gozo de seus direitos, se uenti'O de mais seis 
mezes pagar o que dever, isto no caso de estar de pe1·1'ei:a saude, 
ouvindo-se a e&te re;peito a commissão de syn<licaneia: findo 
os ultimos seis mezes será eliminado do quadro social c só po
derá set• arltllittido como socio novo. 

Art. 33. Ficará tatabcm suspenso dos direitos de socio, sem 
direito aos beneficio~ sociaes, pelo tempo que o Conselho julgar 
conv<>niente, rle um:\ seis mezes, mas nao iseuto do pagamcuto 
de suas annuidades, () socio t(ue nas reuniões da Sociedade faltar 
ao rt'Speito ao acto e provocar dewrdens, e bem assim o que 
desrespeitar 'l,ualquer membro do Conselho no desempenho de 
seus deveres. 

Art. 34. O socio qJe se ausentar deverá mandar á Secretaria 
da Sociedade !Jartictpação, por escripto, de sua retirada ; a par
ticipação, porém, nào isenta o socio do pagamento de suas 
annuidades, pela fórma estabelecida no final do ~ 3. o do art. 27. 
Não se tomará, porém, conhecimento da partidpa<;ão de au
sencia do socio que não es:iver quite na occasi:io do rec:ebi· 
meu to tia mesma participa~·ão. 

Art. 35. Se, por qua.lquer eventuali<latle deixarem de ser pagas 
as annuidades dos socios que tive1·em dado parte de sua au
sencia, uno poderão estes socios ser eliminados , e só ficarão 
incursos nas disposições do art. 32, quando o seu debito exceder 
a 12 mezes; podendo l'eltaver a qualidade e direitos de soeio o 
que pagar o seu debito dentro de mais de seis mezes, não estanJo 
doente, ouvindo-se a este respeito a com missão de syndicancia. 

Al't. 36. Os socios existente;; na data da ;l!lProvação dest<os 
estatutos pela assembléa geral, poderão remir as suas annui
dades com a quantia de 100$000, levando-se-lh('s em conta m_e
tatle da importancia das annuidades que tiverem pago? se n~o 
tiverem recebido beneficio algum; e se tiverem recebulo nao 
poderão fazel-o sem que tenham indemnizarlo a Sociedade da 
importancia desses beneficios, na couformidarle do CJUe deter
ru.iua o art. 30. Os qae entrarem depois da approvaçao destes 
E;!statu)o~, tarnbem poder~o remir as ~~as a1~nu_ttiades COJ.ll a 
quanua de 150$000, ua forma do que ac1ma diSIJOC rste an1go. 
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Art. 37. s~rão considerados socios bcne:nerilns com a:;sento 
em consei!Jo, pod<'ndo discutir sobre qualquer materia, mas 
não votar, sal v~> quando co!lvidados na conformidade d«? art.18; 

1." Os que tiverem serv1rlo qualquer cargo com assiduid.trle 
no Conselho Admbistrativo por espaço de tres annos consecu
tivos ou allernado:;. Pai' as~irluidade emende-se não faltar a 
mais rlc sei• 'essões do uwsmo Conselho em eada anuo; 

2. 0 Os que fiwrem donativo~ á Socie:lade em dinheiro, objectos 
on serviços em valor estimado em400SOOO ou dahi para cima; 

3. 0 Os qne sob propostas suas tenham admi!tido 30 ou mais 
SOf~io~. 

Art. 38. Pcr!lem os direitos de sodos : 
L o Os que 'e C!ilrcgarem á pratica de vi cios e má os costumes, 

.,·eralmeme rcprova:l<,s; 
"' 2. 0 Os tJne teatarem, directamente destruir a Sociedade, ou 
lan~~arem mão uc meios pelos quaes possa vir o seu descre
dito; 

3. o Os que d~rem extravio a dinheiro, moveis ou objectos 
da Sacierladc, sujeito ainda á restituição por meios amigaveis 
ou jurliciaes; 

4.. 0 Os que po1· falsas informações tiverem sido approvados 
sem <i ue tenham as qualidades exigidas no a!'t. 4. •, se não 
conta•·em mais de .seis mezes de socio; 

15.• 0.> que volun!ariamentc e por escripto se despedirem. 

CAPITULO VII. 

DOS BENEFICIOS. 

Art. 39. A ~ocierl:üle confere a todos os soci''S reronhecirla
inente pobres quan:lo doentes, o direito nãu só á b('nefi~:encia 
de vinte mil réis mensa~s, coma aos 1h~mai~ beucfici:>s de rrue 
trata este capitulo, não só para os so<.:ios como para sua<; famí
lias, se desse direito não estiverem pri\'arlos no todo ou em 
parte, em virtude das dispo~ições destes estatutos. 

Art. /í,O. A beneficencia de 1111e lr:t!a o artig-o ante:~edente 
sera dada em duas preslaçõe~ adi:mtadas e levarias pelo Con
sc!heir;> de me1. nu Cnmmi,são rle benefkencía até os sqwinles 
pontos : S. Christovão, Andarahy, Botafogo c cidade de Nic
theroy. 

Art. 41. Os socios, que se acharem além .los pontos es
pe.::ificados no arti~o antecedente, não perrlcm o direito á be
neficéncia, com tanto que provem a enfermidade com attestado 
de seu nwdico ;,s,;istcrJle, reconhecido e rubl'ica1o por uma au
tori<la•:e (]o lu1!ar. 

Art. 42. A Soeicdade rnnn(lará tratar d(o funeral do socio 
pohre que falleccr, •Juando isto lhe seja solicitado P"r 
escrbtn é em IH·esença do attestad:) de obito do medico assis-
tente·. O funeral constàrá de sepultura raza, vehiculo e cai.·- -
u.o .6. e r:ncOflllll•'ll.ii;J_<:ão simple~. A_ o!Jri;:a<,:ã9 da Sw·· d•f\ ~MAR 
·porem dc!xa de ex1~tll' se o soc1o t1ve_r fallcculo ~~~~1\.l· . ) 
hospital tle corporaçao a quem eump:-a manllar faz ~li o 
com excepo;ão do Hospital da ~Iisericordia. A ~ mau: 

~ 
-~ 
/~ 
·,\ 

~ 
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dará tamhew suffragar a alma do socio com lllissa no 7 .u ou 30. o 
dia do seu passam~rllo, quér o encargo do funeral seja dado 
á. Sociedade, quér não. · 

Art. 43. Fallecenllo qualque1· soei o rnconhccidamente pobre, 
a sua viuva, de conformidade com a doutrina do art. 39, terá 
direito, emquanto se conservar nesse estado, á pensão mensal 
de 128000. No caso oorém de não bave1· viuva, a pensão perten
cerá aos filhos e filhas repartidamente : aos filhos até á idade 
de H annos e ás filhas emquanto solleiras ;·e na falta de filhos 
t~ filhas, legítimos ou legitimados, pertencera a pensão a mãi 
do sociu, sendo \'iu\·a, e na lalta desta as irmãs emquanto 
solleiras. A pensão será de 16$000 se o socio fôr benemcrito, 
e em qualq11er dos casos finalisará com o primeiro pensionista 
que succede1· ao socio, revertendo em favo1· da Sociedade a 
parte daquclles, t:ujos direitos forem caducando. 

AI't. · .U. Ao 5ocio que por avançada idade ou enfermi
dade, lica1· impossibilitado de trabalhar e quando seja pelo 
Conselho considerado invalido, se dará a mensalidade de 
1ãi')OOO e emqu:.nto nestas circumstancias não tem direito à 
beneficencia marcada no art. 39. Se o socio fôr benemerito a 
mensalidade será de 208000. A qnalidade de invalido não ÍSt)tlt:t 
o socio do pagamento de annuidades. 

Art. 45. O socio que por docute tiver ele relirar-se para 
fóra da capital tle Nictheroy, ou do Imperio, terá di
reito a uma quantia para ajuda de seu transporte, arbitrada 
pelo Conselho de 20$000 a 808000, conforme o lugar para onde 
se retirar, e quando a solicitat· deverá apresentai' aLtestado 
do seu medico, confirmado pelo da Sociedade, pro,·ando a 
necessidade de retirar·se pata obter o restabelecimento de sua 
saude, e uão gozara de mais beneficio algum dumnte o tempo 
que o Couscl!w arbitrar, de dous a seis mezes, ficando com 
direito á beucficencia de que trata o art. 39, depois <lesse 
tempo, provando com documentos que ainda se aclla doente. 

Art. 46. O socio que fôr eresu, ·e emquanto nessas cireum
stancias, recebera uma pensao mensal de HSsooo, cessando com 
e lia todos os direitos de socio logo que seja coademuado, e fi
cará dispensado do pagamento de mensalidades emquanto 
soll'rer a pena que lhe fôt· imposta ; se porém fallecer du
•·ante esse tempo, a sua familia terá direHo á pensão de eon
fol'llliliade com as disposit;ões destes estatutos. 

Art. 47. A familia do soei o que não tiver 1·ecebido da Sociedad<! 
beneficio algum e a daquelle que a tiver indemuizado da totali
dade dos que recebeu, quaesqur.r que fossem, tem direito a 
receber a pensão mensal de que trata o art. li.3: 

De 12$000. 
A elos qne tiverem rccc)bido flUalquer beneficio até á quantia 

de iOOSOOO, receberá 9$000; a dos que tiverem recebido até 
300SOOO, receberá 6SOOO; a dos que tiliercm recebido de 300$ 
para cima, receberá 3$000. 

A familia do socio benemerito Lera direito : 
No primeiro caso a 168000; 
No segundo a 12SOOO; 
No terceiro a ssooo; 
No quarto a 41)000. 
Art. 48. Não será concedido beneficio algum ao socio que não 

est:•ja quite com a Socieda:le relativamente á:; suas anoUidades, 
assim como não terá direito á pen>ão a familia do que fic!!r 
devendo mai> de seis mezes de annuidades, salra a es:cepçaa 
da art. 31S. 
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Art. 4\l. Todos os beuefirios de que trata este capitulo pode
rão ser augmentados ou diminuídos, conforme as eircumstan
cias da Socieda1le o permittirem, u que será regulado pelo 
Conselho de tres em tres mezes, á vista llos balancetes do Tbe
soureiro; depois de organizada a tabclla u·imcstral. será ellit 
collocada na Secretaria da Sociedade, em lo.~gar visível para o~ 

•que ahi forem. 

CAPITULO Vlll. 

DO C.\!'ITAL D.\ SOCIEDADE. 

Art. lSO. O capital da Sociedade compõe-se da<; apoliees da 
divida publica que ella actualmeute possue. das que no futuro 
;tdquirir, e dos demais títulos de que trata o § 2. • do art. ~5. 

Art. 51. São quantias destinadas para augmento do capital: 
1. 0 As joias de entrada dos socios; 
2. 0 O producto das remissões de annuidadcs; 
3. 0 As quantias IJUe o Conselho entender dever capitatisar, 

proveniente 1le receita extt·a~trdinaria. 
Art. 52. São quantias destinadas para occorrer ás dcspczas 

ordiharias d:t Sociedade : 
1.• Os juros das apoliecs e outros Litulos e os das quantias 

depositadas em algum Banco; 
2. o As annuidades dos socios.; 
3.• O producto dos dipli>mas e quaesquer outras verbas cx

traordinarias. 
Art. 53. As apolic•~s c os demais títulos de propriedade da So

ciedade não são sujeitos a oous algum social, nem poderão ser 
vendidos, salvo se circumstancias extraordiuaria-; o exigirem, 
c com autorização da assembléa get·al, para tallim convocada. 

Art. 54. Continúa a ,·igorar a caixa especial instituída para a 
cumpra de um predio onde se estabeleça o archivo social i c 
ns juros das apolices que actualmente lhe pertencem c das ue
:nais que adquit·ir, serão applicados para occorrcr ás dcs
pt'Z'lS ordinarias da Sociedade emquanto tal compra não se 
etf<~ctn.lr. 

CAPITCLO !X. 

Art. iia. Totlu o sacio tem direito de votar e de ser votado 
para os cargos ela Administração, cxceptuam-sc: 

1. o Os qué nãü se ach:u·em quites em suas contribuições; 
2. 0 Os que nfto tiverem meios decentes de subsistencia; 
3. o Os cru e estiverem cnvolvhJos em procc::;so criminal ou 

In·esos, bem como os I!UC estiverem recebendo beneliceneia. 
Art. 36. Podem ser votados, mas não têm voto os socios que 

nfto concorrerem ás respectivas assembléa~. 
Art. 1;7. Pnroccas[ão dos trabalhos eleitoraes, scr·yirão ele 

S:~•:retarins o~ ~!ltC aatcs estiven•m deselli('CnhJiltln I'~Ses <·arl!OS, 
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e de escrutadores qnem o Presidente nomear. Principhvlos os 
trabalhos eleitorae~, a m~sa funceiouara sem cmhargo da reti
rada de qualquer numer<t de socios. 

Art. 58. Terminado o rceebimenlO das li!'tas, serão estas con
tadas, 'I e pois do qnc, proe~r!cr-sc-ha á apuração, ti:ala a qual o 
P:·e~ident'-! proclamara os eleitos pela maioria relativa da apu
racan. 

Árl. 5lJ. Serão CO!)Sclheii"Os os vinte socios mais votados, mas 
se para completar o numero de vinte, houver 111ais de um eom 
v;,t:!Çã,t igual, prncede1·-:-;e-ha imm;,~Jiat. m:~:;te a s~;r·teio <"nlre 
estes, os qt:a(~S serão coll(•cados ua lista d<;s votar! os pd:1 ordl'm 
q~:e a sort~ dcsi;.mar, <'os mais além do' vinte prim••iros s<·rão 
considerados suppientes, não podendo ser como tal cousL\crado 
o que tiver menos de cinco votos. 

Art. 60. Os supplente~ serão chamados para pr:~encher as 
vagas que se derem no Consciho q~ér aBtes, quér depois de cm
po:;-ado, segundo a ordem da ,·otaça:J, ou ..:omo a sarte dt·sig-nar, 
ern easo dr~ votação igual. O.; suppil":ttr;s que forem preenciJenrlo 
vagas de Conselheit·o que ja ti~uharn pag-o a respectiva joia, l!ào 
sã'J obri~ados an paga meu to de ontra, salvo se quizerem fJzel-o 
pa1·a se lhe contar o aano de e:.:crcicio. 

Art. 61. E' tia attl"ibui1;ão da mesa cleitor:ll re~olvcr as du
virl~s que houverem, quando encontre alguma ditTerença entre 
o irlHHt>ro das lbtas recebidas e o unmeru dos votantes, e cnt:·c 
os v:ltos apurados e os que deviam pr::duzir as li,; tas recebidas. 
'•o caso porém de haver alguna protesto contra o acto el:·iloral 
será elle at·eito pela mesa e levado ao cnnhecimento da as
~em!lléa geral para esta decidir sobre a regnlaridade e validade 
da cleicão. Os protestos devem co1:ter pelo menos vinte assigna-. 
turas de socios quites sem o que poder·á a mesa recusal-os, se 
a rnainria a>sim o entender. 

Art. 62. Fiudo o processo eleitoral, o 1. 0 S~cretario lavrará 
a acta que será assignada pela me~a, e olficiara a cada um rlos 
eleitos, fazendo-lhe a respecuva participação, servindo-lhes o 
oflicio de diploma. No caso de ha,·er protest(), só depois de de
cidido pela assemhléa geral se o a c to eleitoral é ou não valido, 
se fará parti~ipação aos eleitos. 

C.\PITULO X. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 63. As sessões do Conselho serão publicas para osso
cios, com tanto que se conservem como simples espectadores. 

Art. 64. Os socios benemeritos podem requerer a. con~o~a
ção da assembléa geral de conforruidade com as dlsposiçoes 
do an. 29, em l"etpérimento assignado por vinte dos mesmos so
cios benerneritos, estando quites. 

Art. 65. O Conselho confeccionará um re;;imento intcrn<:! em 
que estabeleça a ordem dos trabalho<, modo_ da dis_cussao c 
yotação, policia interna e deveres das Commissoes e Dw:!ctores 
de mez. . . 

Art. 66. Os actuaes pensionistas da Sociedade ficam SUJeitos 
ás disposições contidas nestes estatutos, e ás medidas que rela
t\\"amente se houverem de tomar. 
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Art. 6i. A Sociedade só poderá ser disso! vida por deliberação 
<la assembléa geral, sendo para isso necessaria a approvação 
de dous tcr·cos do~ socios em geral, e bem assim, quando se 
tratar da venda •le apolices e outros títulos pertencemes ao 
patrimnuio t!a Sodedade. 

Art. 68. Besolvitla a tlissolução da S::cie1ade, a li!JUitlação será 
f;~ita pela fórma que a assemhléa f!Cral rPsolvcr, e o que se 
:~pnr:1r será dividido em partes ig-uaes pelos pensionistas da 
Socieda•le, <lo que pa~~arão quitação em Juizo. 

Art. 69. E..;tes estatuto.', depois de approvados pela asscmbléa 
~~r·;ll, serão sub:uettidos á a!}nrovação do Governo lmJlCI'ial, e 
potlerão ser reforma(jns quando as circumstáncias ou a pratica 
demonstrarem essa necessidade, com exccpção dos princípios 
fnndameutaes da Sociedade, prescriptos nos arte:. 3. 0 e 38 que 
não podem ser alterados; 

Art. 7u. Ficam revogarlos os estatutos approvados por De
creto n. o 2i54 de 2i deFevereiro de 1861 e resoluções da assem-
hléa geral que lhe digam respeito. · 
, Rio de Janeiro, 5 dé Outubro dl' :18i5.- José Joaquim .Ferreira 
da Costa Braga, Presidentc.-João Augusto da Silva Porto, t.o Se· 
cre1ario. 

DECRETO N. 6373-oE 15 DE NOVElliBRO DE 1873. 

Approva ó Regulamento para a disciplina e serviço interno dos 
' corpos arregimentaq?s do e~erciió em quarteis fixos. 

A Princeza ImperialRegente, Ha por bem, em Nome 
do Imperador, Approvar o Regulamento para a dis
ciplina e serviço interno dos corpos arregimelitados do 
exercito em quarteis fixos, que com este baixa assi
gnado pelo Marechal do Exercito Duque de Caxias, Con
selheiro de Estado e de Guerra, Senador do Imperio, 
Presidente do Conselho de Ministros e Ministro e Se~ 
cretario de Estado dos Negocios da Guerra, que assim 
o tenha entendido e faça executJr. Palacio do lUo de 
Janeiro em quinze de Novembro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independenci<! 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTEo 

Duque de Caxias. 
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Regulamento para a disciplina e serviço interno dos corpos arrell'i
mentados do exercito em quarteis fixos, a que se refere o Decr~to 
desta data: 

TITULO I. 

Di"PO"'iç;õe"' communs Ú!!il ormns de Jnf"<uUur•in, 
cnvallaria e IU'tilhario. 

CAPITULO I. 

DO COliHI.Il\"D.INTE DO CORPO. 

Art. L o O comm:1ndante do corpo é inteiramente 
rcspons:wcl, tanto pela ordem c disciplina, como pela 
exada obscrvancia ás ordens gcraes do exercito e da au
toridade competente. 

Inr:umbc-lhe: 
§ L o Ter todo ocuidado em que qualquer dos offi

ciaes c mais praças não use de uniforme que não seja 
do figurino adaptado no plano do exercito. 

§ 2." Vigiar e insistir sobre a rigorosa c mais pon
tualobediencia a taes ordeFls da parte daquelles a quem 
cumpre executai-as, não podendo fazer ou permittir 
que se lhes faça a menor alteração sem expressa deter
minação da autoridadP competente. 

§ 3. o Visitar e inspeccionar frequentemente, e em 
oecasiõcs inesperadas, os quarteis dos soldados, as en
fermarias, as guardas do corpo, prisões. e casas de ar
recadação ; a distribuição do rancho, exercícios de in
strucçõcs, e bem assim as dilferentes revistas marcadas 
no presente Regulamento; examinar os livros não só 
da sccret:->ria, como tambcm os do ajudante, quurtcl
mestrc e os das comp:mhias, não deixando em fim 
passar muitos dias sem examinar pessoalmente o que 
occorre em qualquer dos diiJerentcs ramos do serviço 
do corpo. . 

§ 11. 0 Vigiar o comportamento geral dos seus offiwws, 
particularmente dos mais novos, e tomar cuidado em 
que elles adquiram um perfeito conhecimento dos seus 
deveres militares e os cumpram. 
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Unindo a suavidade á firmeza, adquirirá tanto a sua 
estima como o seu respeito. e aproveitar-se-ha disto 
para aconselhai-os c dirigil-os em toda a occasião quo a 
sua experiencia superior lhe proporcione os meios de 
fazel-o em proveito delles. 

§ 5. o Observar cuidadosamente tanto a capacidade 
como os defeitos de cada um, não sómente para sua 
sciencia, mas tambem para que possa dar as informações 
semestraes reservadas com justiça e exactidão. 

§ 6. o Fazer saber em particular a cada um officia I e 
inferior a informação semestral que delle tenha dado, 
a fim de que o individuo de quem se trata possa corri
gir-se dos defeitos que por seu chefe são notados. 

§ 7.0 Ter o maior cuidado em que os officiaes infe
riores sejam tratados com consideração por todos os 
officiaes de qualquer graduação, como unico meio para 
:llles conservarem o respeito e subordinação quo lhes 
devem os soldados. 

§ 8.° Fazer com que seus subordinados o tenham por 
seu amigo e protector, sendo tão inflexi velem conservar 
a disciplina, castigando os criminosos, como vigilante 
e cuidadoso em premiar os benemeritos, para deste modo 
estabelecer um systenia geral de justiça e um benigno 
tratamento a respeito de todos elles. Nunca se escusará 
de attender ás reclamações de seus subordinados em 
geral, quando estas forem justas. 

§ 9. 0 Ter cuidado em ser exacto ã hora de cada 
revista ou formatura a que se proponha assistir, e se 
sobrevier alg-um impedimento, avisar o official mais 
graduado, a fim de que não se demore a revista. 

§ 10. 1\lanriar, logo que o quartel-mestre receba o pret 
da pagadoria, tleclarar em ordem do detalhe o dia em 
que se deverá fazer pagamento ás praças, attendendo 
ao tempo preciso para que os commandantes das com
panhias o possam effectuar em formatura e á mesma 
hora. 

§ :l:l. Ter cuitlado em que se lêam os artigos de guerra 
ou aquelles que os subs ti tu irem, eonforme se acha 
determinado pelo Regulamento em tocbs as occasiões 
de pagamento. 

§ f2. Cuidar tambem, em que tanto os officiaes e 
ofiiciacs inferiores, como os soldados, sejam perfeita-
mente instruidos das ordens do exercito, ou de todas as _ 
leis ou or~~ns que lh~s tocarem, para o que lh'as f ar· !''-MA 1 
nas occaswes convementes. E quando as orden re~ \)!'I. I ·n 
de tal natureza que mereçam a maxima at . ~~lias 
praças, as mandará ler tantas vezes quanta. ~W- ne-

- I'AI\TE il. ~~ 
~ ,_ 

I! CC 
\,\ 



1090 .-I.CTOS DO PODER 

cessarias p~11·a que todas fiquem bem informadas rlellas, 
devendo igualmente mandar affixar na s,tla do estado
maior c corpo da guarda do quartel, cópia elas por ellc es
tabelecidas para regularidade do serviço. Será affix:adil 
no corpo da guarda uma relação da morada dos officiaes 
effectivos e addidos ao corpo, comprehenclendo tambem 
a do capellão e dos mcdicos. 

~ 13. Orp:anizar os modelos das particip~ções do offi· 
cial do estado-maior, de piquete, de dia ás companhias, 
dos commandantes das guardas, elos pernoites e dos en
carregados das officinas ou fabricas, et1~., etc., e bem 
assim todos os mappas e rel<1ções que já não estiverem 
estabelecidos em regulamentos ou ordens superiores, 
devendo ser distribuídos ás companhias, rubricados pelo 
major e publicados em ordem do dia. 

§ 14. Não se afastar do quartel do corpo sem licença 
do ajudante-general, ou commandante das armas, ou de 
quem suas vezes fizer de fórma que não possa pro
videnciar sobre qualquer occurrencia imprevista, e 
em que delle dependam as ordens, e quando obtenha li
cençu, delegar suas attribuições ao seu immediato. 

~ H>. Transferir qualquer official subalterno ou praça 
de uma companhia para outra quando assim exigir o bem 
do serviço, sendo conveniente ouvir os commandantes 
das respectivas companhias. 

~ 16. Providenciar, sempre que as circumstancias o 
permittirem e dispuzer dos necessarios meios, de modo 
que os soldado;:, nos dias em que estiverem de folga de 
serviço e especialmente os recrutas em suas horas vagas, 
se·entretenham em exercícios de gymnasti-ca militar. 

~ 17. Providenciar igualmente para que, por turmas 
de cada companhia, conduzidas por olficiaes inferiores 
os soldados se lavem e banhem-se nos lugares que, nos 
quarteis, ou em suas immediações, a esse fim conve
nientemente se presturem. 

CAPITULO li. 

DO MAJOR. 

Art. 2. o Como fiscal do corpo, o major é particular
mente responsavel ao commandante por todos os livros 
e papeis, e os inspeccionará frequentemente para veri
ficar se estão ou não em boa ordem. 
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São suas a ttribuições: 
~ 1. o Vigiar a exacta observancia tanto das ordens 

ger;1es do exercito, como das do corpo, corrigindo as 
faltas que encontrar, e quando achar negligencia ou 
que se tlesviem de lias, participa 1-o immed ia lamente ao 
com mandante do corpo, se julgar que a autoridade deste 
é neeessaria. 

§ 2. 0 Vigiar a regularidade, pontualidúle e certeza 
com que esse serviço se faz, e que a esc ri pturação esteja 
sempre em dia, sendo responsavel ao comrnandante pela 
exactidão <las relações e mappas diarios, ou de outro 
qualquer papel que esteja a seu cargo e que lhe apre
sentar para assignar. 

§ 3. o Responder pela pontualidade na hora mar
cada para as formaturas geraes do corpo, e bem assim 
pela execução geral de todos os exercícios, que serão 
feitos sob sua direcção, quando não estiver presente o 
commandante, devendo instruir os officiaes novos nos 
das respectivas armas. 

§ 4. o Fazer com que o ajudante cumpra exactamente 
as obrigações do seu posto, e velar cuidadosamente 
sobre o comportamento dos officiaes inferiores do 
corpo, aos quars dará as suas o!·dens por intermedio do 
aju·lante, tendo cautela em que não sejam contrarias ás 
do corpo, ou ás do serviço em geral. 

§ 5. o lnspeccionar com frequencia o rancho e arre
cadaç:io do corpo e das companhias, examinanuo o es
tado do armamento, equipamento, fardamento e todos 
os utensílios; ter cuidado em que· o quartel-meslre 
os tenha em boa ordem e que seus livros de entrada, re
cibos e mappas sejam escriplurados com certeza e regu
laridade; não deixar entrar genero algum para as arre
cadações, sem que seja antes examinado por elle, ficando 
responsavel pela 5ua boa ou má qualidade. 

§ 6. o lnspeccionar os destacamentos antes de mar
charem, e assistir quando puder ás paradas de guarda, 
piquetes, ou de maior força que sahir do quartel ; nas 
formaturas geraes tomar o commando do corpo, quando 
este se achar reunido, passando revista, mandando 
metter em linha, reunimlo os officiaes para distribuil-os 
pelos seus lugares na formatura ou nas companhias. 

~ 7. o Ter a escala do serviço dos olliciaes, e dar o de
talhe geral para o serviço diario do corpo.· 

§ 8. o Observar se a distribuição das accommodações, 
feita pelo quartel-mestre á chegada do corpo a um novo 
quartel, o foi com imparcialidade e justiça, devendo, 
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no caso contrario, ordenar as alterações que julgar 
necessarias. 

§ 9. o Cuidar em que os officiaes, officiaes inferiores c 
soldados sejam instruidos no modo de fazer as conti
nencias determinadas, com suas respectivas armas e 
conforme as circumstancias em qur. se acharem. 

Art. 3. o Compete-lhe igualmente tudo quanto está 
peescripto no art. L •, relativo aos deveres do comman
dante, não sómente na; ausencias casuaes deste, como 
tambem quando elle estiver prompto; de sorte que não 
haja omissão ou irregularidade alguma, que escape á 
observancia de um óu de outro. 

CAPITULO 111. 

DO AJUDANTE. 

Art. 4:. o O ajudante é o assistente immediato do ma
jor em todos os diversos serviços que são determinados 
a este; além do que, deve pessoalmente vigiar· com a 
mais incansavcl attenção o que acontecer no corpo, 
providenciando logo o que estiver em suas attribuições 
e dando parte do que necessitar da intervenção do major. 

Deve saber montar bem a cavallo, estar perfeita
mente instruido em todos os exercícios de sua arma, e 
conhecer todas as ordens geraes do exercito, as deste 
Regulamento e as do corpo, devendo immediatamente 
notar qualquer discrepancia della~, que observar. 

Incumbe-lhe mais: 
§ 1. o Ser vigilante, activo c zeloso no cumprimento 

de seus deveres, c estar promp to em todas as occasiões, 
sendo o primeiro que se deve apresentar na parada e o 
ultimo em deixai-a. 

§ 2. o Ser instructor dos officiaes inferiores, que ficam 
debaixo do seu mais immcdiato cuidado, concorrendo 
por seus exemplos e conselhos a que bem se condu
zam. 

§ 3. o Em toda a occasião de exercício ou forma
tura, a pressa r-se a emendar qualquer erro. que ~bser
var, tomando o nome e a companhia do wfenor ou 
do soldado que errar, a fim de que seja instruido,_ ou dar 
parte ao major, para que lhe seja imposto o castigo que 
merecer, t:onformc o motivo que deu causa ao erro. 
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§ 4. • Considerar-se responsa vel pela uniformidade, 
apparencia e postura militar de cada inferior ou sol
dado do corpo, e não consentir uma só falta em qualquer 
delles, sem que lhe:. dê a conhecer e a faça emendar. 

§ 5. • Prender qualquer inferior ou soldado em toda 
occasião que, a bem da disciplina, fOr necessario, 
dando logo parte por escripto ao major, e remettenclo 
eópia desta parte ao commandante da companhia para 
seu conhecimento. 

§ 6. • Passar revistas a todas as guardas, piquetes e 
destacamentos, antes de serem apresentados á inspecção 
do major, e igualmente a todas as ordenanças, antes 
de serem mandadas para seus destinos. 

§ 7. • Conduzir ao lugar da parada a força, que o 
corpo tiver de dar para a guarnição, ficando responsa
vel pela pontualidade da hora em que deve apresentar 
a mesma força, para o que mandará meia hora antes 
fazer os devidos toques, formando em linha as praças 
pedidas; devendo os sargenteantes, ou quem suas vezes 
fizer, ficar na frente ou na retaguarda para responderem 
pelas praças de suas companhias, e não se retirar em
quanto não ti verem ordem para o fazer. O ajudante 
pasgará a competente revista no armament.o, fardamen
to, etc., depois do que fará a di visão das guardas, in
struindo os commandantes sobre suas obrigações, man
dando executar algumas evoluções ou movimentos das 
primeiras lições de pelotão. · 

§ 8.0 Receber do major o detalhe do serviço do dia, 
com os nomes dos officiaes que entram de serviço, e 
fazet· em detalhe a nomeação de officiaes inferiores e 
mais praças. · · 
. §. 9. • Ter uma escala dos officiaes, a fim de que possa 
mdicar algum para qualquer serviço de que se neces
sitar, no caso de não estar presente o major; e dar 
parte ao mesmo major da alteração que houver feito 
em sua ausencia. 

§ tO. Despachar todas as ordenanças, . que tiverem 
de conduzir os ofiicios mandados pelo corpo, instruin
do-as do passo em que devem seguir. s H. Ter completo conhecimento de todos os in
feriores. 

§ 12. Todas as vezes que o corpo tiver de formar 
para sahir do quartel, reunir com antecedencia os in
feriores sargenteantes, e exigir delles o numero de filas 
que cada companhia tiver de apresentar em parada, de
vendo tirar de umas para as outras as que faltarem 
para que todas apresentem igual numero ; de fórma 
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que, quando o corpo tiver de reunir-se, já estejam todas 
as companhias com igual numero de filas. 

§ 13. Nas formaturas geraes e antes do toque de 
reunir, mandar tocar· a pontos ou a serralilas, dApois 
destes se acharem formados em linha, e tornar dislan
cias para sua;; companhias em eolnmn:'s com disL!ncias 
inteiras, verifieando que os pontos e~ll'j~'" bP!tl ro
brrtos e que tenham ganho a fli>lancia convPnienie 
para o nurnt•rode filas de cada companllia, p:1rli<:ip:1ndo 
então ao major, do qual receberá a ordem pa1 a mandar 
fazer o toque de reunir. 

Emquanto o major distribue os officiaes, o ajudante 
dividirá os pelotões, esfJuadrões ou baterias, nomeando 
serrafilas, por suas antiguidades, e procedendo com toda 
a rapidrz a fim de quA, quando o major mandar os offi
ciaes a seus lugares, já esteja prompta a força. 

CAPITULO IV. 

{)0 QUARTEL-MESTRE. 

Art. 5.0 Ao quartel-mestre inrumbe: 
§ L o Ter a seu eargo as arrecadações do rancho das 

praças, do armamento, equipamento, fardamento e uten
sílios, tendo cuidado em que todos os generos e mais 
objectos estejam guardados eom ;~sseio, bem arrumados, 
e de tal sorte dispostos que se achem sempre a eoberto 
do tempo; participando immcdiatamenle ao major 
qualquer defeito ou necessidade de concerto que houver 
na arrecadaeão. 

§ 2. 0 Não.reeeber genero algum destinado ao rancho 
sem que antes seja examinado pelo major, e se depois de 
arrecadado se arruinar, dar immedi:.ltamcnte parte; e 
bem assim fazer escrupulosamente pesar, medir ou 
contar, conforme sua naturez~, tudo quanto houver de 
gu ·rdar, ficando rcsponsavel pela exadidão. 

§ 3. 0 Examinar todos os dias, cui(.bdosa~nente, as 
arrecadações, fazendo as mudanças ne1·cssanas para a 
conservação dos oLjectos nellas depositados. 

§ 4. o Se1· responsavel pela exactidào do mappa, que 
deve formular, dos objeclos arre<:<H.lauos. 
- § 5. 0 Ter· a seu cargo to.las as officinas que se estabe
lecerem no corpo, e, para que se eonheça dos trabalho~ 
nellas fe.itos, formuJar·mensalmente um mappa, não só 
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da materia prima que se houver consumido em cada 
uma dellas, como tambem das obras feitas. 

As praças que tiverem habilitações para os trabalhos 
das ofiicinas serão indicadas pelo quarlel-mestr·e ao 
major, a fim de que este ordene se devem ou não ficar 
á sua disposição; se por qua I quer circumstancia tiver 
de suspender-se o trabalho, serão essas praças recolhi
das ao serviço de suas companhias. 

Fica á sua escolha, dependendo de approvação do com
mandante, um cabo ou soldado de b;Jm comportamento 
para ser empregado n::s arrec::dações, a fim de conser
var nellas o asseio e boa ordem. 

~ 6. o Adiantar-se ao corpo, quando este estÍ\'er em 
marcha, a tempo de poder providenciar sobre os arran
jos e commodidades precisas, empregando todos os 
meios para que nada falte á cllegaua da força, partici
pando depois ao major tudo quanto houver feito. 

§ 7. o Se fôr em quarteis, onde devem fitar algum 
tempo. especificar em uma relação: 

L o Os nomes dos proprietarios das casas e bem 
assim das ruas onde se acharem aquartelados os otliciaes; 

2. o As ruas das companhias respectivas. 
Se em abarracamento: 
t. o O numero das barracas dos officiaes ; 
2. o A direcção relativa e o numero das barracas das 

companhias. 
Estas relações devem ~e r entregues na manhã seguinte 

ao dia da chegada do corpo. 
§ 8. o Ob>ervar a quem lhe entregar os quarteis, o es

tado em que os encórit'roú, a fim de que não seja depois 
pebs faltas responsabilisado o commandante do cól'po; 
exigindo tambem um mappa eJtplicativo de todos os 
objectos existentes nos di tos quarteis, ·com declaração 
do estado delles. 

§ 9. o Exi~ir recibos: 
i. o De todos os officiaes, pelos objectos que perten

cerem aos respectivos alojamentos, declarando no re
cibo o estado de taes ohjeclos; 

2. o Dos com mandantes das companhias, pelos utensí
lios de suas companhias, declarando tambem o estado 
dellcs. 

§ :10. Inspeccionar no ultimo domin.,.o de cada m 
toJos os u tensilios, ta 11 !O dos olficiaes como dos sol '"~ c~M A 
organizando uma relação, que entregará ao~~" 
dante do corpo, a fim de se carregar aos omc· __ 
mandnntcs de companhias tudo que estive inac!o 

~-
Q::j .' c:: 
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sem motivo attendivel, assim corao para serem sub
stituidos os que se acharem inutilisados. 

§ U. Ser responsavel pela limptza geral e boa or
dem d:~s arrccadélÇõcs c otncinas do quartel, dando parte 
ao major de qualquer falta, pedindo-lhe as praças pre-
cisas jJara as fachinas. · 

§ :1.2. Se•· responsavel pelo recebimento de todos os 
generos, devendo assistir a este, e, só com motivo justi
ficado, delegar esse serviço ao sargento quartel-mestre, 
não podendo, porém, fazel-o quando os generos entra
rem para as arrecadações, porque então a sua presença 
é indispensavel. . 

§ :1.3. Ter o maior cuidado em que as participações de 
todos os recebimentos e distribuições sejam registradas, 
e que os livros estejam em termos de ser inspecciona
dos a qualquer hora. 

Art. 6." O quartel-mestre será coa1juvndo no des
empenho de suas funcções pelo sargento quartel-mestre. 

CAPITULO V. 

DO SECRETARIO. 

Art. 7 .• Ao secretario, que deve ter as habilltações 
precisas para bem desempenhar a escripturação de um 
corpo,.cumpre: 

§ 1. • Escripturar os livros mestres, os do conselho 
economico e todos os mais, conforme as ordens do 
commandan te do corpo ; 

~ 2. • Fazer a corl'espondencia do corpo com o quar
tel-mestre-general e outras autoridades, e qualquer 
escripturação que ordenar o commandante, guat.'.'mdo 
o sigillo necessario ; , 

~ 3. • Ter semp1·e a escripturação em dia e o archivo 
bem organizado, sendo nestes trabalhos coadjuvado pelas 
praças que o çommandan te nome:~ r ; 

§ 4." Prestar todos os esclarecimentos que o major 
exigir. · 
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CAPITULO VI. 

DO CA PELLÃO. 

Art. 8. o O capellão tem por dever: 
§ i. o Explicar a Lloutrinn. ehristã aos solJatlos, a a 

menos uma vez por mez, para o que será pelo comman
uante do corpo designado um ou mais domingos. 

§ 2.° Comparecer na igreja no dia e hora que lhe 
forem determinados, quando o corpo tiver de assistir ao 
santo sacrificio da missa. 

§ 3. o Quando fallecer alguma praça do corpo, dizer uma 
missa em suffragio de sua alma, no lugar, dia e hora 
que forem determinados pelo commandante. 

§ 4. o Confessar todas as praças que o quizerem. 
~ 5. o Correr as enfermarias para consolar os doentes, 

e prestar-lhes todos os auxílios da religião, c acudir 
para o mesmo fim a todo c qualquer chamado. 

§ 6." Comparecer nas formaturas geraes do corpo 
todas as vezes que lhe fôr ordenado. 

§ 7.0 Ser muito prompto em apresentar-se no quartel 
a qualquer hora em que fôr chamado, para ministrar os 
soccorros espirituaes, quando alguma praça estiver em 
artigo de morte. 

CAPITULO VII. 

DO CIRURGIÃO. 

Art. 9. • O cirurgião obedecerá pontualmente a touas 
as ordens geraes, seguindo as instrucções do cirurgião
mót do exercito na parte relativa ao tratamento dos 
doentes, e as do commandante na parte disciplinar. 

Cumpre-lhe : 
§ L 0 Responder pelo tratame_nto dos doentes e _Pela 

limpeza, boa ordem e regularidade da cnfermana a 
seu cargo, a qual Jeverá visitar uma vez pelo menos 
em cada dia. 

§ 2. 0 Entregar pessoalmente, todas as manhãs, ao 
·com mandante, .á hora que lhe fúr marcada, um mappa 
dos doentes, participando nessa occasião qualquer falta 

- PARTE JI. 138 
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de subordinação ou tle. reg11laridade dos empregauqs ua 
enfermaria a seu cargo; para que sejam castigados. 

§ 3. • Levar á consideração do com mandante qualquer 
circumstancia que julgar necessaria a bem da saude 
geral das praças. 

§ 4. o Logd que chegue o corpo a novo aquartelamento, 
organizar uma tabella das regras que se dtwem observar 
na enfermaria, conforme o qUe entender conveniente, 
attendendo ao local e a outras commodidades. 

Esta tabella deve ser apresentnr!a ao comnHndantc 
para a sua approvação, e, depois de rubricada pelo mesmo 
commandante, este ordenará que seja el1:1 eollocada em 
uma t::~boa e affixada no lugar mais visível á rntrada da 
enfermaria. Desde então ficará a dita tabella vigorando, 
e qualquer que a infringir será punido. 

~ 5. o Providenciar para que os officiaes autorisados a 
fazerem as inspecções periodicas á enfermaria não en
contrem a menor difficuldade. 

~ 6.• Quando verificar que qualquer praça simula 
doença, participar immediatamente ao commandante, 
ficando respansavel pela uemora que houver nessa par-
ticipação. · . · 

§ 7." Inspe~cionar as praças do corpo, o mais amiuda
damente que fór possível, e de accordo com o comman
dante, e hem assim, quando lhe fór ordenado, a qualquer 
individuo que pertencer ao mesmo corpo ou que o acom
panhe, participando ao commandante, na occasião de 
lhe entregar o mappa, qualquer circumstancia que 
JUlgar conveniente. 

~ 8. • Escrever, em livro apropriado, os nomes de torlos 
os doentes que baixarem á enfermaria, com dEclaração 
das (:ompanhias a que pertencerem e das molesti<ls c:!e 
que se acharem affectados. 

§ 9." Examinar diariamente os generos alimentícios, 
os objectos pertencentes ao rancho, requisitando Jogo ao 
major qualquer providencia que fôr necessaria para a 
salubridade das praças. 

§ !0. Marchar sempre, em qualquer formatura, com 
o corpo no lugar que o comma,ndante- designar, não 
devendo afastar-se sem necessidade do serviço. 

Art. W. O medico que entrar de dia ao corpo será 
inseparavel do quartel, e 1uando por motivo urgente 
tiver de sahir, obtida a licença do superior competente, 
participar,} ao offirial rlc estado maior e lu;ar p::~ra 
onde fór. 
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CAPITULO VIII. 

DO SARGENTO AJUDANTE. 

Art. H. O sargento ajudante é o assistente imme~ 
diato do ajudante, c deve esmerar-se em adquirir as 
habilitações precisas p<~ra official. 

O seu posto serve de estudo para o hábilitar a preen
cher o de ajudante, devendo, para isso, empreg-ar os 
maiores esforços em bem desempenhar as obrigações do 
seú cargo .. 

Cunl prc-lhc: . 
§ 1.0 Ser responsavel ao ajudante pela instrucção de 

todos os officiaes inferiores, a quem a sua conducta 
e apparencia devem servir de exemplo; e senólo muito 
exacto em vigiar o bom comportamento daquelles, com 
os quaes evitará ter qualquer familiaridade, tratal-os-ha, 
entretanto, com benignidade ao mesmo tempo que 
insistirá sobre a sua obediencia, diligencia e actividade, 
sempre notando as suas culpas, e participando-as ao aju"
dahte quando achar que é necessario. 

§ 2. 0 Procurar ter eonhecimento das habilitações f' 

defeitos dos mesmos inferiores .. 
§ 3.0 Vigiar a conducta individual, lirnprza, appa

rencia, garbo militar e modo de fazer contincncia de 
tod·as as praças de pret do corpo, sem excepção al
guma; não consenLindo descuido, relaxação ou irregu
laridade qualquer, tomando o nome c a companhia da
quelle em que os notar, para informar o ajudante. 

§ ~"o 'f c r perfeito eonheeimento de todos os de ta lhes 
tlo corpo. c trazer sempre eomsigo uma escala dos offi.: 
r:iaes inferiores, e um mappa, por companhias, da força, 
tanto úe homens eomo de animaes. · , 

§ 5.° Fazer chegar á fórma c passar revista a todos os 
destac-amentos, guardas c piquetes, antes de os entregar 
á o ajudante. 

~ 6. 0 Observar com a maior vigilanci;~ tudo o que 
acontecer no eorpo, participando ao ajudante qualquer 
irrer:rularidade, ou eontravenção ás ordens geracs ou a 
este 'Regulamento, e notar tudo o que oecotrer na ausen
cia do ajudante, a fim de participar-lhe logo que elle se 
apresente. 

Art. :12. Poderá, em caso grave, prender a qualquel' 
oftkial inferior, assim como ~s prar;as de prrt, p:~rtiri~ 
:•·1ndo logo ao ajudante. 
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Art. i3. E' indispensavel que o sargento ajudante 
seja um perfeito instructor e saiba organizar relações e 
mappas, c bem assim que tenha conhecimento da ma
neira por que s:c faz a escrípturação de uma com
panhia. 

CAPITULO IX. 

DO SARGENTO QUARTEL-MESTRE. 

Art. H. O sargento quartel-mestre estã ã immediata 
uisposição do quartel-mestre, devendo cumprir <JS obri
gações deste olficial quando não estiver presente, e tudo 
quanto se acha prescripto para o quartel-mestre se 
applicará igualmente a elle. 

Sendo o seu posto de grande confiança e responsabi
lidade, só pelo zelo e vigilancia c·om que desempenhar os 
seus deveres é que poderã conseguir o seu progresso. 

Art. i5. E' essencial que saiba contar hem. 
Paragrapho unico. A nomeação do sargento quartel

mestre será precedida de informação do quarteh·mestre 
do corpo. 

CAPITULO X. 

DO ESPINGARPEIRO E DO CORONHEIRO. 

Ar't. 16. Ao espingardeiro cumpre : 
§ Lo Ser responsavel pelo concerto do armamento, 

devendo instruir os cabos na nomenclatura de todas as 
peças das respectivas armas, para que elles a ensinem 
ás praças de suas esquadras, especialmente na maneira 
de armar e desarmar. 

§ 2.0 Satisfazer lego a toda requisição dos comman
dantes de companhias, para concertos de armamento 
que forem precisos, participando ao quartel-mestre, a 
quem dará conta da materia prima que receber e em
pregar nos ditos concertos. 

Art. :1.7. Ao coronheiro compete : 
§ 1." Ter a seu cargo o concerto das coronhas das 

ermas, de sorte que estejam sempre preparadas para o 
serviço. 

§ 2.0 Observar o disposto no art. i6 § !.0 das obriga
ções do espingardeirc. 
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Art. 18. O espingardeiro e o coronheiro ficarão su
bordinados á disciplina de suas respectivas companhias e 
informarão sobre o estrago em quaesquer peças, cujo 
concerto fizerem, quando taes peças devam ser pagas 
pelo individuo que tiver motivado o estrago. 

CAPITULO XI. 

DO CORNETA- MÓII, CLARUI•MÓII, E T AliiBOR-MÓR. 

Art. ·19. O corneta-mór, clarim-mór e tambot·-mór 
terão a graduação de 1. o sargento e o commando imme
diato dos clarins, cornetas e tambores; devem ter conhe
cimento dos toques das differentes armas, c serão res-. 
ponsaveis pelo ensino dos da sua. 

Incumbe-lhes : 
§ 1. o Todos os dias, antes de eomeçar o ensino, exa

minar os instrumentos e participar immediatamcnte ao 
ajudante se encontrar alguns delles arruinados, a fim do 
ser responsabilisado o respectivo dono. 

~ 2. • Reunir os seus commandados de todas as com
panhias, sempre que houver formatura geral do corpo, 
a fim de tocarem todos juntos, sendo essa reunião feita 
ã chamada do que estiver de serviço, nunca excedendo 
de um quarto de hora entre. a chamaqa dos seus com
mandados c a do primeiro toque para a form:1tura 
do corpo, á qual só com licença do commandante poderá 
deixar de comparecer algum dos mesmos. 

§ 3. o Não alterar sob pretexto algum os toques mar
cados pela ordenança. 

§ ~. 0 ln:licar ao ajudante d'cntrc os seus comman
dados o mais habilit::~do e de melhor comportamento 
para supprir suas faltas, quando por qualquer motivo 
não puderem comparecer. 

Art. 20. O corneta-mór, clarim-mór e tambor-mór 
solicitarão do commandante do corpo, por interme
dio do ajudante, licença a fim de serem postos á sua 
disposição os soldados que tiverem aptidão para tocar 
clarim, corneta e tambor, para lhes ensinarem os diffe
rentes toques, de maneira que haja sempre no corpo 
quatro aprendizes no caso de supprir2m as faltas. 

Art. 21. Têm autoridade de prender a qualquer- dos 
seus commandados que commetter irregularitladc ou fô::-
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negligen-te nos seus deveres, participando-o logo ao aju· 
dante e ao commandante da companhia. 

Art. ~2, Ficarão sujeitos á disciplina de sua com,
panhia. 

CAPITULO XII. 

!)0 COAilllA:'i'DANTE DE; CO.afPANilH. 

Art. 23. Ao commandante de companhia cumpre : 
§ 1.0 Ser responsavel ao corumandante do corpo pela 

boa ordem e disciplina da sua companhia, e pela pon
tual observancia de tudo que diz respeito aos regula
mentos. 

§ 2. o Vigiar a instrucção dos seus subalternos, divi
dindo a. companhia em partes iguaes pelos mesmos; fazer 
cada um delles responsavel pela parte que lhe pertencer 
e fiscalisar se desempenham seus deveres com exactidão. 

§ 3." Considerar a sua companhia como uma familia 
de que elle é o chefe; e, ao mesmo tempo que exigir 
toda a obediencia c attenção, proteger e cuidar em 
que se faça justiça a cada individuo della. 

§ 4. 0 Esmerar-se em ter um conhecimento particu
lar e perfeito das habilitações, defeitos e merecimen
tos de cada oflieial inferior da su;J companhia, e tambem 
de todos os soldados, não sómcn te para sua propria 
intelligencia, mas tambem para poder responder prom
ptamente a qualquer pergunta que o commandante do 
corpo fizer, relativa á companhia. 

§ 5.0 Ter o maior cuidado para que as relações e livros 
da companhia sejam guardados com toda a regulari
dade, e que se achem em termos de ser ihspeccionados 
a todo o instante que lhe fôr determinado. 

§ 6. u Ser responsavel por todos os papeis que a!'
signar, devendo-os examinar cuidadosamente; trazendo 
sempre comsigo um mappa detalhado da sua compa
nhia. 

§ 7. o Assistir ao pagamento das praças, certificando
se de que estejam satisfeitas de seus vencimentos·, ten
do.se-lhes feito justiça. s 8. o Considerar como um de seus maiores deveres 
fazer tudo quanto puder para alcançar todas as commo
didades dos soldados de sua companhia, indo muitas 
vezes aos se tis quarteis, e hem assim ~- · PrPgar todo Q 
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cuiuilJo para qu; ('seu rancho seja feito o melhor que 
as circun:stancias permittam. 

~ 9. o Ser mui to esc1·upuloso na sua proposta para 
ofliciaes inferiores, lembrando-se de que se vai compro
metter a si mesmo em propór qualquer individuo in
capaz ou indigno de occupar semelhante posto, não se 
esquecenJo tambem ele que a sua proposta é só uma 
recommendação, e que pertence ao commandante do 
.corpo fazer a promoção. 

§ 10. Ser responsavel pela execução de todas as ordens 
geraes e das do commandante, as quaes serão lidas dis
tinctamente e explicadas á companhia, depois de dis-
tribuídas. · 

§ H. Apresentar todas as manhãs um mappa de sua 
companhia ao corilmandante~ deixando outro no res-
pectivo archivo. · 

~ !2. Ou vir com a ttenção as representações que 
qualquer praça da sua companhia lhe fizer de injurias 
ou injustiças que tiver soffrido, devendo immediata
mente informar-se sobre a queixa, a fim de providenciar 
conforme o caso. 

~ 13. Cuidar em que os presos da sua companhia se 
~~onservem asseiados, devidamente vestidos, e que rece
bam a saa competente etapa, em generos ou dinheiro, e 
mais vencimentos. 

CAPITULO.XIII. 

DD~ SUBA L TERNOS. 

Art. 24.. Os subalternos são responsaveis a seu com
mandante de comnanhia pelas partes da companhia d~ 
que esti verern enêarregados, bem como pela disciplina, 
instrucção, ordem, arranjo~ vestuario, armas, corrêame 
e munições, tendo cuidado em que os regJ.Ilamehtos 
sejam fielmente executados, e para esse fim inspeccio
narão inesperada e frequentemente os quarteis, U5ando 
da maior diligencia, para que nenhuma irregularidade 
possa escapar ao seu conhecimento. 

Art. 25. Quando se acha!' só um subalterno nJ:.j~~--~~ 
na companhia, será o responsavel por toda Y~"~AMAR~ 
a ausencia do respectivo commandante ;.~~M'~"L>"" mais "' 
de um, o mais graduado ou antigo cu ~ deveres 
que incumbe áquelle desempenhar. ~ 

;;; ()c, .. 9<;>h \~ \)'\ ~ 
~~ - scs os~-~ 

·~.:.- ---· 
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Art. 26. Devem ter sciencin : 
1.0 D:1s ordens do dia; 
2.0 De LoJas as ordens e regulameatos puulicatlos par;; 

o exerci to. 
Art. 27. Devem ter exacto conhecimento do exer

cício e manobras e do manejo das respectivas :u·ma~, 
para que sejam capazes de ensinar ou dirigir a instruc
ção de qualquer parte do corpo, que se lhet: vossa en
carregar para este fim. 

Art. 28. Cada um dos subalternos reunirá as diffe
rcntes esquadras da companhia de que estiver encar
regado, antes de qualquer revista, para impeccional-as 
cuidadosamente, a fim de entregai-as ao corpmandantc 
da mesma. 

Art. 29. Devem ter conhecimento rios officiaes infe
riores, e soldados da companhia, trazendo sempre com
sigo uma relação, da qual conste o estado das praças. 

CAPITULO XIV. 

DOS OFFICIAES 1:\"FERIORES. 

Art. 30. Os officiaes inferiores, além de saberem ler, 
escrever e contar bem, devem ter actividade, prudencia 
e zelo, e ser babeis ell). tudo que respeita às qualifi
cações de um bom soldado e em rel~ção ú arma a que 
pertencerem, a fim de poderem ensinar aos outros o que 
souberem. 

Tendo sido escolhidos em attenção a est11s qualidades, 
se as perderem ou faltarem a ellas, ou se tiverem negli
gencia na sua apppli~ação, deixarão de ser dignos de 
continu11r nos postos. 

Art. 31. Devendo servir a sua conducta de exemplo 
aos soldados, terão por isso o maior cuidado em que 
seu comport~mcnto seja exemplar. 

Art. 32. No desempenho de seus deveres devem 
mostrar a maior firmeza e inflexibilidade em conserva
rem a disciplina e subordinação, usando, porém, d~ mo
deração nas suas palavras e evitando toda a qualidade 
de violencia . 

Incumbe-lhes mais: 
§ f.. o Tratar os soldados com benignidade, evitand.o 

comtudo qualquer familiaridade ou transacções pecu
niarias, a fim 1le manter sua força moraL 
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§ 2. • Nunca deixar de notar qualquer irregularidact~ 
que observarem, pois se o contrario fizerem virão a ser 
responsaveis como cumplices do mesmo delicto. 

§ 3. o Não permittír que os soldados joguem, nem se 
embriaguem ou façam desordem, devendo reprimir e 
pôr termo a toda e qualquer irregularidade, logo que a 
observarem, dando parte ao seu official, sem perda de 
tempo, de toda contravenção que occorrer. 

§ ~.o Serresponsavcis pela parte da companhia fia 
que se acharem encarregados, assim como por tudo 
quanto lhe pertencer. 

§ 5. o Cuidadosamente observar ~ vigiar as praças 
noveis, acautelando e advertindo-as, logo que commet
terem negligencia ou irregularitlade, i:! procurar r.o
nhecer os seus genios e habilitações. 

§ 6. o No caso de suspeitarem que algum soldado está 
com qualquer molestia e a quer encobrir, prevenir im
mediatamente ao seu official, assim como ao cirurgião. 

Art. 33. O L o s:Jrgento ·será o encarregado da es
cripturação do livro-mestre, das escalas, das ordens do 
dia, do detalhe do serviço, dos mappas diarios c das re
lações de mostra 

Os 2. •• sargentos o coadjuvarão em toda essa cscri
pturação. 

Art. 3~. Nunca se poderão vestir de outra sorte senão 
com o uniforme do corpo, conforme as occasiõcs em que 
devem usal-o ou o serviço em que possam ser empre-
gados. . . 

Art. 35. Tudo quanto fica prescripto no art. 24 para 
governo dos officiaes subalternos, se applicará igual
mente aos officiaes inferiores. 

Art .. 36. Na occasião em que fizerem uma partici
pação, ou estiverem fallando a qualquer official, lhe de
vem fazer a devida continencia com a respectiva arma, 
licando na mesma posição emquanto durar a communi
cação; se estiverem desarmados, levarão a mão á barre
tina ou honet, nunca tirando-a emquanto estiverem 
fallando. , 

Art. 37. Quando se julgarem aggravados e o com
mandante de sua companhia não os attender na represen
tação que lhe fizerem, poderão, só neste caso, dirigir-se 
ao commandante do corpo, com prévia permissão· do da 
companhia, lembrando-se de que merecerão ser casti
gados se a queixa fôr injusta contra seu official. 

- l'ARTC ll. 
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CAPITULO XY. 

DOS FORRIEIS. 

Art. 38. Os forrieis serão nomeados p~los comman~ 
dantes dos corpos, sobre propost:1 fios commandantes da 
companhia, que escolherão par:J isto homens de sua in
teira confiança. 

Art. 39. Ao forriel compete: 
§ 1. o Guardar os objectos da companhia que se acha

rem na arrecadação, conservando-os limpos, bem arru
mados e em hom e&tado, tendo um mappa de carga de 
tudo quanto possuir, não só arrecadado, como distri
buído á!.> praças da companhia. 

§ 2." Ter muito cuidado, logo que qualquer praça 
baixar ao hospital, de :1rrecadar tudo quanto a ella per
tencer, e quando alguma ausentar-se do quartel, e f6r 
reconhecida a ausencia. fazér logo o inventario de 
todos os objcctos que encontrar, pertencentes ao ausente, 
chamando p:.tra testemunhas tres praças que saibam es
crever, para assignarem esse inventario. 

§ 3." Quando as praljaS se recolherem do serviço, fazer 
com que c !las tratem logo da liinpeza do seu armamento 
c equipamento, arrecadando os respectivos objectos e 
não consentindo que nenhum armamento esteja fora da 
arrecadação, prindpalmcnte de noite. 

§ 4. o 1\Iarcar com o numero da companhia e o da 
praça, a quem pertencer, não só o fardamento como o 
armamento c todas as peças elo cquip:1mento, para que 
clle proprio possa reconhecer a pr,1ça que estiver de 
posse Je taes ohjectos, c não consentir que se sirvam de 
objerto algum sem ter a competente marca c nume
ração. 

§ ;). • Ter a seu car.zo os livros dos generos recebidos 
e distribuídos, os p ~r! idos da carga c o titulo de descarga 
da companhia, e todos os mais papeis relativos á arreca-
dação. . . 

§ 6. • Ser responsavel pela conservação dos utensiliOs 
da companhia, os quaes revistarã diariam~nte-s 7." Yelar sohrc o a~seio da companhw e das camas 
dos soldados, conservando tudo na melhor orde_m pos· 
sivel, prevenindo ;JO commandante da rrspeetlva es
quadra de •JU~lquer falta que encontrar. 
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CAPiTULO XVI 

DOS CABOS I>E ESQUADRA E DGS .. ,NSPEÇAD.'\S. 

Art. 4:0. Os cabos de esquadra serão escolhidos d'ent1·c 
os anspeçadas de bom comportamento, que tenh.un a 
necessaria intelligencia, sejam circumspect«;>s, e saibam 
~er, escrevere contar. 

Elles tf!m por dever: 
§ i. o Cuidar nos soldados que forem designados para 

suas esquadras, ensinando-lhes suas obrigações, exigindo 
asseio e bom arranjo P-m seus uniformes, e fazendo com 
que o respectivo armamento e equipamento estejam 
sempre dispostos com toda a uniformidade. 

§ 2. 0 Em todas as occasiões de formaturas, passar re
vista aos mesmos. soldados antes de os apresentar ao 
official commandantc de sua esquadra, .participando-lhe 
qualquer falta que houver e que não tenham podido 
remediar. · 

§ 3. o Fazer gu~ rdas, ou como com mandantes, ou 
simplesmente como cabos, quando a guarda fôr com ... 
mand~da por official ou inferior, e neste caso com
mandar os quartos da guarda quando tiverem de se 
render; rondar as sentinellas tanto de dia como de 
noite; velar que os soldados se conservem sempre uni
formisados e junto do corpo da g-u;Jrda. 

§ 4. o Fazer tambem ordens, dia á companhia, e com
mandar patrulhas, ·sendo sómcnte dispensados das fa" 
chinas e sentinellas, no que, só por castigo, se occuparão. 

Art. 41. Os anspeçadas substituirão os cabos em suas 
faltas, e farão sentinella nas guardas, quando forem 
escalados no numero dos soldados, sendo isentos de f a
zerem fachina, a cujo serviço só por castigo serão obri
g;tdos, 

CAPITULO XVII. 

pOS SOLDADOS, CLARINS, CORNETAS E TAMBORES. 

Art. ~2. Os soldados, clarins, cornetas c tambores 
devem lembrar-se de que, como militares, são destinado:; 
pí!ra ser os defensores da patria; entram no mais 
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honroso emprego c deixam sua vida antiga por o:1trn 
mais elevada e distincta. 

Art. 43. Serão subordinados, fieis, asseiados c exactos 
nos seus uniformes, terão aspecto e garbo militar, c 
serão activos e diligentes em aprender c tlesempenlwr 
suas obrigações com pontualidade. 

Este comportamento lhes fará mer·ecer a boa opinião 
dos seus officiaes e o seu proprio adiantamento; c o con
trario infamia c castigo. 

Art. ~1. Devem cuidadosamente evitar desordens n 
questões, tanto com seus camaradas, como com os p;~ i
sanos, e abster-se do jogo, que lhes é expressamente 
prohibido, de qualquer natureza que seja. 

Art. 45. Farão acontinencia a seus superiores, e terão 
particular cuidado em conhecer perfeitamente os de seu 
corpo, a fim que os possam reconhecer immediata mente 
em qualquer lugar que os avistem. . 

Art. 46. Se algum solclado julgar-se prejudicado em 
seus vencimentos, ou de alguma sorte aggravado ou 
tr;~tado com injustiça, fará a sua representação verbal 
ao commandante de sua companhia, que não deixará de 
attendel-a, se fdr justa. 

Comtudo, se não tiver efTeito, neste cnso sómentc 
poderá. queixar-se clirectamente ao commanrlante do 
corpo, precedendo, porém, permissão do commnndantc 
ua companhia. 

Art. 4.7. Nenhum soldado ~e deve casnr sem licença 
do seu commandantc, pedida por intcrmedio do 
commanclante ela respectiva companhia, c não lhe 
será permiltido residir com sua mulher no quartel, se 
não comportar-se e !la com honestidade e deccncia. O 
soldatlo que se casar sem licença não poderá ter com
sigo sua mulher, quér no quartel, quér no acamp:J
mento. 

Art. -í8. Touo o soldado que se achar doente darã 
logo parte ao cabo ele sua respectiva esquadra. 

Art. 49. Quando trat:1rem com os offieiaes inferiores, 
em qualquer occasião quo seja, se conservarão firmes. 

Art. 50. Sendo prollibido pelas leis militares, o 
vender, desencaminhar, ou estragar alguma cousa de 
~eu vestunrio, munições ou fardamento, aquelle que o 
üzcr será infilllivelmcnte castigado, por isso quando 
qualquer soldado, em acto de serviço, perder ou es
tragar alguma peça de seu uniforme, justificar-se-ha 
para com o official que o commandar nessa occasião, a fim 
de que este altestc por cscriplo que tal extravio não 
proveio de rJcscnido; esse attcstado será aprese:1tado ao 
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commandante da·companhia, que o fará chegar ao co
nhecimento do major, para ser entregue ao soldado 
igua I peça de uniforme. 

Art. 5i. Os clarins, cornetas e tambores devem obe
decer ás ordens do clarim-mór, corneta-mór e tambor
mór, e comparecerão promptamente á chamada com seus 
instrumentos, nunca se dispersando sem que o clarim
mór o determine. 

CAPITULO XVIII. 

DO. OFFICIAL DE ESTADO-liA lO R. 

Art. õ2. O official de estado-maior entrará de ser
:viço na mesma occasião em que se renderem :~s guar
das, e desde então a Lé que est;!S sejam substituídas é 
rr!sponsavel por todo o serviço em geral elo corpo 
naquelle dia, a fim de que se effectue conforme as 
ordens e praticas estabelecidas, conservando-se sempre 
fardado e armado. 

Cumpre-lhe: 
~ 1. 0 Não se afastar dos quarteis do corpo ernquanto 

estiver da serviço, vigiando cuidadosamente tudo que 
occorrer e assistindo ·aos differenles serviços ás horas 
determinadas, para· os fiscalisar, observar e corrigit· 
qualquer falta que se der em contravenção das ordens 
estabelecidas. 

~ 2. o Visitar de dia e de noite as guardas do quartel, 
para ver se todas estão conforme as ordens e vigilantes 
nos seus deveres. 

~ 3. o Fazer a inspecção de todos os quarteis do corpo, 
observando se estão limpos e se todas as ordens se execu
tam ácerca do arranjo das camas, e mais objectos, seja 
de dia ou de noite. 

§ 4. o Fazer estas inspecções com a maior attenção, 
de sorte que uma hora depois de ter sido rendido possa 
apresentar ao major uma parte, mencionando todas as 
novidades que houverem occorrido durante as 24 horas 
em que esteve nesse serviço, declarando tambem se 
todas as ordens foram fielmente cumpridas , ou se 
não o foram, explicando neste cas9 o motivo que a 
isso deu lugar. 

§ 5. o Mencionar na sua parte as horas em que mar
charem e recolherem-se ao quartel as guardas, destaca-
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mentos, etc., e nenhuma dessas forças marchará sem o 
.seu conhecimento, e ua mesma fórma não se dispe-rsarão 
quando se recolherem. 

Art. 53. O sargento de ordens fica immediatamento 
á disposição do oficial de estado-maior para execu.;. 
ta r todas as ordens que este determinar. 

CAPITULO XiX. 

DOS SARGENTOS DE ORDENS OU INFERIOR DE DIA AO CORPO. 

Art. 5&. Entrará de serviço todos os dias um sar.:: 
gento, o qual ficará á disposição do official de estado
maior para o ajudar na execução dos seus deveres, e 
compete-lhe visitar e examinar os quarteis dos soldados 
para communicar ao mesmo official qualquer irregula~ 
ridade que encontrar. 

CAPITULO XX. 

DOS COI\IIlANDANTES DAS GUARDAS 

Ar L 55. Os commandantes das guardas são. insepa
raveis dellas, assim como todas as mais praças; não con
sentirão que estas estejam desunifnrmisadas. a fim de 
comparecerem promptamenle em fórma sempre que se 
chamar ás armas. 

Cumpre-lhes: 
§ L o Velar sobre o a~seio do xadrez, na conservação 

dos utensílios que estivere111 a seu cargo c limpeza do 
corpo da guarda, não permittindo que os presos con
versem com pessoa alguma de fóra sem o seu consenti
mento.' 

~ 2. 0 Todas as vezes que tiverem de abrir o xadrez; 
fazer formar a guanla em semicírculo á porta do mesmo. 

§ 3. o Não consentir que pessoa alguma estranha tenha 
ingresso no quartel, sem o conhecimento do offi\:ial de 
rstado-maior, e que praça alguma saia á run, sem ser 
uniformisada e limpa. 

§ 4,. o Depois do toque de recolher, fechar o portão, 
c mandar apresentar ao otnciaf dr. estado-!flaior todas 
aquellas pr<~ças que rntr:1rrm dr•pois ela renst:l. 
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§ :i. • Não permittir que depois do toque de recolher 
saia praça alguma do quartel sem ordem do official de 
estado-maior. 

§ 6." Prohibir na guarda ajuntamento de pessoas es
tranhas ou mesmo do corpo. 

§ 7. • Conservar sempre as guardas formadas em todo 
o tempo que se renderem c as sentinellas, tanto de úia 
como de n01te. 

~ 8." Fazer com que as sentinellas sejam conduzidas 
para seus postos, debaixo de fórma. pelo cabo da guarda, 
o qual verificará que as ordens de uma scntinella para 
as outras sejam lielmen te dadas e esclarecidas, par-a o 
que, mandando fazer alto á distancia de cimo passos o 
quarto que conduzir, acompanhurá a sentinella que tiver 
de render a outra até que occupe o mesmo posto. 

§ 9. • Não reçeber preso algum sem o conhecimento 
do official de estado-maior, recebendo deste instrucções 
a respeito da culpa do mesmo, a fim de observai-a na 
relação que tem de entregar no dia seguinte ao. dito offi· 
cial antes de render-se a guarda. . 

§ fO. Não soltar nem entregar preso algum; confiado 
á sua guarda, sem que par:~ isso receba ordem do omcial 
de estado- maior, fazendo depois a competente nota na 
sua relação. · 

~ t!. Não Sltisfazer, sem prévia orJem do official de 
est:ldo-maior, qualquer requisição que lhe fór feita pelas 
autoridades civis, para prestar força da guarda, men
cionando na parte que tem de dar antes de ser rendido 
os nomes das praças que compuzeram a força pe
dida, bem como as horas em que sahiram e se reco
lheram. 

§ t2. Entregar ao official de estJdo-maior, antes de 
ser rendida a guarua, a parte das occurrencJas que tiver 
havido, acompanhada da relação dos utensiUos, com 
declaração do estado em que os deixa e uma relação 
dos presos que houver no xadrez, mencionando as culpas 
e á ordem de quem se acham presos. 

CAPITULO XXI. 

DOS CABOS DE DIA. EjSENTIXEI.LAS DA;; COMPANHIAS. 



1112 AGTOS DO I'ODER 

tado-maior tem tolla a ingcrencw sobre as obrigaçfies 
que lhes cumpre execut~r. 

Compete-lhes: 
§ :l. o Comparecer á formatura da parada como uni

forme marcado para as praças da guarda, os cabos 
armados sómcnte de espada c as sentincll:ls sem ella, 
porém com corrêame. Cada uma companhia nomeará 
diariamente um cabo ou anspcçada c tres soldados para 
esse serviço. 

§ 2. o Ser responsaveis pela fiel execução do mesmo 
serviço c fazer com que as sentinellas cumpram as in
strucções que lhes são marcadas neste Regulamento, para 
o que serão inseparaveis da companhia, comparecendo 
com a maior promptidão ao toque de chamada que lhes 
fdr relativo. 

Art. 57. As sentinellas serão collocadas ã3 portas de 
suas companhias munidas de um apito para darem signal 
quando se aproximar algum official, ou quando qualquer 
novidade occorrer na companhia ; serão rendidas jun
tamente com as da guarda do quartel, e terão por dever: 

§ I. o Não consentir jogos e disturbios dentro de sua 
companhia ou perto della, revistando os objectos que 
seus camaradas levarem para fóra da companhia e que 
suspeitarem ser furto; assim como evitar que qualquer 
praça saia de seu lugar para tocar em objectos (le outros. 
que estejam ausentes. 

§ 2." Obstar o ingrc~so de praças de outras compa
nhias dentro da su:1 sem o conhecimento do cabo de dia. 

~ 3.0 Velar sobre o :1sseio c bom arranjo da compa
nhia, e cumprir fielmente todas as ordens que receberem 
por intermetlio do ca h o de dia. 

§ 4. o Não consentir que praça alguma saia da com
panhia depois do toque d.c silencio, sem o conhedmento 
do cabo de dia, para que este possa informar ao offichl 
de estado-maior da falta que encontrar, se este nessa 
occasião ti ver de passar revista incerta, e cumprir rc
strictamente as ordens que receberem relativas ás luzes 
do interior da companhia. 

CAPITULO XXII. 

REVISTA DO l\IEIO·DIA, DE RECOLHER E INCERTAS. 

Art. 58. Ficam estabelecidas revistas do meio-dia, 
de recolher c incertas, que scrJo passadas pelo oficial 
de estado-maior" 
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Art. 59. A do meio-dia será passada da fórma se
guinte: 

§ f'. • Um quarto de hora antes mandará o clarim, 
corneta ou tambor de promptidão tocar a chamada geral 
para se reunirem no corpo da guarda, lugar esse em 
que se devem sempre formar para executar· os toques. 

§ 2. • Feito depois o toque geral, por toda a banda, 
os sargenteantes formarão as praças dentro das respe
ctivas companhias, verilicando pela escala do serviço 
aquellas praças que faltarem. 

§ 3. • A' hora indicada O!'- clarins executarão o toque 
do meio-dia. O official de estado-maior, depois de re
ceber todas as partes da1" companhias, mandará fazer os 
toques para o rancho á ala que tiver de ser servida 
primeiro, e debandat· aquella que ficar para a segunda 
mesa. 

§ 4. • Quando occorrer alguma~ novitlade nessa re
·Vista, deve logo fazel-a chegar verbalmente ao conhe
cimento do major ou de quem suas veze3 fizer nessa 
occasião, independentemente de mencionai-a no dia se
guinte na parte que tiver de dar. 

Art. 60. Na revista de recolher observar-se-ha o se
guinte: 

§ f. • Um quarto antes da hora determinada para o 
toque de recolher, o official de estado-maior mandará 
tocar a chamada geral de clarins, cornetas ou tambores, 
para que áquella hora se execute o toque geral por 
toda a banda. 

§ 2. • Finalisando o toque e fechado o portão do quar• 
tel, o official de estado-maior percorrerá as compa
nhias; nas quaes os sargenteantes devem formar todas 
as praças que pernoitam no quartel, procedendo Íl cha
mada pela escala do serviço em presença do dito official, 
a quem entregará um pernoite ou relação com os nu
meros daquellas praças, e bem assim das que forem li
cenciadas, e das horas em que se devem recolher. · 

§ 3.• Pela chamada que o sargenteante fizer na es
cala, o official confrontará com o pernoite para averi
guar as que faltarem, e as horas em que se recolherem, 
a fim de mencionar tudo em sua parte. 

§ 4. • Os pernoites que receber das companhias serão 
tambem entregues ao major no dia seguinte com a 
parLe, para este fiscalisar se aquellas praças que não 
entraram nos pernoites foram ou não devidamente 
excluídas delles. 

§ 5. • Concluída a revista, mandará pelo clarim de 
promptidão fazer o toque de tirar o bonet ; será esse 

i á \I -PARTE U, 
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o signal para todos rezarem o terço, findo o qu:.l man
dará tocar a debandar. 

§ 6. o Emquanto o official de estado-maior passa re
vista, os inferiores, em cujas companhias já se tiver 
ella passado, lerão a nomeação do serviço de suas praças 
para o dia seguinte, affix.ando tambem uma cópia da 
mesma nomeação á porta da companhia. 

§ 7. o Uma hora depois do toque de debandar; man
dará o official de estado-maior tocar silencio (ultimo 
toque que se faz de noite), para que todas as praças 
, se recolham ás suas companhias, onde poderão sómente 
::onversar em voz baixa para não pertubarem o repouso 
dos que quizerem dormir. ·· . 

Art. 61. As revistas incertas serão feitas pela fórma 
seguinte: 

O official de estado-maior passará pelo menos uma 
revista destas, que assim se denominam por serem 
passadas à hora que elle julgar mais conveniente; para 
esta revista, quando á noite, mandará chamar os sar
genteantes das companhias, que as formarão, c o official, 
verificando pelo pernoite se todos se acham presentes, 
mandará dispersar á medida que fôr passando à revista, 
á qual se poderá tambem proceder sem acordar as pra-

. ças, examinando sómente pela contagem dellas. 

CAPITULO XXIII. 

DAS ESCOLAS DO,S RECRUTAS. 

Art. 62. O commandante do corpo nomeará os offi
ciaes precisos, que tenham as habilitações necessarias 
para instruirem as praças que não estiverem habilitadas, 
os quaes serão sómente dispensados do serviço externo 
do quartel, para que possam com mais assiduidade 
cumprir os deveres de instructores e comparecer ás 
horas estabelecidas para o ensino. 

Art. 63. Nomeará tambem um ou mais inferiores ou 
cabos dos mais habilitado~ para coadjuvarem os officiaes 
no ensino dos recrutas mais atrasados, sendo da mesma 
fórma dispensados do serviço externo do quartel. 

Art. 6(1,. Cada escola não deverá ter maior numero de 
recrutas do que de HS a 20, e divididos por classes em 
relação ao gráo de adiantamento dos mesmos. - · 
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Art. 6o. A instrucção comprehentlerá: 
L o Desde a posição do recruta em fórma até a escola 

de pelotão; 
2. o O manejo das respectivas armas, comprehen;lendo 

tambem o tiro ao alvo; 
3. o A nomenclatura de todas as partes daquellas ar

mas, o methodo de as conservar no devido estado de 
limpeza, segundo as instrucções de H de Setembro de 
:1862, mandadas pôr em pratica pela ordem do dia do 
exerci to n. 333 de 22 de Outubro do mesmo a nno. 

Art. 66. As partes da instrucção, primeira e segunda, 
citadas no artigo antecedente, deverão ter lugar nas 
seguintes horas: no verão das 5 ás 7 da manhã e das 5 
ás 7 da tarde; no inverno das 6 ãs 8 da manhã e das 
~ ás6 da tarde;· A parte terceira da mesma instrucção 
deverá ser duas vezes por semana, das iO horas da ma
nhã ao meio dia, para não complicar com as outras. 

Art. 67. O tempo necessario para o recruta se pre
parar no ensino de suas obrigações depende de sua maior 
ou menor intelligencia, e por esse motivo não se póde 
fixar época para passar a prompto; com tudo o ensino 
não deve prolongar-se pot· mais de seis mezes para 
aquelles de menor comprehensão. 

Art. 68. Os officiaes instructores darão ao major, no 
fim de cada mez, uma relação elas prar:as de suas escolas 
que estejam no caso de passar a promptas, para que 
o major pessoalmente verilique se devem ou não entrar 
no serviço. Serão publicados !11 ordem do detalhe os 
nomes de todos os que passarem :: promptos. 

Art. 69. Os recrutas, emquanto nJo pnssarem a 
promptos, só serão escalados para o serviço interno do 
quartel, e durante as horas <lo ensino os substiluii·ão 
as praças promptas; mas se a necessidade fôr tal que 
exija o concurso deiles no s2rviço exlerao, então devem 
ser escolhidos para esse iim os mais aJiantados. 

Art. 70. O commandante do corpo póde alterar as 
horas da instrucção marcatlns neste Regulamento, sem
pre que fôr mais conveniente a marcha do serviço. 

CAPITULO XXIV. 

DA ESCOLA DE INSTRUCÇÃO PRI:\IARIA. 

Art. 71. Os commandantes ãos corpos estabelecerão 
escolas de instrucção primaria, na fórma do aviso do 
ministerio da guerra de i7 de Agosto de 1851,. 
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Art. 72. Nomearão um official para director da es
cola, que tenhJ as habilitações necessarias para ensinar 
aos cabos e soldados do corpo a ler, escrever e as quatro 
operações de aritl1metica, c aos forrics c officiaes infe
riores os princípios de geometria plana. 

Art. 73. Um inferior, ou outra qualquer praça que 
já tenha as habilitações precisas, será nomeado para 
coadjuvar o official director da escola, e tanto este como 
aquelle ficarão dispensados sómente do serviço externo 
do quartel; não podendo ser escalados para o serviço 
interno no mesmo dia. 

Art. 7~. O official director d1 escola dará ao major 
parte dia ria dos alumnos que faltarem, e no fim de cada 
mez organizará uma relação geral delles, com declaração 
do gráo de adiantamento de cada um nas differentes 
ma terias estabelecidas. O commandante do corpo remet
terá ao quartel-general só mente nos mezes de Janeiro 
e Julho de cada anno a relação, de conformidade com o 
qne está determinado nas ordens do dia do exercito 
ns. 43 e 57 de 25 de Janeiro e 12 de Abril de !858. 

Art. 75. Os alumnos que mais se distinguirem serão 
apresentados pelos respectivo director, para serem no 
fim de cada anno examinados por dous officiaes babeis, 
sob a presidencia do major, e os que obtiverem appro
vação, serão elogiados em ordem do dia do corpo e dis
pensados do serviço por quatro dias. 

Art. 76. O alumno que, no fim de seis mezes de 
ensino sem interrupção, não mostrar algum adianta
mento em nehhuma das materias que se lhe ensinar 

. deverá ser excluído da escola. 
Art. 77. A escola só deixará de funccionar nos dias 

feriados, e o commandante do corpo ·estabelecerá as 
horas da instrucção, tendo em vista que o ensino dos 
recrutas não os embarace de poderem tambem fre
quentar estas escolas. 

Art. 78. As praças que se matricularem serão só
mente dispensadas do ser\'iço externo do quartel, e 
durante as horas do ensino as substituirão as praças 
que não frequentarem a escola. 

CAPITULO XXV. 

DO SERVIÇO INTERNO DO QUARTEL. 

Art. 79. O toque de alvorada será feito ao romper 
do dia por todos os clarins, cornetas ou tambores, que 
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se reunirão um quarto de hora antes da chamada do to
que geral. 

Art. 80. A' hora que o inferior encarregado do ran
cho participar que se acha prompto o almoço, apresen
tando a amostra ao offi.cial de estado-maior, mandará 
este tocar a formatura, depois avançar para o rancho, 
marchando as praças formadas e conduzidas pelos_ infe
riores, vestidas com suas blusas, fardeta~ de bnm ou 
sobrecasacas, prohibindo-se o comparecimento em man-
gas de camisa. · 

O rancho será distribuído da seguinte maneira: no 
verão,- o almoço ás sete horas, o jantar ao meio dia e 
a ceia ás seis e meia ; no inverno, -o almoço ás oito, o 
jantar ao meio dia e a ceia ás seis da tarde. 

Art. 8:1.. Depois do almoço far-se-ha o toque para 
reunião das praças que tiverem de entrar de guarda no 
quartel, e para qualquer outro serviço que ti ver de ser 
rendido de 2~ em 2~ horas, comparecendo tambem a 
essa formatura todos os empregados das officin:ts do 
quartel; o official de estado-maior qne tenha de entrar 
de serviço assistirá a ella tambei;D, passando a tomar 
conta do serviço quando o ajudante mandar a parada 
seguir a seus destinos, precedendo a necessaria licença 
do commandante, do major, ou do offi.cial de estado
maior. 

Art. 82. Durante as 2~ horas, o offi.cial de estado
maior e o inferior de dià ao corpo serão incansaveis 
em velar e percorrer todas as repartições que houver no 
quartel, exigindo que as ordens sejam fielmente cum
pridas por todos. Sendo o official de estado-maior o 
fiscal do serviço, nenhuma alteração será feita nem nas 
horas, nem no pessoal que entrar de serviço nesse dia 
sem sua sciencia ; e por ser o responsavel por tudo 
quanto occorrer no interior do quartel durante as 
21J, horas, nenhum toque se fará se~ que seja por seu 
intermedio, para o que o acompanhará sempre o ela rim, 
corneta ou tambor de promptidão. · 

Art. 83. Nas segundas feiras de cada semana, e a 
uma hora determinada proceder-se-ha em todas as com
panhias á revista de armamento, que será passada pelos · 
respectivos commandantes, comparecendo tambem os 
offieiaes subalternos. 

Nas quartas flliras de todas as semanas a revista será 
de equipamento, e nas sextas feiras de fardamento, de
vendo nesta revista cada prar:a levar a roupa da ordem. 

Art. 8~. O commandantc lla companhia, ou quem 
suas vezes fizer, dará ao major d0 corpo, depois dare-
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vista, uma parte por escripto das faltas que encontrar, 
que não esteja ao seu alcance remediar, taes como a 
substituição de alguma peça de armamento ou equipa
mento, que esteja estragada, por outra nova. 

Art. 85. Em todas as occasiões do pagamento do 
pret, comparecerão os subalternos das companhias, e 
proceder-se-ha á leitura dos artigos de guerra. ou da
quelles que os substituírem. Os commandantes dellas 
darão ao major uma cópia fiel, extrahida da relação do 
pagamento, na qual declararão quaes as praças que dei-

. xaram de ser pagas e o motivo por que, ficando em seu 
poder as quantias restantes, e mencionando-se na rela
ção do pagamento seguinte se foram ou não entregues a 
seus competentes donos. 

CAPITULO XXVI. 

DAS LUZES. 

Art. 86. O official de estado-maior terá todo o cui
dado em que a illuminação de gaz do quartel se climinúa 
á meia força depois da revista de recolher, mandando 
pelo inferior do dia do corpo percorrer muitas vezes o 
quartel durante a noite para prevenir qualquer trans-
gressão dessa ordem. · 

Art. 87, Póde algumas vezes ser necessario que as 
luzes das companhias ou mesmo gos quartos dos sargen
teantes se conservem com toda a força; nesses casos 
cumpre que o officia! de estado-maior marque até que 
hora devem assim se conservar. · 

Art. 88. Quando o quartel não fór illuminado a gaz 
terá o official ae estado-maior muito cuidado em que, 
durante toda a noite, tenham as luzes das companhias, 
corpo de guarda, etc., a intensidade compatível com a 
quantidade de combustível destinado para esse fim na 
tabella em vigor. 

CAPITULO XXVII. 

DA FACHINA. 

Art. 89. Será nomeado diariamente um cabo para 
.administrar este serviço, sob a direcção do inferior 'de 
dia ao corpo, de quem receberá as instrucções da ma
neit·a e por onde deve comeÇar o mesmo serviço. 
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Art. 90. Todos os presos de correcção, e bem assim 
todos aquelles cujas sentenças não os excluírem dos 
trabalhos dos quarteis, devem ser tirados do xadrez, ao 
amanhecer, para as fachinas do aquartelamento, escol
tados por praças, para esse fim detalhadas, ou por praças 
da guarda, e serão entregues ao cabo da fachina, que 
será o responsavel por elles emquanto estiverem fóra 
do xadrez. 

Art. 91. Quando não houver presos, ou o numero 
destes não fôr sufficiente para a fachina, serão pedidas 
praças das companhias pelo detalhe do serviço geral, e 
dellas se encanegará da mesma fórma o cabo da fachina. 

TITULO li. 

Disposições relat.ivas <I. Os corpos de cavallaria,. 
de nrt.ilharia a pé e a cavallo, e mais corpos 
montados, e ao batalhão de engenheiros. 

CAPITULO I. 

CA VALLARIA E ARTILHARIA A CA V ALLO E A PÉ, CORPOS 
~IONTADOS E BATALHÃO DE ENGENHEIROS. 

Art. 92. Os regimentos e corpos de cavallaria, os re
gimentos de artilharia a cavallo, e outros corpos mon
tados, os corpos de artilharia a pé, e o batalhão de 
engenheiros, além das obrigações exigidas nos capítulos 
antecedentes, terão mais as dos seguintes capítulos. 

CAPITULO 11. 

DO COI\IMANDANTE DO CORPO, 

Art. 93. Além das visitas que todo o commandante 
tem de fazer, conforme dispõe o art. L o do presente 
Regulamento, o dos corpos montados inspeccionará a 
forragem. 

Art. 94:. Visitará tambem as cavallariças, a enf.;:e:r~m~a-~=~ 
ria dos cavallos, e a for~agem que ho_uver na arr - ,_~ , · 
ção, todas as vezes que Julgar convemente. ('\ \)._ ~~.!Ulf. 

Art. 95. O commandan te considerará o o-
ronel como seu immediato no commando ento, 

-:-...; 
{; ::::? 
!!c;:) 
o\ 
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cuja autoridade lhe será muito vantajosa manter, depo
sitando nelle a sua confiança e fazendo-o sciente dos 
seus projectos e intenções. 

Art. 96. O commandante do batalhão de engenheiros 
tem mais as seguintes obrigações: . 

L • Velar na boa conservação do trem de parque de 
sapadores e pontoneiros. 

2.• Instruir o batalhão nos diversos trabalhos de 
guerra, quér nos de construcção de obras de campanha, 
quér no estabelecimento de pontes para passagem de 
rios; e igualmente no serviço de abertura ou estabele
cimento de vias de communicação por meio de estivas, 
aterros, picadas, trilhos de ferro e linhas telegraphicas, 
eem geral nos serviços especiaes de sapadores, ponto
neiros, mineiros e conductores. 

CAPITULO III. 

DO TENENTE•CORONEL. 

Art. 97. O tenente-coronel, occupando o segundo 
lugar no corpo, terá por dever: 

§ t.• Ajudar escrupulosamente o commandante a 
manter a sua autoridade e fazer executar as suas or
dens, por todos os meios que estiverem ao seu alcance. 

§ 2." Vigiar sobre a exacta observancia, tanto das 
ordens geraes do exercito, como das do corpo, provi
denciando para que sejam ellas cumpridas, e quando 
achar negligencia ou desvio, immediatamente o parti
cipará ao commandante, se julgar necessario. 

Art. 98. Compete-lhe igualmente tudo quanto está 
prescripto no art. L o e nos arts. 93 e 9~, de sorte que 
não haja omissão ou irregularidade alguma, que escape 
á vigi!ancia delle ou do commandante. 

Art. 99. E' de primeira necessidade, que se conserve 
na melhor intelligencia com o seu commandante para 
sustentar a regularidade do serviço, a disciplina e su
bordinação de todos os que lhe estão sujeitos; e po
dendo as obrigações do major mui~as vezes privai-o de 
darinstrucção ao t•egimento, convém que nesses casos 
della se encarregue o mesmo tenente-coronel. 
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CAPITULO IV. 

DO MAJOR. 

Art. 100. Tudo quanto fica deLerminadonoart. 97, 
relativo ás obrigações do t.enente-coronel, se applicarã 
igualmente ao major, que tambem coad~juvará o mesmo 
tenente-coronel na insLrucr-ão dos officiaes. 

Art. 101. Na chegada do corpo a novo quat·tel, es
tenderá ás cavallariças .a inspecção de que trata o 
art. 2.0

, ~ 8.0 

Art. 102. O major do batalhão de engenheiros tem 
mais as seguintes obrigações: 

1.° Coadjuvar o corilmandante no que fór concer
nente aos trabalhos de guerra. 

2. o Instruir os officiaes subalternos na pratica dos 
referidos trabalhos, para que elles possam bem dirigir 
os soldados. 

CAPITULO V. 

DO AJUDANTE. 

Art. :1.03. O ajudante do batalhão de engenheiros 
tem tambem as seguintes obrigações: 

L •Passar revista ao"s diversos contingentes do bata
lhão, que sahirem para trabalhos de guerra, exami
nando se todas as ferramentas estão em bom estado, e 
se os sargentos manda dores levam suas medidas metricas 
para a construcção de qualquer obra ou accessorio. 

2. o Instruir os inferiores e cabos na nomenclatura de 
todos os instrumentos, ferramentas, e mais material 
empregado nos trabalhos proprios do batalhão. 

CAPITULO VI. 

DO QUARTEL•MESTRE. 

Art. 104.. O quartel-mestre, além das obrig-ações de 
que trata o art. õ. •, deverá ter a seu cargo a ferragem 
dos animaes, não receber a forragem sem que seja 

- UIITE 11. lll:l 
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examinada pelo major, e finalq~ente especificar na re
l~ção a que se refere o art. 5. o ~ 7. • a direcção r ela
tlva, e o numero das cavallaricas. 

Art. :1.05. Receberá do encarregado da repartição com
petente os utensílios para o serviço do abarracamento c 
cavallariças, do que passará recibo, devendo notar nelle 
o estado e qual i ::la de de tudo o que lhe fdr en trcgue ; 
não recebendo, porém, os que estiverem incapazes para 
os fins respectivos. 

Art. :1.06. O quartel-mestre dos corpos de artilharia, 
além dos deveres geraes, deverá ter Lambem em arreca
dação todos os objectos necessarios para a limpeza c 
·concerto do arreamento, devendo para esse fim fazer os 
competentes pedidos. 

Art. 1.07. Ao do batalhão de engenheiros cumpre: 
i. o Ter a seu cargo os armazens do trem de sapadores 

e pontoneiros, dando parte ao major quantlo as com
panhias deixarem de entregar qualquer peça de ferra
menta, as entregarem quebradas, ou em máo estado de 
limpeza, para ser responsabilisado o culpado ; e no caso 
de ser o objecto inutilisado em acto de serviço, orde
nar-se o concerto ou pedir-se que seja dado em consumo 
o que não estiver nessas condições. 

2. o Ter á sua disposição os sargentos mandadores, 
cabos e soldados artífices que o commandante julgar 
conveniente para o serviço das officinas e conservação 
do material arrecadado. 

CAPITULO VII. 

DO VETERlNARIO. 

Art. toS. O veterinario é responsavel pelo curativo 
de todos os animaes doentes. 

Art. !09. Terá sob suas ordens todos os ferradores, 
aos qnaes deve instruir na maneira de sangrar e auxiliar 
o curativo. 

Art. HO. Todas as manhãs, na occasião da limpéza, 
percorrerá as cavallariças para examinar minuciosa
mente os animaes que lhe forem apresentados pelos fer
radores, mandando recolher á enfermaria aquelles cujas 
molestias exigem maior desvelo no tratamento, appli
cando aos mais os medicamentos como entender. 

Art. 1H. Feita essa in~pecção, se dirigirá com os fer
radores á enfermaria, onde procederá ao curativo. 
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Art. H2. Terá a seu cargo no quartel uma ambulancia 
para esse fim, fornecida com todos os intrumentos, ap
parelhos e medicamentos indispensaveis ao curativo. 

Art. H3. Escolherá entre os ferradores o mais habi
litado para dirigir os outros, não só no methodo de 
ferrar, como no modo de sangrar e curar, a fim de que 
possa supprir a sua falta. 

Art. IH. Terminado o curativo dos animaes, dará 
ao major um mappa ou relação de todos os doentes, com 
declaração de seus numeros e das respectivas compa
nhias. 

Art. Hõ. Vigiará constantemente sobre a saude dos 
anjmaes do corpo, não deixando nunca de participar ao 
major qualquer molestia contagiosa que entre elles 
appareça, e que exija prompta remoção para fóra do 
quartel. · 

Art. :U6. Inspeccionará frequentemente as ferra
mentas dos ferradores, prevenindo ao major das faltas 
que encontrar. 

Art. U 7. Não consentirá que se appliquem remedios 
aos animaes, sem que seja por sua ordem, salvo nos casos 
em que se torne indispensavel o prompto eurativo. 

Art. H8. Visitará mais de uma vez a enfermaria, e 
acompanhai-o-ba neste serviço o ferrador nomeado dia
riamente pelo detalhe. 

Art. H9. Examinará escrupulosamente os animaes 
que se houver de comprar ou vender, classificando no 
segundo caso as molestias de cada um, e avalia,ndo, de 
combinação com o major e os commandantes de com
panhia, o preço por que devem ser vendidos em hasta 
publica; a respeito dos primeiros emittirá a sua opinião. 

CAPITULO VIII. 

DO PlCADOR, 

Art.· !20. O picador terá a seu cargo todos os exerci
cios de equitação, empregando o maior cuidado para que 
sejam executados com a maior perfeição possível, se
gundo as instrucções que receber do commandante; e 
por nenhum modo consentirá que se altere a maneira 
estabelecida de montar a cavallo, sem expressa ordem do 
mesmo commandante. 

Art. l2:l. Ensinará a montar a cavallo, tanto aos 
officiaes como aos soldados, informando ao major ácerca 
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da falta de attenção de qualquer official, e prendendo á 
ordem do commandante os inferiores e soldados que 
tiverem tal procedimento. 

Art. :122. Será responsavcl pelo ensino de todos os 
animaes do corpo, executando-o no menor tempo pos
sível, para que com brevidade fiquem promptos e po5sam 
entrar nas til eiras. 

Art. i23. Indicará ao major um inferior ou cabo que 
julgar mais habilitado para coadjuvai-o no ensino das 
praças, ficando este dispensado do serviço que compli
que com as horas do ensino. 

Art. :124,. Exigirá a mais exacta obediencia e regula
ridade nos exercicios do picadeiro, participando ao 
major toda e qualquer falta de subordinação que ob
servar. 

Art. 125. Terá o maior cuidado, como responsavel, 
para que se guardem em boa ordem todos os objectos 
da picaria, participando ao major quando os arreios ou 
parte delles estiverem já muito usados,· ou quando 
por qualquer outro motivo estejam incapazes, para que 
sejam examinados e substituídos por outros. 

CAPITULO IX. 

DO SELLEIRO. 

Art. :126. O selleiro é responsavel pelo concerto dos 
sellins e arreios dos cavallos, e é subordinado á disci
plina de sua companhia. 

Art. :127. Satisfará logo toda a requisição dos com
mandantes de companhias para os r,oncertos dos artigos 
que necessitarem disso, participando-o ao quartel-mes
tre, a quem dará conta da materia prima que receber e 
empregar nos ditos concertos. 

Art. :l28. Escolherá nas companhias, e requisitará do 
quartel-mestre, para serem postos á sua disposição, os 

· soldados que tiverem mais aptidão para o officio de sel
leiro, a fim de aprenderem a encher e coser os suadou
ros dos sellins. 

Um desses soldados será annexo a cada companhia c 
assistirá á inspecçãó que o selleiro fizer aos arreios dos 
c~vallos depois das marchas e exercícios, a fim de re
ceber delle as ordens e instrucções que lhe determinar 
relativas ao serviço de que estão encarregados. 
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CAPITULO X. 

DOS COl\11\lANDANTES DE COMPANHIAS. 

Art. !29. Além dos deveres de commandantes de 
companhia, compete aos commandantes de bateria: 

§ L o Zelar na conservação e limpeza das bocas de 
fogo e viaturas, examinar cuidadosamente se todo o 
arrêamento se conserva em bom estado e competente
mente limpo e se as parelhas de sua bateria são bem 
tratadas, devendo empregar todo o cuidado para que em 
qualquer oecasião não se lhe encontre falta, sendo elles 
os unicos responsaveis. 

§ 2. o Exercitar as praças de suas baterias no manejo 
. e exerci cio das bocas de fogo, e ensinar-lhes a respectiva 

nomenclatura, bem como a das viaturas. 
~ 3. o Instruir os conductores nos movimentos de suas 

parelhas, e ensinar-lhes a nomenclatura do arrêamento. 
Art. :1.30. Os commandantes de companhia no bata

lhão de engenheiros, além d:~s obrigações impostas aos 
dos corpos do exercito, têm mais a de instruir aos seus 
subalternos menos habilitados, ou os que não tenham 
estudos, na pratica dos trabalhos de guerra, fazendo 
respo_nsavel a cada um delles por uma secção de com
panlua. 

CAPITULO XI. 

DOS SUBALTERNOS. 

Art. i3L Os subalternos são responsaveis ao com
mandante de companhia não só pelos objectos mencio
nados no art. 2~, mas tamhem pelo equipamento e 
arreios; devendo inspeccionar, além dos quarteis, as 
cavallariças. 

Art. :1.32. Devem conhecer os cfficiaes inferiores, sol
dados e animaes, indicando o estado destes na relação 
a que refere o art. 29. 

Art. 133. Os subalternos das baterias, além dos de
veres geraes, são responsaveis a seu cnmmandante de 
bateria pela secção de que estiverem encarregados, bem 
como pela disciplina, instrucção, ordem e arranjo do 
vestuario, corrêame, armamento e arrêamento, pala
menta das bocas de fogo e mais utensilios. 
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Art. 13~. Cumpre aos mesmos subalternos ter exacto 
· conhecimento dos princípios de cxcrcicio, manejo e 

manobras tanto a cavallo como a pé. 
Art. 135. Os subalternos do batalhão de engenheiros 

deverão examinar. cuidadosamente que as ferramentas 
dos soldados de sua secção estejam bem limpas, e afiadas 
as que forem de córte, fazendo com que os sa1·gentos 
mandadores e carpinteiros assistam ao serviço de afiar, 
para que os soldados não estraguem as ferramentas, 
e remettendo-as, quando fôr necessario, ao quartel
mestre com uma nota para irem á officina de ferreiro 
afim de reparal-as, ou á carpintaria, quando precisarem 
de novos cabos. 

Art. 136. Devem ter o conhecimento pratico dos 
differentes trabalhos de guerra, para que possam ensi
nar aos soldados não só a nomenclatura de todas as 
partes da fortificação, dos accessorios de defesa, ferra
meu tas e mais trem do serviço especial de engenheiros, 
como a maneira de trabalhar. 

CAPITULO XII. 

DOS OFFICIAES INFERIORES. 

Art. 1.37. ·A responsabilidade dos officiaes inferiores, 
de que trata o art. 32, § 4. 0

, comprehende a instrucção 
dos soldados no modo de limpar e cuidar os seus cavallos, 
arreios e pertenças. 

Art. 138. Os officiaes inferiores vigiarão constante
mente os animaes, cuidando em que sej<:m bem 
tratados, ensinando aos soldados a conhecerem os pri
meiros indícios de molestia nelles, c bem assim a sua 
obrigação de o participarem logo. 

Art. 139. Além das obrigações dos sargentos ajudan
tes dos corpos, o do batalhão ele engenheiros deverá 
coadjuvar o ajudante na instrucção dos inferiores e 
cabos. 

Art. UO. Os forrieis do batalhão de engenheiros 
devem tamhem coadjuvar o quartel-mestre na arreca
daçã;o, arranjo e conservação do trem de sapadores e 
pontoneiros. 

, Art. :f.M. Os sargentos mandadores do batalhão de 
engenheiros são os mestres dos soldados artífices, e di
rigirão não só as officinas, como o trabalho de confecção 
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dos accessorios ; tendo a seu cargo, na companhia ou 
nas officinas, as respectivas ferramentas. 

Art. U2. Os sargentos mandadores devem fazer o 
pedido da materia prima e das ferramentas que forem 
necessarias para o trabalho de suas officinas, a fim ele 
que o quartel-mestre organize o pedido geral. Entre
garão ao mesmo quartel-mestre a feria das officinas para 
que elle organize a geral, quando os soldados receberem 
salario por. seu trabalho. 

Art. 143. O posto de sargento mandadot· será preen
chido pelos cabos ou soldados artífices de boa conducta, 
e que sejam capazes de desempenhar os deveres de mes
tre, para o que passarão por exame, feito por uma com
missão nomeada pelo commandante da escola militar. 

CAPITULO XIII. 

DOS FORRIEIS. 

Art. 14:~. Os forrieis são responsaveis pelos utensílios 
da cavallariça, que deverão revistar na fórma do art. 39 
§ 6.• 

CAPITULO XIV. 

DOS CABOS DE ESQUADR.\ E ANSPEÇADAS. 

Art. :145. Os cabos de esquadra c anspeçadas comman
darão patrulhas, como determina o art. 40 § 4. o, e bem 
assim guardas de cavallariça. 

Art. 146. Os cabos do batalhão de engenheiros, além-. 
das obrigações que competem aos dos corpos, dirigirão 
nos trabalhos de guerra turmas de trabalhadores, e coad
juvarão os sargentos mandadores na confecção dos ac-
cessorios. · ' --~==~ 

A~t. 147 ._Os cabos conductores do_ batalhão 0 ei"' A iA A;; 
nhe1ros serao encarregados dns secçoes do ~~~ !.. n, 
padores. ~'V;. 

~S' 
(Q::j 

t( ..... , 

\::_ 



1128 ACTOS DO i'ODF.:R 

CAPITULO XV. 

DOS SOLDADOS, CLARINS E CORNETAS. 

Art. i48. Os soldados de cavallaria, com mais particu
laridade, se devem lembrar que têm muitas vantagens 
de que os das outras armas não gozam, e que, além dos 
animaes que se lhes entregam, se deposita confiança na 
sua lealdade e honra pessoal, e por isso devem caprichar 
em merecer esta distincção por uma conducta escrupu
losa e exemplar. 

Art. 149. Todo o soldado terá o maior cuidado 
no seu cavallo, esforçando-se para que appareça o me
lhor possível: por nenhuma razão o deve espancar ou 
tratar mal, ou ensinar-lhe manhas, e no caso de o 
fazer será rigorosamente castigado. 

Art. 150. Ajudará a ferrar o seu ."~Hllo, não consen
tindo que se lhe faça violencia alguma ou que se lhe dê 
mão tratamento. , 

Art. 151. Os soldados, que servirem de conductores 
de artilharia, além dos deveres geraes, terão mais por 
dever: , , 

§ :t..• Tratar das parelhas, bem como de. todo o arrae
mento, conservando-o sempre limpo sem que lhe falte 
peça alguma. 

§ 2. • Quando as guarnições forem montadas, terão 
túdo o cuidadú na sua montarià e arreamento. 

Art. 152. A praça que fór ferreiro, ou encarregada da 
forja, deverá zelar sobre a conservação desta, e terá todo 
o cuidado na ferramenta, pela qual é responsavel. 

Art. :153. As praças de artilharia a pé, além dos de
veres geraes dos corpos de íilfantaria, serão instruídas 
no exercício de bater, ensinando-se-lhes a nomenclatura 
das bocas de fogo, dos reparos, palamenta e mais uten
sílios; serão tamberil instruídas no exercício da arti
lharia de campanha puxada a braços de homens e da 

'artilharia de montanha. · 
Art. 1M. No batalhão de engenheiros os soldados 

artífices carpinteiros, e os ferreiros, dirigidos pelos res
pectivos niandadores e cabos, servirão nas ofiicinas do 
batalhão, e se occuparão nos conçertos do mat.erial per
tencente ao mesmo batalhão, conforme o officw de cada 
um; os artífices de fogo nos trabal~os de guer~a são e~
carregados do carregamento das mmas, e para ISSO serao 
tambem empregados no concerto docartuchame a cargo 
do batalhão. 
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CAPITULO XVI. 

DOS FERRADORES. 

Art. !55. Os ferradores. das companhias estão sob as 
ordens do. veterinario. 

Art. :156 . .Marcharão todas as manhãs, por occasião da 
limpeza dos animaes, com suas. respectivas companhias, 
a fim de examinar os animaes e apresentar ao veterinario, 
quando ahi apparecer, aquelles que necessitarem de 
curativo. 

Examinarão se os animaes de suas companhias neces
sitam de ser ferrados e cravejados. 

Quando por algum motivo qualquer companhia não 
tiver ferrador, será logo supprida essa falta por algum 
ferrador de outra companhia, para isto nomeado no 
detalhe do serviço. 

Art. :l.57. Ao ferrador. nomeado diariamente pelo 
detalhe compete velar sobre os animaes doentes, ferrar 
e curar os que se recolherem do serviço e necessitarem 
de algum tratamento. 

CAPITULO XVII. 

DO OFFICIAL DE ESTADO-MAIOR. 

Art.. :1.58. O official de estado-maior percorrerá as 
cavallariças, a fim de, ás horas proprias, observar se está 
tudo prompto para dar-se a ração aos animaes, e o par
ticipará ao commandante se estiver naquella occasião 
presente no quartel ou a outro qualquer dos officiaes su
periores, mandando_logo proceder ao competente toque. 

Art. i 59. O officral de estado-maior, no batalhão de 
engenheiros, fará reunir ás horas determinadas, e con
forme as ordens do commandante da escola militar, a 
cuja jurisdicção ficam sujeitas as officinas do batalhão, 
as praças que trabalharem nas respectivas officinas, 
com os competentes sargentos mandadores, e as farão 
marchar para o serviço. 

Art. 160. Durante o dia o ollicial de estado-maior do 
!J<1ialhão de engenheiros, para coadjuvar a fiscalisação 

- P.\RTE U. H2 
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por parte da escola militar, visitará as officinas e exa
mrnará se os operarios trabalham com regularidade, 
dando parte no <.lia seguintG ao official de dia á escola 
d~s novidades que encontrar. 

CAPITULO XVIII. 

DOS COlll\B.ND.~NTES E GU/lRD.\S DE CAVALLARIÇA. 

Art. 161. Cada companhia nomea1;á diariamente um 
cabo ou anspeçada, como commandante, e trcs soldados 
para guardas da c3vallariç~, ós quaes compareeerão 
tambem á formatura da parada, marcada no art. 81, for
mando á retaguarda, vestiClos á vontade, mas com 
decencia. 

Art. 162. Os eommanclantes conduzirão os guardas 
de cavallariça aos seus postos quando marchar a parada 
geral, e receberão de seus antecessores o mappa dos 
utensílios, elas cabeçadas c dos animaes existentes nas 
argolas, assim como a quantiu;Jcle de fornecimento para 
rações dos animacs c numero de feixes de capim, exa
minando tudo e dando logo parte ao forriel da com
panhia ele qualquer falta que encontrarem. 

Art. :1.63. A guarda deve ser inseparavel da caval
lariça durante as vinte c quatro horas. 

Art. 1.6~. O commandcnte della conservará effecti
vamente uma sentinella vigilante, para evitar que os 
animacs se escoucêem ou se soltem, e que soldados de 
.outras comp:mhias tirem as cabeçadas ou algum uten
sílio da cavallariça ; devendo a mesma sentinella cui
dar tambem na limpeza e, asseio da cavallaria ... 

Art. Hm. O commandante :Jssistirá sempre á ·entrega 
dos utcnsilios e mais objectos de uma pará outra.; as 
sentinellas são rendidas ás mesmas horas que as da 
guanla do quartel. . 

Art. 1.G6 •. O c:ommandante não permittirá que os· 
guardas se afastem para longe da cavallariça sem mo
tivo c que pernoitem fóra della. 

Art. 167. Terá todo o cuidado em que as praças ou 
outra qualquer pessoa não maltratem os animacs com 
pancadas, s~;nclo o respJr!sav::l pela inobservancia desta 
disposição. 

Art. 168. ~ão consentirá que praça alguma que se re
colher ao quartel a cavallo, se retire ela cavallariça sem 
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primeiro substituir a cabeçada de freio pela de prisão, e 
desapertar as silhas, e só decorrido algum tempo deixará 
então tirar o sellim do animal, fazendo coni que a praça, 
a quem este pertencer, o esfregue pelo lombo com re
traço secco. 

Art. :169. Dará logo parte ao official do dia se algum 
animal adoecer, ou fôr recolhido de qualquer serviço 
ferido ou maltratado. 

Art. t70. Não deve consentir que praça alguma ensi
lhe qualquer cavallo que não seja de sua montada, para 
o que verificará, pela relação affixada na cavallariça, Fe o 
cavallo pertence a essa praça, salvo o caso de receber 
ordem contraria, fazendo então observar essa occur
rencia no mappa que tem de entregar no dia seguinte 
ao forriel. 

Art. :1.71. Quando porqualquer motivo tiver de deixar 
o commando da guarda da cavallariça antes, de ser ren
dido, entregará todos os objectos por contagem ao 
soldado mais antigo, o qual supprirá a sua falta, cum
prindo todas as suas obrigações. 

Art. :1.72. O commandante da guarda de cavallariça, 
depois de ser rendido, entregará ao forriel da compa
nhia um mappa igual ao que entregar a<:> seu substituto, 
observando todas as novidades que occorrerem, sendo 
este mappa depois entregue ao commandante da com
panhia. 

CAPITULO XIX. 

DO SERVIÇO INTERNO DO QUARTEL. 

Art. i 73. Ao toque de alvorada, apresentar-se-hão ao 
official de estado-maior todos os officiaes de dia ás com
panhias, e na falta de officiaes será este serviço feito por 
cadetes e inferiores habilitados. 

Art. :174,. As praças formar-se-hão em suas compa
nhias, munidas dos competentes apparelhos de limpeza, 
que serão revistados pelos cabos de suas esquadras, po
dendo comparecer vestidos e calçados á vontade, porém 
com toda a decencia, e, feita a chamada pelos inferiores 
das companhias, marcharão formadas para as cavalla
riças ao toque de limpeza, que será feito tambem por 
todos os elarins um quarto de hora depois do toque de 
alvorada. 
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Art. 175. Os inferiores apresentarão as pr.tç:1s lle suas 
respectivas companhias, declarando qU1cs ns que sem 
motivo justificado dei:orém de comp:1recer, dando 
tambem uma relação a ra(1a um otnciacs uc tlb das 
praças que comp~:rcc~rcm á limpcz], com os nume
ras dos animacs que houverem tlc !im p}r, devendo 
essa nomeação ser feita com antecc:lenci~. a fim di' ser 
lida na v espera por occasião da revista de recolher, p:u·n 
que cada praça fique sabendo o cavallo 0u animaes que 
lhe compete limpar no dia seg-uinte, vist0 a impossibi
lidade de poderem effcctivamcnte tratar só mente do ca
vallo de sua montada. 

Art. 176. Procedcr-se-ha á limpez:1 so!1 a vigil:mcia 
dos oficiaes de dia c dos inferiores, observando-se que 
seja feita com todo o desvelo, que os so!dauos não cas
tiguem e maltratem por fórma alguma os anirnacs, os 
quaes serão limpos com o ferro, á eseova c á bror.~:1, não 
sendo permittida a lavngem dellcs dos corvi!hões r.· 
joelhos para cima, excepto a respeito <los que o ofncial 
de dia julgar nccessario. 

Art. i77. Os cabos de esquadra c nnspcçadas devem 
ter o cuidado de ensin~r os recrutas de sms esquadras 
a maneira como devem fazer este serviço. 

Art. 178. Os animacs não serão recolhidos ás baias 
sem serem apresentados ao oficial de dia para os rcvis
t~r, estando pres:mtn o inferior que responda não só 
pela limprza dos :mimaes, <.;omo pela ferragem, man
dando tosar nquelles que o precis3rem. 

Art. 179. Terminada a limpeza dos animaes c das c:'
vallariças, que será feita pela respectiY;J. gu1rda, o ofici:Jl 
de dia participará ao de estndo-maior que se acha con
cluído esse serviço, levando tnmlwm ao seu conheci
mento as faltas que houver, para este mencionai-as em 
sua parte, caso julgue conveniente. 

Art. 180. As praças, formauas c conduzidas pelos in
feriores, se recolherão ás suas companhias, para proce
derem á limpeza e arranjo deltas. 

Art. 181. O oficial de estado-maior, depois Llc rccelJcr 
as participações de todo~ os officiaes de di,1, llC se ter 
feito a limpeza, c de se tt'r datlo agua ao<> :winues, 
mandará dar a ração a estes, precedenr.:o o compctcn te 
toque de clarim de promptidão, pcrro:-rcndo .logo ~s 
cavallariças para examinar se os o!liciaes de dta cstao 
em seus postos, se as rações são uistrilmir1as.como ma~ca 
a tabella, fazendo alguma prisão neccss::rn c menciO
nando em sua parte as irregularidades ou f?ltas que en
contrar, tanto prlo rruc rc•sr:•it:l :':s prccas r:e prct como 
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;,os o1IL.:i~es de Jia, os quaes darão parte ao official de 
!'Stlldo-maior, sempre que houver se executado o serviço 
da limpeza, das datas d'agua e ração aos animaes. 

Art. 1.82. A's horas determinadas, mandará o official 
de estado-maior fazer o toque de official de dia, e depois 
de verificada a presença deste em cada companhia, se
guir-se-ha o toque d'agua aos animaes, que serão pu
xados de um a um pelos guardas de cavallariças, e en
tregues aos commandantes respectivos, que se collocarão 
junto ao tanque para os segurar durante o tempo que 
beberem. Os officiaes de dia estarão tambem nas caval
lariç~s, c o inferior de dia ao corpo perto do tanque pa~a 
examinar se os animaes bebem agua á vontade; finah
s:-tda a dat3 d 'agua far-se-hão as de rações. 

Art. 183. O capim que se der aos animaes será serro
tu.do ou cortado pelos guardas de cavallariça no compri
mento dn dous palmos, sendo esse serviço fiscalisado 
pelo o!Iicia[ de dia. 

Art. i8(!. O capim, milho ou outro qualquer forneci
mento, que o qua r Lei-mestre tiver de distribuir para sus
tento dos :m!maes, deve ser recebido pelos officiaes d:.: 
dia, os quaes assistirão ao p2so, medida ou contagem de 
taes generos, e darão ao official de estado-maior, ás 5 
horas da tarde, uma not1 dos recebidos durante o dia, 
para que este a remetta no seguinte com a sua parte ao 
major do corpo. 

Art. 185. Para que as datas d 'agua e de ração sejal:! 
em todas as companhias começadas ao mesmo tempo, 
deve o official úe estado-maior fazer com que os officia('S 
de dia colloquem-se em seus postos antes de se ouvir o 
toque. O official de estado-maior terá muito cuidado na 
regularidade das horas para o toque d'agua e ração aos 
animaes, para o que recorrerá ás instrucções que esta
belecem este ramo de serviço, e que se affixarão tambem 
na sala do estado-maior. 

Art. :181J. No verão serão os animaes tirados das man
gedouras para beberem agua ás seguintes horas : ás 10 
da manhã, f e 4 da tarde e 8 e t.2 da noite; no inverno 
ás fl da manhã, 1 c 3 da tarde e 8 da noite. 

Art. t.87. O capim será dividido com iguahJàdc, p::i".-, 
ser dislribuido ás horas seguintes: no verão, -.ás 8 e 
H da manhã, 1 112 e 4 f/::! da tarde, 8 1;2 e i2 l;2 
da noite e 2 da madrug-ada; no inverno,-ás 8 e 10 ! 1 2 
da manhã, 11/2 c 41/2 da tarde, 9 c t2 da noite e 2 i;2 
da madrugada. 

Art. t.88. As rações de milho, tanto no verão ·c,:;m··· 
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no inverno, devem ser distribuídas ás 7 1;2 da manhã 
e 4 :1./2 da tarde. 

O farelo, fubá, cannas, cevada, favas ou outro qual
quer grão serão distribuídos ao meio dia. 

Art. 189. O commandante poderá alterar as horas 
d'agua e ração aos animaes, quando as convenicncias do 
serviço o exigirem. 

Art. !90. Na quinta-feira de cada semana, todas as 
praças de folga procederão á lavagem das mangedouras, 
escolhendo-se urna occasião em que esse serviço não 
complique com as horas dns rações. 

Da mesma fórma devem ser lavadas e vasculhadas as 
comp~nhias em todos os sabbados, tendo os cabos o cui
dado de fazer que os soldados c!e suas esquadras lavem 
tambem. as camas. 

Art. 191. Quando não houver possibilidade de per
noitarem no quartel os officiaes de dia, assistirão os 
inferiores das companhias ú distribuição do capim e a 
dar-se agua aos animaes durante a noite, para o que o 
official de estado-maior os mandará chamar pelo inferior 
de dia, que pernoitará no corpo da guarda. 

Art. 192. Os officiaes de dia não se devem retirar do 
quartel, emquanto não tiverem feito serrotar e cortar 
todo o capim para as tações dos animaes, e mandado 
espalhar o retraço secco nas cavall:1riças para camas uos 
cavallos. 

CAPITULO XX. 

DAS ESCO~AS DE .·RECRUTAS. 

Art. 193. Nos corpos montados a instrucção elos re
crutas comprehenderá: 

~ 1.0 Além elo que para os demais corpos dispõe o 
art. 615 deste Regulamento, o ensino de montar, o qual 
será dado com assistencia do picado r, que instruirá os 
recrutas nas regras de equitação, na posição do soldado 
e em todos os movimentos e evoluções a cavallo, até os 
da escola de pelotão inclusive. 

§ 2. o A nomenclatura de todas as peças de equipa
mento e o modo de armai-as e desarmai-as. 

Palacio do Rio de Janeiro, H> de Novembro de· t876. 

DuQuE ;m CA xn s. 
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DECRETO :'i. 6374- DE 15 PE NOVEMBRO DE i876. 

Manda subsistir no anno de 1877 a designação feita no Decreto 
n.0 6038 de 2.7 de Novembro de 1875 quanto á ordem da substi
tuição reciproca dos Juizes de Direito da Curte .. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Ha por bem, 
para execução do art. 4.0 elo Decreton. 0 ~82~ ele 22 de 
Novembro de 187:1, que no anno proximo futuro de 
1877 os Juizes de Direito da Cdrte se substituam reci
procamente conforme a ordem estabelecida na relação 
annexa ao Decreto n. 0 6038 J.c 27 de Novembro de :1875. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro c Secretario de 
Estado dosNcgocios da Jtisliça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em quinze 
deNovcmllro de mil oitocentos setenta c seis, quinqua
gesimo quinto da Indcpcnt.lcncia c do Imporia. 

PHINCEZA iMPEi.UAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6375 - DE 15 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Designa a ordem em que os Juizes Substitutos da Côrte de· 
verão cooperar com os ~~izes de .Direito e substituir-se reci
procamente no anno de 1877. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua i'ilâges-
tade o Imperador o Senhor D. Pedro H, Ha por bem, 
para execução dos arts. 3. o c 4. o do Decreto n. o 11824 
de 22 de Novembro de 1871, Decretar que no anno 
proximo futuro de !877 cs Juizes Substitutos da Côrte 
cooperem coin os Juizes de Direito e se substituam re · __ 
procamente pelo modo seguinte: ~A-,, 

Art. L o Serão immediatos Supplentes : (\\>. \\~ ~ ' ~~~ 
O primeiro Juiz Substituto, da La V ~~rphãos 

e do Auditor de Guerra ; ~ 
O segundo, da 3.a Vara Cive!; ..... ~ c;.. f, Qo'"' ()~ 

H à5 -<...~<V.,. 
\ 

~ o 
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O terceiro, do Juiz dos Feitos da Fazenda e do Auditor 
de Marinha; 

O qunrto, da i .3 Vara Cível; 
O quinto, da 2. 3 Vara Commercial; 
O sexto, do Provedor de Capellas e Resíduos ; 
O setimo, da 2.' Vara de Orphãos; 
O oitnvo, cb f. a Vara Commercial; 
O nono, ela 2.' Vara Cível. 
Art. 2." Na substituição reciproca dos Juizes Substi

tutos se observará a ordem em que se acham eollocados. 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 

do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em quinze 
de Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da Inclependencia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6376- DE f5 DE NOVEMBRO DE i876. 

Concede privilegio a Antonio Joaquim de Souza Sebrosa, para 
o aptJarelho denominado-Conformador-de sua invenção. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Antonio Joaquim de Souza 
Sebrosa, e de conformidade com o parecer do Conse
lheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio, por cinco 
annos, para fabricar e vender o apparelho de sua 
invenção, denominado- Conformador- destinado a 
tomar medidas de alfaiate. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
I\Iagestadc o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Pnblicas, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quinze de Novembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndependencia c do Imperio. 

PRiNCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thoma:: José Coelho de . ilmeida 
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DECRETO N. 6377- DE 15 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Concede privilegio a Francklin Antonio Diniz e Fernando 
Aleixo Pinto· de Souza, para fab.ricarem c venderem carroças 
de sua invenção, destinadas a preparar e !Doer car€:· · · 

A PriP.ceza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereram Francklin Antonio 
Diniz e Fernando Aleixo Pinto de Souz~, e Tendo ouvido 
o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional, Ha por bem Conceder-lhes privilegio, 
por oito annos, para fabricarem e venderem carroças 
de sua invenção, destinadas a manufacturar café moído 
pela pre>são das rodas das mesmas, conforme a descrip
ção e desenho que depositaram no Archivo Pablico. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
:Magestade o Imperador, l\Iinistro 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 quinze de Novembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo quinto da In
depcndencia c do Imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thoma~ José Coelho de Almeida. 

!\!anda executar proviso1·iamente medidas tendentes ao melho
ramcnLo do s.erviçn sanitario em diversos portos e cidades 
marítimas do Impcrio. 

A Princeza Imperial Regente, e:a Nome do l:npcrador, 
Attwclenrlo ás representações iJU() tê<n sido dirigidas ao Go
verno Imperial pela Junta.'CcJntral d0 Hygiene Publica, sobre 
;~ urgente necessidade de <~doptnrcm-sc providend3s ten
!lent~s a preservar da import~ção e !l<!Senvo!vimento de 
moiestins conta:.;iosas e in[eceio·conta;;iosas diverso3 portos 
c eidades m<Jritim~s do Imperio, e TJndo em consideração o 
;:;Hcccr da Commi~!'iío r;spct~ial nomearia pnra indicar tae;; 

- PAR'fr-: IJ. H:~ 
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providencias: Ha por bem Mandar que provisoriamente 
sejam executadas as disposições seguintes : 

Art. i. 0 A Junta Central de Hygiene Publica, no serviço 
sanitario da cidade do Rio de Janeiro, será auxiliada por 
medicos especiaes nomeados pelo Ministro dos Negocias do 
Imperio sobre proposta da mesma Junta e assim distri
buídos: 

Tres medicos effectivos e seis adjuntos, para cada uma 
das freguezias de Santa Rita, Santa' Anna e Nossa Senhora 
da Gloria. 

Doas effectivos e quatro adjuntos para cada uma das do 
Santíssimo Sacramento, S. José, S. Christovão, S. Francisco 
Xavier do Engenho Velho, Santo Antonio e Divino Espi• 
rito Santo. 

Um effectivo e dous atljuntos para cada uma das de Nossa 
Senhora da Conceição do Engenho Novo e Nossa Senhora 
da Candelnria. 

Um effectivo e dous adjuntos para ambas as de S. João 
Baptista da Lagôa e Nossa S~nhora da (.:,mceição da Gavea. 

§ i.0 Para a boa execução do serviço sanit:Hio, distribuirá 
o Governo as attribuiçõ~s ora a cargo do presidente da Junta 
de Hygiene pelos membros da mesma Junta e expedirá as 
necessarias instrucções, nas quaes dividir-se-hão as paro· 
chias em tantos districtos quantos forem os meuicos effec
tivos, cujas attrillnições e deveres ficarão regulados nas 
mesmas instrucções. 

§ 2. o Em tempo de epidemia a Junta Central de Hygiene 
Publica poderá alterar a distribuição dos medicos acima de.· 
termina:la, quando o reclamar a desigual extensão da epide
mia nas parochias urbanas. Precederá, porém, autorização 
do Ministro do lmperio á de:;ignação dos ditos medicas para 
servirem nas purochias sub-urbanas, verificudu aqueJia lly
pothese. 

§ 3. o Os medicas effectivos, que terão as gratificações 
constantes da tabella annexa, residirão nas parochias em que 
servirem. Os adjuntos só perce!Jerão as mesmas gratificações, 
no caso de Eerem cham~dos a serviço pela Juuta de Hygiene 
para substituírem os eff~ctivos, qu::mdo impedidos, ou p·ara 
os auxiliarem em tempo de epidemia. Não serão obrigados 
a residir nas respectivas parochias. 

§ 4. o Quando não forem em alguma paro1:hia precisos os 
serviços de todos os seus medicas adjuntos serão chamados 



EXECUT!l"O. 

os que a lunta de Hygione julgar necessarios, sendo prefe· 
ridos os que res;direm na mesma parochia. 

Art. 2. o Fica elevado a qua1ro o numero dos ajudantes do 
Ins.pector de Saude do Porto, marcado no Decreto n. 0 ~736. 
de ~3 de Janeiro de i86l, art. L o 

Dous destes ajudantes serão encarregados das visitas dia· 
rias aos na v los ancorados no porto, e os outros dons das visi
tas aos navios que ne lle forem entrando, e procederão todos 
de accôrdo com as dispo;ições do art. 5. o daquelle Decreto. 

Art. 3.0 Para execução do disposto no capitulo 7.0 do dito 
Decreto, é provisoriamente creado, na enseada d3 Jurujuba, 
a 600 metros do hospital maritimo de Santa lzabel, um Jaza· 
reto fluctuante, destinado á quarentena aos passageiros pro
cedentes de portos onde grassar febre amarella, cholera
morbus ou peste do Oriente. Ficará a juizo da ::uturidade 
sanitaria submetter á mesma cautela os passageiros proce
dentes dos portos onde reinar qualquer outra molestia grave 
e transmissível. 

§ 1.0 Neste lazareto, que será estabelecido em um navio 
com as proporções e accommodações convenientes, só po
derão ser recebidos e conservados os passageiros que nüo 
vierem affectados, nem o forem ahi de qualquer das men
cionadas molestías. 

No caso contrario, serão removidos para o hospital mari· 
ti mo de Santa Izabel, se neste não houver doentes de mo
lestia Jiv~rsa. 

§ 2.0 Verificada a hypothese do final do paragrapho ante
cedente, será promptamente estabeler;ido, j)ara receber tacs 
doentes, um hospital fluctuante na enseada da Jurujuba, ou 
uma enf,)rmaria na península do Cajú. 

§ 3. o Haverá no lazareto um administrador, subordina :lo 
ao Inspector de Saud<J do Porto, ou a quem suas vezes fizer 
e os serventes e guardas necessarios; todos os quaes perce
berão as gratificações constantes da tabella annexa. 

§ ~-o Os ajudantes encarregados das visitas aos navios 
ancorados visitarão tambem diariamente o !azare to, provi
denciando sobre a remoção dos doentes, que aili encontrarem 
affect:1dos de qunlquer das molestias designadas neste artigo, 
para o hospital marítimo de Santa Izabel. 

§ 5. o C·Jrrerão por conta dos quarentenados as despezas 
de sua alimentação e da desinfecção à:Js respectiVi.!S baga· 
gcns. As d::; armazenagem dos carregamentos dos navios 
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correrão por conta dos proprietarios, comrnandautes, arm~
dl)res ou carregadores. 

Quando os quarentenados forem immigrantes vindos po!' 
conta do Governo, de associaçõas ou de particulares, as des. 
pezas de alimentação e desinfecção serão p1),ps pela Repar· 
tição competente, pelas mesmas associações ou particu
lares. 

§ 6. 0 Aos quarentenados serão f,Jrueci:!os gratuitamente 
os moveis e roupas de cama indispensaveis. 

§ 7. o O navio que fôr consiiJerado pelo Inspector de Sa ud e 
do Porto na 2.• e 3.• das hypotheses do art. 2l do Decreto 
n. • 273í de 23 de Janeiro de i861, seguirá sem demora para 
a ensea la da Jurujuba, afim de ser submettido ás medidas 
sanitarias. Qu1nto ao que se achar na 1." hypothese do 
mesmo artign, poderá permanecer no ancoradouro, se assim 
o entender o referido fnspector. 

§ 8. 0 Para a baldeação das carga; dos navios inficiona
dos, na fórma do disposto no art. 33 do citado Decreto, rol
locar-se-ha um pontão no lugar qutJ olnspector de Saude do 
Porto indica r. 

§ 9. 0 Hwerá na enseada da Jurujuba uma ronda pcrma. 
nente, feita p~r um escaler da R~partição da Marinha, tripo
Jado com pessoal da mesma Re;_Jartição, afim de auxiliar ;: 

' autóridade sanitari:l na observancia dos arts. 3~ e 38 <lo 
mencionado Der-reto. 

§ 10. A quarentena para os passageiros de navios infi· 
cionados, na 2.• e 3." hypotheses do art. 21. do referido De· 
ereto, será de sete a dez dias completos, se a molestia fôr 
febre amare! la, cholera-morbus ·ou peste do Oriente. Se, 
porém, fôr outra, o Inspector de Saude do Porto marcará o 
prazo que julgar conveniente. 

Se o ultimo caso do mal epldemico se tiver dado a herdo 
mais de f~ dias antes da chegada do navio inficionado ao 
porto, a qu'arentena poderá ser limitada. a cinco dias com
pletos. 

§ H. A quarentena dos passageiros do navio mspeito, na 
hypothese do citado art. 21, será de tres a cinco dias com
pletos. 

§ 12. Con~ar-se-ha o prno da quarentena, e:-n qualquer dos 
casos mencionados, da entrada dos pas.;ageiros no lnzareto. 

Art. ~. 0 O hospital maritim•J de Santa Izabel conservar· 
se-ha aberto, r, r~ra elle serão removi•ln5 immedia•amen~c: n:: 
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pessoas que, a bordo dos navios surtos ou que surgirem 
no porto do llio de Janeiro, forem ou vierem affectat!os 
de qualquer das mo!estias declaradas no ar:igo antece· 
c~en te. 

§ L o Para este hospital serão igualmente removidas as 
:,>essoas affectadas de qualquer das mencionadas molesti3s e 
resiuentes nas freguezios urbanas da Côrte: 

1. 0 Quaudo voluntari:lmente a isto se prestarem. 
2. o Quando forem encontraàas sem o conveniente trata· 

mento nos cortiços e estalagens, ou em outras habitações de 
sea1eihante natureza. 

:3. o Quando houverem sUo admitti.Ja~ n:1s casas de •anue, 
::o;:pitaes e enfermdri~s. cor.t:-a o disposto nas posturas mu · 
nicipaes. 

Serão tambem aili recebid1s as p:~ssoas que se apresenta
rem para ser tratadas de qualquer das mesmas molestias. 

§ 2. o A distJosição do artigo antecedente só terá execução, 
quando não tornar-se extensa a epid:mlia que se pretenda 
p•·evenir, c~;:o em que serão creadas na Côrte as enferma
rias que se julgarem ncces;arias. 

§ 3. o A qualquer pe~soa da familb ~do doente removido 
para o hospital maritimo de Santa Izabd será permittido 
acnm;;anha!·o durante o tratamento e periodo da molestiu, 
was tblfá em qu:uentena permanente até que pela autori
c::.~ue sanit:lria ~eja da mesma dispensaJ~. precedendo as 
precisas rned idas de àesinfeccão. 

§ ~.o O serviço tia remLlção dos doentes até ao poato do 
embarque exe::utar·se·ha com as cautelas e brevidade neces· 
~ar ias por ordem e sub a direcção dos medi c os de \larochias, 
a cuja disposi.:ão serão postos vellit:ulvs especiacs. 

§ 5. o Em tempo de epidemia ú tran~porte dos doentes dt• 
po,:to de embarque rara o hospital marítimo de Santa Izabcl 
far-se-ha em barcaçns cobertas, rebo•:adas por lant·has a 
vapor, empregadas especialmente ne~:;e serviço, havendo 
em cada uma o pessoal uece.-sario e uma aml>ulancia com 
os medieamentos indispensaveis. 

Nos tempog normaes, a remoção de l{U:dquer doente que 
ap·,areça será ieita nas (lfoprias lanchas a vapor. 

§ 6. o 0> doentes que, por orC:em dos mcdi~os de parochias 
forem removidos para o hospital mari:imo tle Santa lzabel, 
Serão acompanhados d~ guias por este:; ruhrirad~s. nns 
quacs se dec!ararão os nomes dos mcsm' s docntr·s, su; 
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idade, estado, profissão e residencia, a duração da moles tia, 
o dia e hora da remoção e o ponto de embarque. 

§ 7. o Os empregados do hospital marítimo de Santa Izabel 
serão os constantes da tabella junta, e vencerão as gratifi· 
cações nesta designadas. 

§ 8.• Os ditos empregados residirão no mesmo hos· 
pita!. 

§ 9. • Sem11re que houver no hospital doentes das molestias 
de que trata o art. 3. 0

, os empregados do serviço interno 
serão considerados em quarentena permanente. 

§ :1.0. Quando fôr difficil e perigoso o transporte marítimo 
dos doentes para o hospital de Santa Izabel, deverão ser elles 
recolhidos ao da Gambôa, d'onde remover-se-hão os de ou
tras molestias, Jogo que se desenvolver a epidemia que se 
pretenda prevenir. 

Dado aquelle caso em tempo não epidemico, os doentes 
serão recolhidos a uma pequena enfermaria estabelecida 
no morro da Gambôa e dependente do hospital deste nome, 
a qual deverá estar sempre preparada para o indicado 
fim. 

Art. 5. o As disposições dos artigos antecedentes serão ex
tensivas ás Províncias da Bahia, Pernambuco, 1\'Iaranhão, 
Pará, S. Paulo e Rio Grande do Sul, naquillo que lhes fôr 
applicavel, com as modificações que o Governo julgar con
venienles, ficando restabelecido o art. 2. • do Decreto n. • 828 
de 29 de Setembro de 1851, alterado pelo art. 9.0 do Decreto 
n.• 2052 de i2de Dezembrode'i857. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho t.le 
sua Magestade o Imperador, Senador do lmperio, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em 
quinze de Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quin· 
quagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunka e Figueiredo. 
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Tabella a que se ref"ere o Decreto n. 0 63')'8 
desta data. 

Pessoal. Gratificação 
mensal. 

Medico de parochia. . ..••.................... 300~000 
250,5000 
50;5000 
5ft6000 

Administrador do Lazareto .................. . 
Servente ......•.............................. 
Guarda ...........•.......................... 

Hospital àe Santa Izabel. 

Medico d irector .............................. . 
Medico interno ............................. . 
CapcJlão ........... ·.' ......................... . 
Almoxarife ................................. .. 
Escrivão .......••............................. 
Pharmaceutieo.. . ........................... . 
Cozinheiro ....•...•.............. , .......... . 
Porteiro ..................................... . 
3 serventes a 4,0$000.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 enfermeiros a 60$000 ........ , .............. . 

OBSERVAÇÕES. 

600;5000 
500SOOO 
f.00$000 
150,5000 
toosooo 
Hi0$000 
60;)000 
50~000 

120;)000 
f.:W;)OOO 

O medico de parochia que fôr chamado a servir nas fre
guezias sub. urbanas terá uma razoavel gratificação addicio
nal, fixada pelo Ministro do lmperio, sobre proposta da 
Junta Central de Hygiene Publica. 

Quando no hospital de Santa Izabel não houver doente 
algum das moL~stius designadas no art. a.• do Decreto acima, 
os empregados do mesmo hospital perceberão sómente me· 
tade das gratificações, á excepção do Director, Capellão a 
Pharmaceutico, que apenas terão: o primeiro ~00~000, o se
gundo 20;)000 e o terceiro 100§000. 

Pala cio do Rio de Janeiro em iã de Novembro de !876.-:.~ .. :::·:.·-- -~ 
-José Bento da Cunha e Figueiredo. ~~(\ ~ t .. ~ t r, 

:-.~ vntd . .• , 
<.\,)~ ~-

~'f.--
~ d'\:AA:F'~ ~ ;:;. 

~~ < 
,! c::o '"\ ~ 

\~ 
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DECRETO N. 63"í9- D~ 30 DF: !\OV I.;}IBRO DE l87(i. 

Crêa, no Municipio da Curte, duas escolas normaes primarias. 

Usando da autorização consi~nada no art. 2. 0 § 24da 
Lei 11.0 2670, Lle 20 de Outubro de 1875: Hei por bem, 
ern Nome Lle Sua illagestade o Imperador, Decretar o se-
guinte : . 

Art. L" Ficam creadas, no Município da Côrte, duas 
escolas normacs, uma para professores e outra para pro
fessoras de instrucção primaria. A escola normal de 
professores serú externato e a de professoras inter-

. nato. 
Art. 2. o O ensino, nessas escolas, sera gratuito e 

comprehendcrá: 
1." lnstrucção moral c religiosa; · 
2. 0 Lingua n:Jcional; 
3." Língua franceza; 
4. o Arithmetica até logarithmos, algebra até ás equa

ções do 2. o gráo, geometria plana, ·metrologia e regras 
de esc ri pturaf;ão mercantil ; 

5. o Elementos de cosrnographia, e de geog-raphia ge
ral, geographia do Brazil, historia universal (noções) c 
bistoria do Brazil; 

6. o Princípios elementares de scicncias physicas e 
naturaes e dt physiologia e hygiene; 

7. o Noções geraes dos direitos e deveres do homem c 
do cidadão, e de dconomia social c domestica ; 

8. o Pedagogia e pratica do ensino primaria ; 
9. 0 Desenho linear e calligraphia ; 
W. i\lusica vocal; 
ll. Gymnastica; 
i2. Trabalho.:; de costuras, tecidos e bordados, na es

cola normal de professoras. 
Art. 3. 0 A cada escola normal será annexa, para os 

exercícios praticas do ensino, uma das esco!asprima-
rias do município. · 

Art. 4. o O curso de C3tudos será de trcs~ annos do 
modo srguin te : -

1. 0 anno. 

Instruc{'ão moral a religiosa: historia sagrada, C:l
tcehismo da diocese, moral; 

L!:Jgl!a nacional: leitura e analyse grammatical de 
prosatlorcs c poetas; exercícios de construcçiio: 
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Língua franceza: leitura, traducçã:o e analyse gram
ma ti cal de prosadores c poetas ; 

Arithmetica até logarithmos; algebra até ás equações 
do 2. • gráo; metrologia: systema legal de pesos e me
didas; 

Desenho linear e calligraphia; 
Musica vocal : princípios geraes, solfejo; 
Gymnastic:1 : exercícios graduados sem instrumentos; 
Costuras, na escola normal de professoras. 

2. 0 anno. 

Língua nacional: recitação de prosadores e poetas 
portuguezes e brazileiros, analyse philologica; exer
cícios de redacção; 

Elementos de cosmographia e de geographia geral; 
geographia ào Brazil: estudo completo; 

Geometria plana; regras de escripturação mercantil; 
Principi0s elementares de physica e chimica ; 
Pedagogia : princípios geraes de educação physica, 

intellectúal, moral, religiosa e cívica; methodoJogia: 
geral; exrrcicios praticas na escola annexa; 

Desenho linear e calligi'aphia ; 
Musica vocal: solfejo, concerto de vozes; 
Gymnastica: exercícios graduados sem e com instru-

mentos; 
Tricot, crochet e bordados na escola normal de pro

fessoras. 

3. • trnno. 

Língua nacional : recitação de prosadores e poetas ; 
analyse de estylo, exercícios de composição; 

Noções geraes dos direitos e deveres do homem e do 
cidadão; princípios de economia social e domestica; 

Princípios elementares de historia natural dos tres 
reinos; noções geraes de physiologia e hygiene; 

Noções de historia universal; historia do Brazil: es
tudo completo; 

Pedagogia : methodolog-ia especial, exposição de todos 
os methoàos de ensino e de sua conveniente applicação, 
exercícios pra ti c os na escola annexa ; 

Desenho linear e calligraphia; 
Musica vocal: solfejo, concerto de V(}zes ; 
Gy_mnaslica: exercícios graduados com instrumentos; 
Tncot, crochet, ponto de marca e bor·dados na escola 

normal de profr;;:soras. 
- PARTE li. 
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Art. ~. • Para ser· 11dmittido alumno professor re
quer-se : 

1. • Certioão de idade ou outro documento rrtuiva
Jenle, por onde conste que o asrirante tem 16 e a <lspí
rante :t5 annos de idade, pelo menos; 

2:" Approvação em exame de ailmí~~ão, cujo pro
gramma e inslrucções serão estabelecidos em rcgul;.<
men to ; 

3. 0 AttestaJos de distincta aptidão litteraria e de 
distincta moralidade, aquelles passados pelos professores 
com quem estudou e estes pelos paroc!Jos dos lugares 
em que residiu nos tres ultimas anno5; 

(!,." Exame feito p:ll' um medico por onde se verifique 
que o aspirante é pbysicamente habil para o magi~lerio. 

Art'. 6. o Satisfeitos os requisit,os do artigo 2ntcce~ 
dente, o aspirante, no acto da matl'icula, com rspecial 
autorizaçJo de seu pai, tutor, curador e do juiz co:npe
tente, se fôr orpllão; se ourigará por lermo de con
tracto a scl'\'ir no ensino prirnar·io do 1\Junic!pio tla 
Cúrte pelo tempo de cinco annos successivos do modo· 
que fúr estabelecido nos regulamentos do Govr.rno. 

Paragrapho unico. Desta obrigação se poderá remir, 
entretanto, nos casos e do modo cstabcleddo nesses re
gulamentos. 

Art. 7.0 O alumno que fór approvado nas malerias 
do L o e ·2." anno do curso normal, obterá o diploma 
de professor habilitado para as escolas primarias do 
t. o gráo; e aquellc que, com o mesmo rc~u ltado, con
cluir o curso, obterá o diploma de professor habilitado 
para as escolas primarias do 2. o gráo; c quér um quér 
outro, nos concursos ás cadeiras vaga~ de instrucção 
primaria do l\lqnicipio da Cúrte, terá preferencia, em 
igualdade de circumstancias, sobre qualquer candidato 
que não tenha o diploma de professor !Jabilitado pelas 
escolas normacs primnrias da Cúr'le. 

Art. 8. o Aos actuaeR professores e professoras publicas 
é permittido requererem exame conforme o programma 
e instrucçõe.s, que opportunamente serão publicados, 
a fim de obterem o diploma, que lhes conferirá os 
mesmos direitos dos que cursarem as escolas normaes 
primarias da Côrte. 

Art. 9. 0 A disposição do artigo antecedente é ex
tensiva aos professores e professoras adjuntas. c aos 
profes~or.es e professoras partieulares, que qmzerem 
co~correr ao provimento das cadeiras de in.st.n~cr;~o 
prnnaria vagas ou novamente crcadas no Munrc1p1o aa 
Córt!l, sendo mantida, todavin, 9ID favor dos alumnos 
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e alumnas normalistas a preferencia de que trata o 
art. 7.• 

Art. 10. O ensino normal será feito pelos seguintes 
professores e mestres : 

Em cada uma das duas escolas : 
Dous professores de língua nacional, um do t. • e 

outro do 2. • e 3. 0 anno; 
Dous professores de pedagogia, um do 2: o e outro do 

3. 0 anno; 
Um professor de língua franceza; 
Um professor de al"ithmetica; algebra, metrologia, 

geometria e regras de escripturação mercantil; 
Um professor de cosmographia, geographia geral e 

geo~raphia do Brazil; 
Ur)l professor de historia universal e historia do 

Brazil ; 
Um professor de scicn~ias physicas e naturaes, phy· 

siologia e hygiene ; 
Um professor de noções dos direitos e deveres do 

homem e tio ciuadão, e de economia social e domes
tica ; 

Um professor de moral e religião; 
Um mestre preparador de sciencias na turaes e con

fervador das collecções scien ti ficas; 
Um mestre (mestra na escola de professoras) de de

senho linear e de calligraphia: 
Um mestre (mestra na escola de professoras) de mu

sica vocal ; 
Um mes~re (mestra na escola ·tle professoras) de gy-

mnaslica. 
Na escola de professor~s haverá mais: 
Uma mestra de costuras. 
Uma mestra de tri<.:ot, cn:chet, ponto de ;11arca e bor

dados. 
Art. H. Os profe,sores e tlirectore;; das duas escolas 

normaes se contrregarão, sob a presidencia do director 
da escola de professore,; : 

~ 1. o Para inquerir da capacidade, moralidade e vo· 
cação dos aspirantes a alumnos professores e resolver, 
com recurso para o conselho tlirector da instrucção, so
l.Jre a sua admissão definitiva seis mezes depois da pro
visaria constante tia matricula; 

§ 2. o Para organizar os programmas de ensino, os 
dos exames de admissão, os de habilitação de que trata 
o art. 8. o e quaesquer outros de instrucção primaria, 
submettendo-os á appro,·ação !lo Ministro c Secretario 
de Estadu dos X<'goc:os do Impt~rio; reYel-os annu::l~ 
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mente e indicar as obras que devem ser adoptadas no 
ensino primario e normal, ouvindo os mestres e mes
tras nos assumptos de sua competencia ; 

§ 3. o Para julgar os concursos dos candidatos ao ma
gisterio nas escolas normaes e nas publicas primarias, 
classificando-os segundo o seu merecimento relativo e 
apresentando ao Governo a proposta dos que forem mais 
dignos ; 

§ ~-o Para julgar definitivamente dos exames dos 
alumnos professores no fim do anno lectivo, dos candi
datos ao diploma de professot·es normalistas~ nos termo~ 
dos arts. S. o e 9. 0 , e de professores particulares de in
strucção primaria; 

§ 5.0 Para julgar das propostas sobre premias aos 
alumnos que mais se tiverem distinguido: 

§ 6. 0 Para eleger, no fim de cada anno, d'entre os pro
fessores das duas escolas, um que redija e apresente um 
relatorio dos successos mais notaveis das escolas nor
maes e do estado do ensino em cada uma das disciplinas 
do curso, e para rejeitar ou approvar no todo ou em 
parte esse relatorio; 

§ 7. o Para discuti r c a pprova r ou rejeita r no todo ou 
em parte o parecer que, sobre qualquer livro que se 
tenha de adaptar nas escolas normaes ou nas primarias, 
houver dado qualquer dos membros da congregac,;ão, ou 
qualquer commissão para esse fim nomeada; 

§ 8. o Para pro pó r ao Governo os melhoramentos que 
convier introduzir no ensino das escolas normaes ou das 
escolas publicas primarias; 

~ 9. o _eara julgar, com recurso para o conselho tlirec
tor da instrucção publica, os delictos dos professores e 
mestres quando houver denuncia, ou quando o respectivo 
director ex-otficio instaurar o processo, no qual se obser
varão as formalidades estabelecidas no regulamento que 
baixou com o Decr. n. o !33i A de i 7 de Fevereiro 
de i854; 

~ :lO. Para dar ao Governo as informações que lhe 
forem exigidas ; 

*H. Para assistir a todos osactos solemnes das duas 
escolas normaes. 

Art. i2. As propostas, consultas c representações que 
a congregação ou os directores das escolas normaes hou
verem de dirigir ao Governo, serão encaminhadas por 
intermedio do inspector ;era I da instrucção prifi?.aria 
e secundaria do Municipio da Córte, o qual o~virá o 
conselho director nos casos e n.rla fór!ll;J prcser1pta n;~ 
Jfgislar;:io em vigor. · 
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Arl. 13. Ao mesmo inspector geral, a quem compete 
a inspecção e a superintendencia das escolas normaes em 
tudo quanto respeita ao ensino e á disciplina escolar, 
serão communicadas todas as occurrencias das escolas 
normaes e annexas sobre estes assumptos. 

Art. :i~. Os exames de admissão á matricula das 
escolas normaes terão lugar de 15 a 30 de Janeiro, se
guindo-se immediatamente a matricula, que ficará en
cerrada em 8 de Fevereiro. As aulas abrir-se-hão em 15 
de Fevereiro e encerrar-se-hão em :1.5de Outubro, come
çando os exames no dia 20 do mesmo mez. 

Art. :15. Constituirão o pessoal da administração de 
cada escola normal: 

Na de professores (extern~tto): 
-Um director. 
- Um amanuense servindo de secretario. 
- Um amanuense servindo de bibliothecario e ar-

cllivista. · 
- Um porteiro. 
-Um continuo servindo da correio. 
- Tres bedeis. 
- Um servente. 

Na de professoras (internato): 
- Uma directora. 
- Urna amannense servindo de secretaria. 
- Uma amanuense servindo de bibliothecaria e ar-

chivista. 
- Uma mórdoma. 
- Uma porteira. 
- Uma continua. 
- Tres bedeis e inspectoras de alumnas. 
-Um medico. 
- Um capellão, que será o professor de instrucção 

moral e religiosa. -
- As serventes c criadas neccssarias. 
Art. !6. Os directores e professores das escolas nor

maes serão nomeados, aquelles livremente e estes pre
cedendo concurso, por decreto imperial, excepto o pro
fessor de instrucção moral e religiosa, que será semprP 
um sacerdote nomeado, independente de concurso, e 
amovivel, por portaria do Ministro do Imperio pre
cedendo audiencia do reverendo bispo diocesano. 

Paragrapho nnico. O Governo poderá, comtudo, no
mear desde já interinamente os professores e contractar 
os mestres a fim de que as escolas normaes comecem a 
funccionar no proximo anno de :1877, espaçandQ a época 
da matricula e da abertura e encerramento das aulas, 
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c mandando abrir os concursos dentro Lle um <mno. o~ 
professores interinos niio terão nenhum direito de pre
ferencia para o provimento defini ti v o das cadeiras. 

Art. 17. Os nmanucnses das duas e~colas e a mórdo
ma da e~cola de professoras serão nomeados por po:-
laria do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
do Imperio, e loclos os mais empregados scnirão por 
non traeto feito com os di rec torcs e approvado pelo 
Il1inistro do Imperio. 

Art. 18. 03 empregados de nomeação do Governo 
terão os 1·encimentos fixados na tabella junta, letra li, 
e os em pregados con tractados vencerão os honorarios 
da tabella sob letra D. 

Art. 19. O professor cathedratico que se distinguir 
no magi~terio lias escolas normaes por sua reconhecida 
proticiencia, z3lo no desempenho ele seus deveres, e as
siduidade durante 10 armos succcssivos, terá direito a 
uma gratificação addicional correspondente á quinta 
parte de seus vencimentos, sendo elevada á quarta, á 
terça pane o a á metade. quantlo da mesma fórma com
pletar m, 20ou :25 annos de serviço etrectivo; e, neste 
ultimo caso, S3 não se quizer jubilar e entcmler o Go
verno conveniente conservai-o no servico. 

Art. 20. O rcgimen economico e administrativo das 
escolas normaes e llnnexas, as attribnições <los diverso~ 
empregados, a disciplina, premias, castigos, feriados e 
todas as outras di:sposições relativas á administração, 
ensino e disciplina serão marcados nos estatutos, regu
lamentos e instrucções que o Governo expedirá. 

Art. 21. Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador- do Imperio, 
Ministre e Secretario de Estado dos Negocias do Impe
rio, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio 
do Rio dll Janeiro em trinta de Novembro de mil oito-: 
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
~endencia c do Imperio. 

PRINCEZA mPERiAL REGENTEo. 

José Bento da Cunha e Figurdrwj,o. 
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Tabella Al.. 

Do.; vencimenios tios empregados das escolas normaes prim.m·ias 
nmneados rJor decreto imperial o:t por portaria do il!inist1·o d~ 
lm,perio. 

Emrrego>. 

------------ ----- -----
E:d:•rnato: 

Di:-cctor ................... . 
P;·ur,·ssores ....... , ........ . 
.A:uanucn:;Js ..... ....••...•. 

Int:~rnato: 

Dii'2CtorJ .................. . 
Yjr,,~-di recto1 a ............ .. 
Professores ................ . 
:ilórdoma .........•••....... 
Arnanuenses ...•............ 

2:/lOO.)OOO 
l.:600i)UOU 
l.:2GO;')OOO 

2:0005000 
!:600/1000 
1:600.'!000 
l.:ll00$000 

800jj000 

l. :OOO,lüOO 
800,50.JO 
800!)000 
600!)U00 
400f)OOO 

3:000,fjOOO 
2:4005000 
2: ~001)00() 
2:0005000 
l.:2!lOJ)OOO 

Observação.-A dircctora, vice-directora e mórdoma têm re
siuencia obrigatoria no internato, que lhes fornecerá alimentos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1876.-José 
Bento da Cunha e Figueiredo. 

Ta.bella B. 

Dos lwnorarios e salarios. dos empregados das escolas normaes pri
mm·ias que servem por contracto. 

Empregos. 

Externato: 
Mestres ..••..••..••••.••••.••..•..•...•...•.. 
Porteiro .•............•..•.....•............. 
Continuo ................................... .. 
Bcdeis ...................................... . 
Servente .................•...•....•...•.••. 

Internato : 
Mestras .................................... .. 
:Medico ...................................... . 
Capell<lo ..................................... 

1 
Bedeis e inspccto~a~ de allimnas ............. . 
Porteira ..................................... 

1 
Continua ................................... . 
Criadas e serventes, termo medi o a .......... ·I 

Honorarios e sa
Iarios annuaes. 

(limite maximo) 

1:200,~000 
t:200l)OOO 
{ :000,~000 
t:COOi)OOO 

600~0(){) 

{:200/1000 
!:~00,)000 

:iOOJíCO(} 
1:200tjOOO 

960.)000 
7205()00 
,80$000 

Observação. ~ As be:leis, inspe.·tora,; de aiumnas, porteira, 
criadas c serventes têm residcncia ob:·i;;:1 to ria no internato, que 
lhes fornecerá alimentos. ' 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1876.- Jos6 
JJento da Cunha e Figueiredo. 

i"J".:.A.' ~-
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DECRETO N. 6380- Dli: 30 DE NOVEMBRO DE i87i.i. 

l)eclara a entrancia das comarças do Rio Preto e Mar de Hes
panha, na Provincia de Minas Geraes. 

A Princeza Imperial Reg·ente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
hem Decretar o seguinte : 

Artigo unico. São declaradas de segunda enlranciJ 
a comarca do Rio Preto, e de primeira a do Mar de 
Hespanha, creadas na Província de Minas Geraes pelas 
Leis da respectiva Assembléa, numero dous mil duzentos 
e dez de d,ous de Junho, e numero dous mil duzentos 
setenta e tres de oito de Julho do corrente anno. 
. Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albttquerque. 

DECRETO N. 6381 -DE 30 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Marca o vencimento annual dos Promotores Publicos das co
. marcas do Rio Preto e de Mar de Hespanha, na Provincia de 

Minas Geraes. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por bem 
Decretar o seguinte : 

ArtiO'O uni co. Os Promotores Publicos das comarcas do 
Rio Pr~to e de Mar de Hespanha, na Província de Minas 
Geraes, terão o vencimento annual de um conto e du
zentos mil réis, sendo oitocentos mil réis de ordenado e 
quatrocento5 de gratificação. 
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Diogo VelhoCaYalcanti de Albuquerque, doGonselho 
c.1o mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
E~tado dos Negocio;; da .Justiça, assim o tenha entendido 
e faca executar. Palaciodo Hio de Janeiro em trinta de 
Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagc
simo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA UlPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
I 

DECRETO N. 6382- DE 30 DE NOVEMBRO DE i876. 

Separa do termo de Vigi~ o de Cintra, na Província do Pará, c 
crêa neste o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Ha por bem 
Decretar o seguinte: 

Artigo uiüco. Fica separado do termo de Vigia o de 
Cintra, na Província do Pará, e creado neste o lugar de 
Juiz Municipal e de Orphãos, revog1das as disposições 
em contrario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, l\1-inistro e Secretario de Es
tado dos Negocias da .Justiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro em trinta de 
N_ovembro de mil oitocentos setenta e seis, quinqua
gesimo quinto da lndependencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Yelho C~valcanti de Albuque~-~MA~ 
~ \_~~ \)~ (J fi. 

.L-<P_, tf.&'~~ ' 
íl ~ <;; 
t; C::) . '\~. 

~> -- I'AI\TE JL 



ACTOS DO PODEil 

DECRETO N. 6333 - DE 30 DE NOVE)IBRO DE 187C. 

Designa a ordem em que dev>em ser extrahidas as loterias no 
anuo de 1877. 

Em conformidade do art. 2." da Lei n. 0 10G9 de 18 de 
Setembro de 1860, Hei por bem que na extracção d:J.s lo
terias distribuída<; para o pro~imo anno rlc 187i se ob
serve a ordem marcadn na relação, que ;1 este acompa
nha, assignada pelo Barão de Cotegipe, do Conselho de 
Sua Magestalle o Imperador, Senador do Imrerio, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios Estr~mgciros 
e interino rJos da Fazenda c Presidente do Tribunal do 
Thesouro NaGional, que assim tenha entendi1l<1 e o f:1ça 
executar. Palacio do H.io de Janeiro em trinta Jc No
vembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA BIPERIAL REGENTE. 

Barão de Cotegipe. 

Relação das ~oteriae que tênn Ole ser extruh~d~s 
no ano o de :as-,·,-. 

L' A 81.• para as obra:> da Casa de Correcção da 
Côrte.--Decreto de 29 de Outubro de i835. 

2. • A 79. • para o melhoramento do Estado Sanitario. 
-Decreto n.• 593 de llf de Setembro de 1850. 

3.• A 3ü.• p:1ra creação do Fundo ele Emancipação.
Lei n.• 20~0 de 28 de Setembro ele i87L 

4. • A 146. • a favor do l\lon te pio dos Servidores do 
Estado.- Decreto n.• 1226 de 22 de Agosto de i8M e 
Lei n.• 1681 de 18 de Agosto ele 1869. 

5.a A 28.a para as obras elo Hospital da Santa Casa 
de l\lisericordia da Côrte .-Decreto u. • 1693 de i5 de 
Setembro de :1.869. 

6." A o.• para as obras da l\latriz dn Nossa Senhora 
da Candelaria da Côrte.-Occreton.• :Z327 dc30 de 
Julho de :1873. 

7." A 20.• para as obras do Hospício de PeJro li.
Decreto n.• 2036 de 27 ele Setembro de 1871. 

8." A 147. a a favor do l\lontepio dos Servidores do 
Estado.-Decreto n.• :1.226 ele 22 de Agosto de 186!i, e 
Lei n. • !681 de t8 de Agosto de !869. 
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· 9." A 80! para o melhoramento do Estado Sanitario. 
-Decreto n.o 598 de f4 de Setembro de 1850. 

10.• A 31." para creação do Fundo de Emancipação. 
-Lei n. o 20~0 de 28 de Setembro de :1.871. 

H! A 6." para as obras dr~ Igreja de No~~a Senhora 
da Penha da Cidade do Recife.-Decreto n. 0 2316 de Hl 
!lc Julho de :1.873. 

12." A i!~s.• a favor do Montepio dos Servidores do 
Estodo.-Dccrcto n. 0 1226 de 22 de Aa-osto de 1864. e Lei 
n. o :1.68:1. de 18 de Agosto de 1839. ~ 

13! A 7." a favor do Hosoicio de Pedro 11 e manu
tenção dos alienados.- Decreto n. 0 1838 de 27 de Se
tembro de 1870. 

:1.4. • A 7. • para as ohras da l\Ia 1 riz de Satl.ta Anna da 
Cúrte.-Decreto n.O 2330 de 30 de Julho Lle 1873. 

Hi." A H9.• a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado.-Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de 1861- c Lei 
n. 1681 de 18 de Agosto de !869. 

16." A 108." cujo beneficio deve ~er repartido pela 
Santa Casa de l\liscricordia da Côrle, Exnostos, Reco
lhimento das Orphãs, Collcgio de Pedro li e Semi na rio 
de S: José.-Decreto de 23 de l\laio de i82i e Portaria 
de 12 de .Maio de 1826. · 

:17." A 11.• para as obras da Matriz do Santíssimo 
Sacramento do Municioio da Côrte.-Dccreto n.O 2007 
de 30 de Agosto de 1811. 

18." A HiO! a favor do Montepio dos Servidorés do 
Estado.-Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de :1.864 e Lei 
n. o :1681 de 18 de Agosto de !869. 

19." A 32.• para creação do Fundo de Emancivação.
Lei n. • 20~0 de 28 de Setembro de i871. 

20! A 29. • para as obras do Hospital da Santa Casa 
de 1\Iisericordia da Côrte.-Decreto n. o Hi93 de :15 de 
Setembro de :1869. 

21." A i5:l. a a faVO!" do l\Iontepio dos Servidores do 
Estado.-Decreto n."i226 de22 de Ag0sto de18o4eLei 
n. o :Hi81 de 18 de Agosto de :l8(i9. 

22! A 38.• a favor do Hospital da Santa Casa de l\lise~ 
ricordia da Cúrte.-Decreto de 25 de Outubro de i839. 

23! A 33! para creação do Fundo de Emancipação.~. 
Lei n.O 2040 do 28 de Setembro de 187L 

2~." A 1! para asobrasda l\latrizde Nossa Senhora da 
Candelaria da Córte.-Decreto n.o 2327 de 30 de Julho 
de !873. . . 



1 iiJij AClOS DO i'OIJE!\ 

25.' A :1.52! a favor do Montepio dos Servidores (lo 
Estado.-Decreto n. o 1225 de 22 de Agosto de 186í e Lei 
n. o :1.68:1 de 18 de Agosto de <t869. 

26." A Si." para as obras da C<J:o.a de Correcção da 
Côrte.-Decreto de 29 de Outubro de 1835. 

27." A 30." para as obras do Hospital da Santa Cas.1 de 
!Iisericordia da Côrte. -Decreto n. o 1693 de Ui de Se
tembro de 1.869. 

28." A Hi3.a a faror do :Montepio dos Servidores do 
Estado.-D~crelo n. 0 i22Gde 22 de Agosto de 18Gíe Lei 
n. o f681 de :1.8 de Agosto de 186kl. 

29." A 34." para creação do fundo de Emancipação.
Lei n.o 20í0 de 28 de Setembro de :1.87:1. 

30." A 7.a a favor da Bibliotheca Fluminensc.-De
creto n. 0 2350 de 27 de Agosto de 1873. 

31." A 15í." a favor do l\Iontepio dos Scrridores do 
Estado.-Decreto n. 0 1226 de 22de Agosto de 1864 c Lei 
n. 0 1681 de 18 ele Agosto de i8GD. 

32." A 31." para as obras do Hospital da Santa Casa 
de 1\Iisericordia da Côrte.-Decrcto n. o i693 de 15 du 
Setembro de 1869. 

33.a A 81." para o melhoramento do Estado Sanitario. 
-Decreto n. 0 598 de H de Setembro de 1850. 

34.a A 109. a cujo beneficio deve ser repartido pela 
Santa Casa da Misericordia da Côrte, Expostos, Reco
lhimento das orphãs, Collegio de Pedro H c Semi
nario de S. José. - Decreto de 23 de Maio de i821 
e Portaria de :1.2 de 1\-la i o de 1826. 

35." A 1;';5. a a favor do l\Iontepio dos Servi(lores do 
Estado.-Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de 1861 e Lei 
n. 0 1681 de ·18 de Agosto de 1869. 

36.• A 3~.· para creação do Fundo de Emancipação. 
-Lei n. o 2040 de 28 de Setembro de 1871. 

37. a A 8." para as obras da :Matriz de Santa Anna da 
Cúrte.-Decreto n. o 2330 de 30 de Julho de 1873. 

38 ." A 156. a a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado. --Decreto n. o 1226 de 22 de Agosto de 1864 e Lei 
n. o :1:681 de 18 de Agosto de i869. 

39. • A 85. • para as obras da CasJ de Correcção da 
Côrte.-Decreto de 29 de Outubro de 18:35. 

40.• A 82.a para o melhoramento do estado sanitario. 
,_Decreto n ." 598 de H de Setembro de 1.850. 

íl! A f. 57. • a favor do Montepio Jos Servidores do 
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Estado.- Decrdo n. • 1226 de 22 de Agosto de 186~ e Lei 
n.o 1681 de !8 de Agosto de 1869. 

42. a A 32". para as obras do Hospital da Santa Casa da 
:Misericordia da Côrte.-Decreto n. 0 1693 de HS de Se
tembro de 1869. 

!J,3.a A 36! para creação do Fundo de Emancipação. 
-Lei n. o 20i0 de 28 de Setembro de !87!. 

44. a A H58. 3 a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado . .,-Decreto n.e i226 de 22 de Agosto de !864 e Lei 
n. o :168! ele 18 de Agosto de 1869. 

45 • A 8. a para as obras ela :Matriz de Nossa Senhora 
da Candelaria da Côrle.- I>ecreto n. o 2327 de 30 de 
Julho de 1873. 

46." A 8! a favor da Bibliotheca Fluminense.
Decreto n. • 2350 de 27 de Agosto de 1873. 

!J,7. • A 159. • a favor do Montepio dos Servidores do 
Estado. -Decreto n. o :1.226 de 22 ele Agosto de 1864 e Lei 
n. • 1681 de i8 ele Agosto de 1.869. 

48." A 5. 3 para as obras da Matriz de Nossa Senhora 
da Gloria do l\Iunicipio da Côrte.-Decreto n.• 2~49 de 
24 de Setembro de :1.87:3. 

49.a A 6.• para as obrasda l\latriz de S. João Baptista 
da Lagôa.-Decreto n.• 2328 de 30 de Julho de 1873. 

50.' A t2. • p~ra as obras da Matriz do Santíssimo 
Sacramento do Município da Corte.- Decreto n. o 2007 
de 30 de Agosto de 1871. 

51. • A 7 • para as nbras da Igreja de Noss:1 Senhora da 
Penha da Cidade do Recifc.--Dccreto n. • 2316 de 16 de 
Julho de i873. 

52. • A 2ü. a p:1ra patrimonio do Hospicio de Pedro 11. 
-Decreto n.• 875de 10 de Setembr·o de 1806. 

53. • A ;j_ • a favor da Inmmdaàe de Nossa Senhora 
da Batalha. erecta na Matriz de Santa Anna da Côrte.
Decreto n.o 1999 de 23 de Agosto de i87i. 

M. • A !t:. • para as obras da nova l\fatriz de S. Chris
tovão da Côrte. -Decreto n. • 2:329 de 30 de Julho de 
!873. 

55. a A 3.' para as obras da Matriz do Divino Espí
rito Santo da Côrte.-:-Decreto n.o 2332 de 30 de Julho 
de !873. 

56." A 3.• para as obras da Matriz de S. Salvador da 
\iuaratiba, no .Município da Cdrte.- Decreto n. 0 2386 
de 3 de Setembro rlt· 18i3. 
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57. • A 2. • para as obras da lUa triz de Nossa Senhora 
do Desterro do Campo Grande, no l\Iunicipio da Córte. 
-Decreto n. • 2387 de 3 de Setembro de 1873 . 
. 58. a A 4. a para as obras da Igreja à e Santa Luzia da 
Côr'te.- Decreto n." ~394 de 10 de Setembro de !873. 

59. a A 3. a em lieneficio da Capella de Nossa Senhora 
da Conceição da Lagóa.-Dccreto n.• 24~8de 2~ de Se
tembro de 1873. 

60. a A 6.a para as obras da lUa triz de Nossa $enhora 
da Gloria do Município da Córte.-Decreto n." 2?i~9 Je 
2~ de Setembro de 1873. 

61.a A 26.a para patrímonio do Hospício de PedroH. 
-Decreto n. o 875 de to de Setembro de 1856. 

62. a A 8. a para as obras da Igreja de Nossa Senhora ua 
Penha da cidade do Recife.- Decreto n." 2316 de 16 de 
Julho de 1873. , 

63. a A 7. • para as obras da 1\fa triz de S. João Baptista 
da Lagóa.- Decreto n." 23::l8 de 30de Julho de {87:3. 

6~.a A 5." para as obras da nova Matriz de S. Chris
tovão da Córte.- Decreto n." 23':!9 de 30 de Julho de 
1873. . 

65.a A 7.a para as obras da l\iatriz de Nossa Senhora 
da Gloria do Município da Curte.-Decreto n. o 24~9 de 
2~ de Setembro de 1873. 

66. a A 27. a para patrimonio do Hospício iJe Pedro li. 
-Decreto n.• 875 de 10 de Setembro de 1856. 

67. a A 6. a para as obras da nora Ma triz de S. Chris
tovão da Côrte.- Decr·eto n." 235:9 de 30 de Julho de 
i873. 

68.' A 4.a em beneficio da Capclla de Nossa Senhora 
da Conceicão da Lagóa .-Decreto n. • 2~48 de 2~ de Se
tembro dé 1873. 

o9.a A 4." para as obras d<l l\latriz ue S. Salvador da 
Guaratiba, no l\funicipio da Côrte.-Decreto n.o 2386 
de 3 de Setembro de !873. 

70. a A 4. a para as obras da Matriz do Divino Espírito 
Santo da Côrte.-Decreto n." 2332 de 30de Julho de 
!873. 

Rio de Janeiro em 30 de Novembro de i87fi.-- Barão 
de Cotegipe. 



EXECUTIVO. 

DECRETO N. 6384- DE 30 DE !'iOYEM.BRO DE i876. 

Organiza as Juntas e Inspectorias Commcrciaes e regula o 
exercicio das re:-pec!i v as func«:ões. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome dP- Sua 1\fa
gestade o lmpcraJor o Senhor D. Pedro li, Usando da 
<lltribuição cont'erid:~ no art. 102 ~ 12 ua Cons~ituição 
do lmperio, e de conformidade com o art. L o do Decreto 
Legi>;lath'o n. o ~ü62 de 9 de Outubro de 1875, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

CAPITULO I. 

DAS JUNTAS CQ)!MERCHES. 

Art. 1. 0 Havrr:í Juntas CommerciaPs ta capital do 
Imperio c n<~s cidade~ de Belém, S. Luiz, Fortaleza, 
H.ecire, S. Sal r a dor e Porto Alegre. 

Ai't. 2. o Os districtos da jurisdicção das Juntas Com~ 
mcrciaes serão os seguintes : 

~ 1. o O da capital do lmperio comprchenderá o 1\fu
nicipio Neutro e as Províncias do Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, S. Paulo, Paran~, Minas Geraes, Goyaz e 
1\lato Grosso. 

§ 2." O de B~lém, as Províncias do Pará c Amazonas. 
~ 3.0 O de S. Luiz, as Provincias do Maranhão e 

Piauhy. 
§ 4. o O da Fortaleza, as Províncias uo Ceará e Rio 

Grande do Norte. 
§ 5.0 O do Recife, as Províncias de Pernambuco, Pa

rahyba e Alagôa~. 
~ 6." O de S. Salvador, as Províncias da Bahia e Ser

gipe. 
§ 7. 0 O de Porto Alegre,"as Províncias de S. Pedro e 

Santa Cltbar-ina. 
Art. 3.0 A Junta Cornmercial da ccpital do Imperio 

será composta de 
i Presidente , 
i Secreta rio letraJo , 
6 Deput~clos comrnerciantes, 
3 Supplen tes comrnercian tes. 
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As outras Juntas Commerciaes serão compostas de 
i Presidente, 
f Secretario letrado, 
4 Deputados commerciantes, 
2 Supplentes commerciantes. 
Art. 4. o Os Presidentes das Juntas serão nomeados 

pelo Governo Imperial d'entre tres commerciantes elei
tos pelos Collegios Commerci:)es, e serão conservados 
emquanto bem servirem. 

Pelos mesmos Collegios serão eleitos os deputados e 
supplentes, que servirão por quatro annos, renovando
se os Deputados por metade, de dous em dous annos. 

Os Secreta rios serão nomeados pelo Governo Imperia 1 
d'entre os b:~chareis formados em direito e poderão ser 
removido~, quando o bem do serviço publico o exigir. 

Art. 5. o Na eleição, renovação e preenchimento das 
vagns dos Presidentes, Deputados e Supplentes serão 
observadas as disposições em vigor do Codigo Commer
cial, titulo un ieo, arts. 4, 15, 6, !4, :15 e :16, e do Regu
lamento n. o 696 de :J,de Novembro de 1850. 

~ 1.• Nos Col!egios Commerciaes terá prioridade a 
eleição para Presidentes das Juntas, votando cada elei
tor em tres nomes de commercianles nas condições 
f;Xigidas pelo Codigo Commercial, titulo unico, arts. !lf 
e 15, e Regulamento n. • 69G de 1850, arts. 3.0

, 4.• pri
meira parte, e 10, segundo membro. 

§ 2." A disposição do Hegulamento n."696, art. 4.•, 
segunda parte, será applicavel sómente á eleição dos 
Deputados e Supplentes das Juntas Commerciaes creadas 
em lugares onde não ha Tribunaes do Commercio. 

~ 3. 0 Nos referidos lugares os Collegios Commerciacs 
que tiverem de proceder ás primeiras eleições para exe
cução do presente decreto serão convocados e pre
sididos pelos Presidentes das Associações Commerciaes, 
e na falta, pelo Eleitor Commerciante que o Presidente 
da Província nomear. 

§ 4.0 Os actuaes Deputados e Supplentes dos Tribu
naes do Commercio pass:~ rã o a servir nas Juntas res
pectivas, pelo tempo que lhes faltar, convocando-se os 
Collegios Commerciaes sómentc para a eleição dos Pre
sidentes. 

Art. &.° Ficam pertencendo ás Juntas Commerciaes 
as mesmas prerogativas e todas as altribuições adminis
trativas dos Tribunaes do Commercio, exceptuadas as 
que pelo Decreto n. 0 6381"1 dr~tJ dat;~ ~:ro conferid~s ~0s 
Juizrs de Direito. 
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As Juntas Commcrciaes, quanto á sua compelencia, 
ordem c fórma do .seu despacho, reger-se-hão pelo Ti
tulo uuico tlo Cotlig-o Commrrcial, Titulo primeiro do 
Regulamcn to n. • 738 de 25 de Novembro de i.B;>O, De
rr-eto n.• ·1597 do 1. • de Maio de i855 e mais disposições 
em vigor, que não forem expressamente derogadas pelo 
p r e se n! e Decrc lo. 

Art. 7. • Competem especialmente á Junta Commcr
cial da capital do Imperio ;J~ at tribnições mCHt~iona,f<IS 
no Hegulamento n.• 7:.JS de iS:SO, arts. 21, 2~, 23 e 2i, 
s~~nuo rrmettiuos á Repartição Ger;ll da Estatística os 
esclarecimentos colligidos para a organização da esta· 
tistica !lllnual do commercio, agricultura, iodustria e 
navegação mercantil. 

Art. 8. • As Juntas celebrarão sessão ordinaria ás 
quintas-feiras, e, haYendo impedimento, no primeiro 
dia util subscquente. · 

CAPITULO IJ. 

DOS MEMBROS DAS JUNTAS CO:'dMEt\Cl.\ES. 

Art. 9.0 Aos Presiden1es e Deputndos das Juntas Com
merciaes competem as a ttribuições ndmin istra ti v as que 
actualmentc exercem os Presidentes c Deputados dos 
Tribunaes do Commercio. Regulamento n. • 738 I! e -1850, 
Capítulos 3.• e ~.0, c Decreto n.O :1.597 de 1855, Capi~ 
tu lo 2. o 

§ 1. o Os Presidentes serão substituídos nos seus im
pedimentos pelo Deputado commerciante mais antigo, 
ou pelo mais votado,quamlo tiverem a mesma antigui
dade. 

§ 2. 0 Os cargos de Presidente e Deputado das Juntas 
Commercinrs são honoríficos, c O!' que os servirem ~ó 
perceberão por estes titulas os emolumentos da rubrica 
dos livros. 

Al"t. iO. Os Secretarias das Juntas Commerciaes 
terão os mesmos deveres c officios dos Secretarias e Fis
caes dos Tribunaes do Commcrcio, sendo-lhes appli
caveis as disposições em vigor do Regulamento n." 738 

tl-1850, Caps. 5. o e 6: • 
Competem-lhes mais: s 1.• As attribuiçõcs conferidas aos Officiaes Maiores 

das Secretarias dos Tribunaes do Commercio pelos arts. 
57, ()0, 68, 70 e 71 do Regulamento n. o 738 de :1.850. 

- PARTE U· 146 
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§ 2. o Pro pôr a prohibição ou annullação dos registros 
dos contractos de sociedades, quando nelles se verificar 
a falta de formalidades substanciaes. 

~ 3. o Assistir ás sessões das Juntas, devendo ser ou
vidos sobre os assumptos sujeitos á discussão e decisão, 
mas não votar. 

CAPITULO III. 

DAS SECRETARIAS D.\S JUNTAS COM~IERCIAES. 

Art. H. Haverá na Secretaria da Junta Commercial 
da capital do Imperio: 

2 Officiaes 
2 Amanuenses 
! Porteiro 
f Ajudante de Porteiro. 
UmdosOfficiaes servirá de Archivista e outro de Escri

vão nos processos e:rri que nesta qualidade escrevem os 
Officiaes Maiores das Secretarias dos Tribunaes do Com
mercio, um dos Amanuenses, de Interprete, e o Ajudante 
do Porteiro, de Continuo. 

§ t.• Nas Secretarias das Juntas Commerciaes de S. 
Salvador e Recife, haverá o mesmo pessoal fixado para a 
da capital do Imperio, menos um Amanuense e o Aju
dante do Porteiro. 

§ 2. • Nas outras Secretarias haverá sómente: 
l Official 
1. Amanuense 
l Porteiro. 
§ 3." Servirá de. Thesoureiro o empregado que os 

Presidentes das Juntas designarem, sendo por estes ar-
bitrada a respectiva fiança. , 

Art. 12. As primeiras nomeações dos empregados das 
Secretarias das Juntas serão feitas por Portat·ia do Mi
nisterio da Justiça, sendo preferidos os dos actuaes 'fri
bunaes do Commercio. 

As subsequentes terão lugar pela mesma fórma, sobre 
propostas das Juntas, e a estas pertencerão no futuro a 
nomeação e demissão dos Porteiros e mais empregados 
suba I ternos. 

Art. !3. Os Secretarias e empregados das Secretarias 
das Juntas perceberão os ordenados e gratificações de 
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exercício marcados na tabella annexa ao presente De
creto, sem prejuízo, quanto aos actuaes empregados, 
do que de mais estejam vencendo como ordenado. 

Art. 14. Nas Secretarias das Juntas Commerciaes 
serão observadas as disposições em vigor dos arts. 4,6 a 
7t. do RegulamenLo n." 738 de 1.850. 

CAPITULO IV. 

DAS JNSPECTORIAS COllll\IERCIAES. 

Art. HL Nas Províncias que não tiverem Juntas, ha
verá Inspectores Commerciaes, sendo estes cargos exer
cidos nas cidades marítimas pelos lnspectores das Al
fandegas ou pelos Administradores de Mesas de Renda, 
e nas outras cidades pelüs Inspectores das Thesourarias 
de Fazenda. 

§ t. • A séde das Inspectorias do Piauhy, S. Paulo, 
Paraná c Mato Grosso ·será nas cid:Jdes da Parnahyba, 
Santos, Paranaguá e Corumbá; a das outras nas capi
taes das respectivas Províncias. 

§ 2. • As attribuições, competencia e expediente das 
Inspectorias Commrrci;:cs serão regulados pelos De
cretos n.•s t;)\:7 de 1855, Cap. 3.•, Tit. 2.", 4327 de 30 
de Janeiro de 1869, e mais disposições em vigor, re
lativas aos Consen·adores do Gommercio. 

§ 3. 0 O cargo de Inspector Commercial é honorifico, 
competindo aos que G exerecrem unicamente os emo
lumentos da rubrica dos H nos. 

CAPiTULO V. 

DI~POS!ÇÜES r. ERAES. 

Art. 1ô. Os emolumentos (jUC se nrrccadarem nas 
Juntas e (nspcctorias Com:í1crei~es serão recolhidos 
mensalmente aos cofres publicos, como receita geraL
Decreto n. • 2662 de 9 de Outubro de 1875 § 3. o 

~ 1.• Os emolumentos da rubrica dos livros serão 
recolhidos a uma caixa e distribuídos mensalmente a 
quem competirem. 
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s 2. • Pertencerão aos Secreta rios das Juntas Commer
ciaes os emolumentos que percebem os Fiscaes dos Tri
bunaes do Commercio. 

At·t. -17. As Juntas e Inspectorias Commerciaes re
quisitarão ás autoridad.es competentes as diligencias 
necessarias para a etiectiva execução de suas ordens e 
decisões. 

~ L" Quando as multas que impuzerem não forem 
pagas nos prazos marcados, serão os documentos respec
tivos remettidos aos Procmadores Fiscaes da Fazenda, 
para as cobrarem na fórma da lei. 

§ 2." Os Tribunaes, Juizes e mais empregados de 
Justiça perceberão pelos actos praticados em virtude de 
requisição das Juntas e Inspectorias Commerciaes os 
emolumentos do Regimento annexo ao Decreto n. • 1J737 
de 2 de Setembro de 1874. 

Art. i8. Ficam supprimidos os Tribunaes e Conser
va to rias do Commercio, passando suas a t tribuições ás 
Juntas e Inspectorias Commerciaes, logo que forem in
stalladas, como dispõe este Decreto. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de 
Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 
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DECRETO N. 6385 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Regula o exercício das attribuições administrativas conferidas 
aos Juizes de Direito pelo art. 1.0 do Decreto Legislativo n. o 2662 
de 9 'de··mrr1ltn'lí~te'"l875. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
g-estade o Imperador o Senhor D. Pedro li, Usando da at
tribuição conferida no art. 102 § 12 da Constituição do 
Imperio, e de conformidade com o art. t.• do Decreto 
Legislativo n. • 2662 d~ nove de Outubro de mil oito
centos setenta e cinco, Ha por bemDeáetar o seguinte: 

Art. L • Competem aos Juizes de Direito as segúintes 
attribuições: 

t.• Resolver sobre a rehabilitação dos fallidos (Codigo 
Commercial, arts. 893 a 897); 

2. • Conceder ou denegar moratoria (Codigo Commer
cial arts. 898 a 906); 

3." Nomear administradores e fiscaes das heranças nos 
casos do art. 3:1.0 do citado Codigo; 

4.• Destituir os liquidantes das Sociedades mercantis 
dissolvidas nos éasos do art. 3~7 do mesmo Codigo; 

5." Obt·igar os trapicheiros e administradores de arma
zens a assignar termo de fiel depositario (Codigo Com
mercial art. 87) nas comarcas de fóra das sédes das Jun
tas e Inspectorias commerciaes. 

Art .. 2.• Estas attribuições serão exercidas na Côrte e 
nas capitaes das Províncias da Bahia, Pernambuco e 1\la
ranhiio pelos Juizes de Direito especiaes do Commercio. 
Nas capitaes uo Pará, Ceará, Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Minas G~raes, S. Pedro do Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Goyaz pelos Juizes de Direito da primeira vara 
civel; 

Nas demais comarc:Js pelos respectivos Juizes de Di
reito. 

Art. 3." A jurisdicção voluntaria e administrativa 
dos actuaes Tribunaes e Conservatorias do Commercio, 
quanto ás attribuições referidas no art. L" deste De
creto, fica desde já pertencendo aos Juizes de Direito, 
que no _exercício ~e! las se reger~o pelas disposições ap
plicavcts do Cod1go Commerctal dos Regnlamentos 
n.os 737 e 738 de 25 de Novembro de 1.850, do Decreto 
n. • !597 do L • de Maio de 1855 e as mais em vigor. 

Art. 4. • Compete ás Relações do districto o conheci
mento dos recursos mandados interpôr para o Conselho 
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de Estado pelo Decreto n. o i597 do Lo de Maio de 1855 
art. 8.0 n.0 L 

Art. 5. o As custas judiciaes pelos actos e processos 
administrativos resultantes do exercício das attribui
ções mencionadas no art. i. o serão contadas conforme o 
regimento approvado pelo Decreto n. o 5737 de 2 de Se
tembro de :1.874. 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em con
trario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de 
Novembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6386- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Reforma o Regulamento do Corpo de Machinistas da Armada. 

A Princeza Imp.erial Regente, em Nome do Imperador, 
Ha por bem, de conformidade com a autorização conce
dida na 2.•parte do art. 2. 0 daLei 11.

0 2632, de:l3 de Se
tembro de 1875, Reformar o Regulamento do Corpo de 
Machinistas da Armada, pelo modo prescripto no que 
com este baixa, assignado por Luiz Antonio Pereira 
Franco, do Conselho do mesmo Augusto Senhor, Mi
nistro e Secretario de E.stauo dos Negocias da Marinha; 
que assim o tenha en_tcndido c faça executa~. Palacio do 
Rio de Janeiro em tnn ta de Novembro de m1l 01 tocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia 
e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 
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Regulamento para o Corpo de Machinistas da Armada, a que 
se refere o Decreto n.o 6386 desta data. 

CAPITULO I. 

DO PESSOAL, SEUS DEVERES E VANTAGENS. 

Art. :l. o O Corpo de Machinistas é destinado ao ser
viço das machinas de vapor nos navios da Armada e nos 
estabelecimentos de Marinha. 

Art. 2. o Este corpo terá por chefe o Inspector do Ar
senal da Côrte, sendo seu Ajudante o Director das offici
nas de machinas, e comprehende : 

20 Machinistas de :l. a classe, com a gra:luação de :l. os 

Tenentes. 
30 l\lachinistas de 2. a classe, com a graduação de 2. o 

Tenentes. 
60 Ditos de 3. 3 classe, equiparados aos mestres de La 

classe. 
60 Ditos de 4.. a classe, equiparados aos mestres de 2. a 

classe. 
Paragrapho unico. Quando as necessidades do serviço 

o exigirem, poderá o Ministro mandar admittir por 
contracto machinistas extranumerarios que provem 
ter as indispensaveis habilitações profissionaes; sendo 
porém despedidos logo que não forem mais precisos. 

Art. 3. o São auxiliares do Corpo de Machinistas: 
L o Os praticantes, equiparados aos guardiães. 
2. o Os foguistas, equiparados aos marinheiros de L" 

classe. 
3. o Os carvoeiros, equiparados aos marinheiros de 2.a 

classe. 
O 1\linistro da 1\larinha fixará annualmente, ou

vindo o Ajudante General e o chefe do corpo, o numero 
maximo dos auxiliares necessarios ao serviço; e dentro 
desse limite o chefe do corpo admittirá ou dispensará os 
foguistas e carvoeiros, conforme a lotação dos navios a 
armar ou desarmar. 

Art. 4. o Os machinistas, praticantes, foguistas e car
voeiros terão os .vencimentos e vantagens marcados na 
tabella annexa a este Regulamento. 
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Art. õ. o Os machinistas, praticantes, foguistas c car
voeiros terão direito : 

§ 1. G Ao Asylo de lnvalidos, para o qual deverão 
contribuir na fórma da lei. 

§ 2. o A' distribuição das partes de prezas, do mesmo 
modo que as classes a que por este Regulamento são 
equiparados. 

§ 3. o A ser tratados nos hospitaes de Marinha de con~ 
formidade com as disposições que os regem, e na 
falta destes em quaesquer outros Estabelecimentos, 
nas condições em que o forem as demais praças da 
Armada. 

Art. 6. o Os machinistas das 1.• e 2. 3 classes que con~ 
ta rem 10 annos de serviço terão direito ao monte pio de . 
Marinha, concorrendo com um dia do soldo correspon
dente ao da respectiva classe, desde que a ella forem 
promovidos; ficando isentos da obrigação de contri .. 
buirem para o Asylo de In validos, e sem o direito de 
serem a elle recolhidos. 

Art. 7. o A legislação sobre reforma dos Officiaes da 
Armada fica extensiva aos machinistas das quatro 
classes. 

Ar·t. 8. 0 Será contado para a reforma o tempo de ser
viço como praticante, e o de embarque como machinista 
extranumerario. 

O tempo, porém, de licença excedente a W mezes em 
cada quinquennio, e bem assim o de prisão em virtude 
de sentença será descontado. 

Art. 9. • Os machinistas, pratit.:an tes, foguistas e car
voeiros de que trata este Regulamento ficam sujeitos aos 
regulamentos militares. 

~ 1. o São porém isentos do castigo da golilha, ferros 
e prisão no porão, os 3.•• e 4. os machinistas e os pra~ 
ticantes; sendo essas penas substituídas pelas de prisão 
no alojamento e detenção a bonlu. 

§ 2.0 Nas faltas de disciplina, que não exigirem de
missão ou conselho de guerra, e nos casos de negli~ 
gencia, de que resulte prejuízo ao serviço, poderão os 
machinistas de todas as classes, pratic~ntes, foguistas e 
carvoeiros ser punidos com desconto da gratilicação 
até V5 em cada mez; o qual só poderá ser ordenado 
por Commandante de força naval, em vista de represen
tação de Commandante de navio, ou pelo chefe do corpo, 
ou de estabelecimento em que estiverem empregados. 

§ 3. o O desconto da gratificação não dispensa aos ma~ 
chinistas, praticantes, foguistas e carvoeiros do trabalho 
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que lhes competir, estejam embarcados ou empregados 
em terra. 

§ ~.o A disposição do § 2. o é applicavel aos chefes das 
machinas, se ~8 horas depois da chegada do navio ã 
Côrte não apresentarem ao chefe do cot·po, convenien
temente escripturados, os livros dos quat·tos do serviço 
das machinas c o de registro .dos castigos applicados a 
bordo a cada um dos empregados das mesmas ; bem 
assim cruando deixat·em de cumprir a disposição do 
art. 50. 

Art. 10. Os machinistas e praticantes poderão ser 
demi ttidos, quando o exigir o bem do serviço; devendo 
sempre ser ouvido o chefe do corpo. 

Serão eliminados do quadro os que estiverem ausentes 
do serviço mais de dous anno~ consecutivos, por mo
lestia ou outro qualquer motivo. 

Os machinistas, porém, que contarem mais de lO 
annos de serviço, só poderão ser demittidos em virtude 
de sentença. 

Art. H. Os machinistas, praticantes, foguistas e car
voeiros usarãodouniformemarcado no Decreto n.o 5268 
de 26 de Abril de 1873, com as seguintes alterações : o 
distinctivo de ~. 0 machinista será o mesmo dos extinc
tos ajudantes de I. • classe e o de praticante o que com
petia aos ajudantes de 2.• classe. 

Art. i2. Os machinistas de 1. • e 2. • classe terão 
criado e alojamento a ré, e arrancharão com os Officiaes 
na praça d'armas, onde devem sempre apresentar-se 
fardados. Os demais machinistas c os praticantes alo
jarão em lugar o mais proximo possível da machina. 

· Art. i3. Ao chefe do Corpo de Machinistas incumbe: 
§ L o Nomear os machinistas e praticantes para os 

embarques c outros serviços, guardadas as seguintes 
regras : 

L" Nenhum machinista poderã ser empregado em 
terra ou em navio desarmado. sem contar na classe a 
que pertencer, tres annos pelÓ menos de embarque em 
navio de guerra ou transporte. · 

2.a Os macliinistas de l.a classe nunca servirão em 
navios de!'armados. 

3." Em navios de L a ordem embarcarão sempre, como"""""'~-
chefes das machin~s. machinistas de I. a classe; c~ 
outros navios o~ de 2. a ou de 3.", segundo a im '-1\\~ \\}. · 
das machinas. Os da ~.a classe poderão ser e ll'dÕs 
das machinas das lanchas a vapor, se tivei 
sarias habilitações. , <Q 

- PAB.TE H. !( ]'.,..; 
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4." Fóra da Cdrte é permittido aos Commandantes de 
força transferir os machinistas de uns navios para outros 
quando o serviço o exigir: e bem assim desembarcar e 
remetter para a Côrte aquelles que, pelo seu máo pro<;e
dimento ou falta de zelo, prejudicarem o serviço ou a 
disciplina; devendo os mesmos Commandantes parti
cipar logo ao Ajudante General as mudanças que reali
zarem, das quaes dará este immediato conhecimento ao 
chefe do corpo. 

5.• No caso de morte ou de impedimento, o machi
nista chefe ela machina será substituído interinamente 
pelo seu immediato, fazendo-se o respectivo inventario, 
até que o Com mandante do corpo lhe dê successor. Se o 
immediato não tiver as precisas habilitações para des
empenhar a incumbencia, o Commandante da força 
tirará o substituto de outro navio. 

~ 2. o Contraetar, de accórdo com as ordens que re
ceber da Secretaria de Estado, machinistas extranume
rarios, assim como foguistns e carvoeiros para os navios 
e estabelecimentos de 1\'larinha. 

~ 3. o Admoestar publica ou particularmente aos seus 
subordinados. 

~ 4. o Dar licença aos machinistas, nos termos da le
gislação em vigor, por motivo justificado, não exce
dendo de 15 dias em cada anno, e aos praticantes unica
mente por molestia. 

~ 5. 0 Informar sobre os indivíduos que julgar idoneos 
para os accessos que se tenham de dar, para preencher 
vagas no quadro. 

~ 6. o Inspeccionar os livros a que se referem os arts. 
lO~ 4. o e 49, a fim de providendar como convier. 

Art. H. Haverá na Inspectoria do Arsenal de Marinha 
da Côrte um livro de assentamentos dos machinistas e 
praticantes, o qual será escripturado, soh as vi~ tas do 
Secr-etario, de conformidade com o art. 14 ~ 4. • do De
creto e Regulamento n. o 5622 de 2 de Maio de 1874. 

As informações reservadas, e toda a correspondencia 
attinente ao serviço dos machinistas, ficarão sob a 
guarda e responsabilid~de tlo mesmo Secretario. 

CAPITULO 11. 

DA ADMISSÃO, Hti.BILITAI)ÃO E DO ACCESSO DOS 3IACHINISTAS. 

Art. :1.5. Ninguem será admittido no Corpo de 1\la
chinistas senão como praticante. 
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Art. 16. Para ser nomeado praticante é necessario : 
1.0 Ser brazileiro, menor de 25 e maior de 16 annos, 

de bom procedimento, e com aptidão physica para a 
vida do mar; 

2.0 Ter approvação da Escola de Machinistas, e pelo 
menos dous annos de pratica com aproveitamento nos 
trabalhos das offi.cinas de machinas dos Arsenaes de 
Marinha. 

Estes requisitos serão comprovados por certidão de 
baptismo, attestados das autoridades competentes e por 
inspecção de saude. 

Art. 17. Os indivíduos que forem nomeados prati
cantes serão logo embarcados em navios ele guerra ou 
transportes. 

Art. 18. As vagas de machinistas de 4.• classe serão 
preenchidas exclusivamente com praticantes, que, 
além de bom procedimento e aptidão phy~ica para a 
vida do mar, tiverem: 

L o Approvação do exame de sufficiencia sobre a pra
tica das materias constitutivas do curso da Escola de 
Machinistas, especialmente na parte relativa ás pro
priedades do vapor e aos diversos apparelhos que com
põem uma machina. 

2. o Dous annos de embarque em navios de guerra ou 
transportes, havendo pelo menos navegado seis mezes. 
Este requisito será comprovado por attestado dos chefes 
das machinas, legalisado pelos Commandantes dos na
vios em que o praticante houver embarcado. Taes attes
tados deverão ser transmittidos semestralmimte, por 
intermedio elo Qúartel-General, ao chefe do corpo, que 
os fará notar nos respectivos assentamentos. 

O chefe do corpo tomará as medidas convenientes 
para a execução deste artigo na parte relativa ao em
barque e viagens para a promoção dos praticantes a 
ma~hi~istas de 4.' classe, de modo que nenhum fique 
prejudtcado por facto independente de sua vontade. 

Art. 19. Para machinista de 3." classe requer-se : 
L o Dous annos de embarque como machinista de 

4.. a classe, dos quaes seis mczes pelo menos em viagem · 
2. o Exame de sufliciencia sobre a pratica das ma teria~ 

constitutivas do curso da Escola de Machinistas, espe
cialmente na parte relativa ás propriedades do vapor e 
aos diversos apparelhos que compõem uma machina de 
vapor marítima, devendo os ca::dida'tos não só mos
trar-se familiari~~dos com o uso de taes apparelhos, mas 
ainda dar idéa dos meios de verificar as suas condições 
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normaes e o parallelismo das differentes linhas e eixos 
de movimeuto. 

Art. 20. Serão despedidos os machinistas de~.· classe 
e os praticantes, que no fim de quatro annos na res
pectiva classe, contados da data em qua rmtrarem em 
exercício a hordo, não se mo,;trarem llabilitados nos 
exames, a que serão sujeitos, findo aquelle prazo, a se1· 
promovidos. 

Quando, porém, por necessidade absoluta do serviço, 
algum praticante ou machinista de 4.• classe não puder 
preencher esta condição dentro do referido prazo, o 
Governo poderá prorogal-o a requerimento do interes
sado ou em vista de representação do chefe do corpo. 

Art. 2!. Os exames poderão Lambem ter lugar, logo 
que os f;raticantes e os machinistas da 4." classe o 
requererem, se houverem preenchido os interstícios 
exigidos. 

Art. 22. Para ser ma c h inista de 2. • classe é preciso 
ter servido tres annos na 3. •, em na vi os de guerra ou 
transportes. 

Art. 23. Para ser machinista de L" classe é neces
sario ter quatro annos de embarque na 2." classe, sendo 
um, pelo menos, como chefe de machina em viagens. 

Art. 24. Os exames de sufficiencia, de que trata o 
art. 2L serão prestados a bordo em dia designado pelo 
chefe do corpo, perante uma commissão composta do 
Ajudante do Director das officinas de machinas, e de 
um machinista de f. • classe, sob a presidencia do Di
rector das mesmas officinas, que tambem examinará e 
terá voto. 

ArL. 25. As deliberações serão tomadas por maioria 
de votos, e a decisão consignada na lista de inscripção 
dos examinandos, os quaes serão nessa occasião classifi
cados pela ordem de suas habilitações, segundo as provas 
que exhibirem. O Presidente da commissão enviará essa 
lista á Secretaria de Estado por intermedio do Chefe do 
Corpo. 

Art. 26. Do resultado dos exames, depois de notallo 
nos competentes assentamentos, se dará certidão aos 
interessados, a qual constituirá o titulo de habilitação 
para a promoção, conferindo-lhes só mente di !'C~ to á pre
ferencia no accesso, segundo a ordem de an tigmdade das 
mesmas certidões, quando se derem as vagas- . 

Art. 27. A promoção será feita á medida que to~em 
havendo va<ras e conforme as necessidades do serVIÇO, 
sobre infor~aÇão do chefe do corpo, ouv!d~ o Direc~or 
das officinas de machinas, quanto á aptidao e mento 
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profissional dos habilitados, observadas as seguintes 
regras: 

§ 1.. 0 As vagas da 4." c ua 3.• classe serão preenchida,; 
por escolha d'entre os habilitados, preferindo-se, em 
iguaHa(lc de circumstancias, os que contarem maior 
tempo de viagens. 

§ 2. o As ua 2. • classe pelos habilitados da 3. a, na 
razão de um terço por antiguidalle c (Jous por mereci
mento. 

~ 3. o As da L a cl~sse pelos habilitados da 2. •, 
metade por antiguidade e metade por merecimento. 

§ 4. • Em tempo de guerra, as vagas na La e 2. 3 classe 
poderão ser preenchidas só por merecimento, quando os 
machinistas habilitados hajam prestado serviços rele
vantes. 

Art.. 28. Nenhum machinista poderá ser promovido 
sem ter a indispensavel disposição physica para a vida 
do mar, c completado na classe a que pertencer o tempo 
de serviço de embarque, satisfeitas as demais condições 
exigidas neste Regulamento. 

Art. 29. O Inspector do Arsenal de Marinha da Côrle, 
com a informação de que trata o art. 28, enviará em 
resumo as notas relativas ao procedimento dos machi~ 
nistas e praticantes, mencionando tambern o tempo de 
embarque e a duração das viagens feitas. 

CAPITULO III. 

DOS DEVERES DOS MACHINISTAS CHEFES DAS MACHINAS. 

Art. 30. O encarregado da machina a bordo é o chefe 
dos machinistas das differentes classes, dos praticantes, 
foguistas e carvoeiros embarcados no mesmo navio. So
bre todos elles deve constantemente exercer a maior vi
gilancia para que bem desempenhem suas obrigações. 

Art. 31. Incumbe ao · machinista, encarregado ou 
chefe da machina : 

i. o Conservar em oerfei to estado de asseio e efficien
cia, as caldeiras, ma.chinas e tudo que estiver a seu 
cargo. 

2. o Dirigir os trabalhos necessario:l á conservação e 
concerto destes objectos; assim como as obras de caldei
reiro, serralheiro e ferreiro necessarias ao navio: fa
zendo-se a bordo com o pessoal da machina tuào quanto 
possa prescindir do serviço das officinas. 
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3. o Executar e fazer executar pelos seus subordinados, 
as ordens c reg-ras relativas á disciplina, ao asseio da 
praça da machina, á <.!i:·ecção e distribuição ou detalhe 
dos empregados da mes;11a machina, quér para o serviço 
geral, quér para o particular dos quarto'. 

4." Fazer acondici::mar convcnientem.enle as peças de 
sobresalenfc da machina para que estejam sempre em 
estado de entrarem imzr:.ediatamente em serviço. 

5. o Fiscalisar o emprego dessas peças, e do material 
fornecido para o custeio e co'1servaçJo da machina. eco
nomisando-o quanto seja possível, sem comtudo levar 
essa economia a ponto de damniücar o machinismo ou 
prejudicar o serviço. 

6." Examinar o combustível e quaesqucr ohjectos ne
cessarios ao serviço da machina ; dar parecer sobre a 
qualidat.le dos mes<;;os objcctos, e fiscalisar por si ou por 
seus subordinados el:l terra e a bordo o recebimento do 
carvão, a üm (!e não ser aceito o que se achar reduzido a 
moinha, ou fôr de qualidade inferior á contractada. 

Antes do recebimento do carvão deverá o chefe da 
machina certificar-se de que as carvoeiras e paióes 
estão enxutos; verilicar a quantidade de combustível 
existente nellas e a que den ser recebida em vista da 
respectiva lotação; <Jssim como se foi observado o dis
posto no paragrapho unico à o art. 59. 

7. o Inspeccionar o serviço da limpeza da machina e 
da respectiva praça, providenciando p«ra que esta tarefa 
seja assídua e escrupulosamente desempenhada pelos 
~eus subordinados. 

8. o Ter todo o cuidado em que a agua das baldeações, 
da chuva e do mar, não entre nos paióes do carvão, nem 
vá molhar as caldeiras; que em contacto com os ditos 
paióes não estejam substancias combustíveis; e final
mente, que sobre as caldeiras não se deposite objecto 
aJo-um. 

9. • Providenciar para que não haja nos cinzeiros ag
glomeração de cinzas, e nem que sobre estas se lance 
agua. 

10. Velar que na praça da machina !15ü ~c ,;·uardem 
objectos estranhos ao servic.o da mesma machina. 

H. Finalmente, não consentir c ordenar aos seus 
subordinados que não consintam que ela pr<Hja da ma
china saia fogo ou luz para qualquer 1JUtro lugar do 
navio. 

Art. 32. O chefe da machina quando dclla tomar 
conta examinará minuciosamente o seu estado, o da 
helice, rodas, eixos, caldeiras e accessorios, partici-
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pando logo ao Immediato do navio e ao Official incum
bido d:l machina, qualquer defeito ou deterioração que 
encontrar. 

Art. 33. O chefe da machina receberá por inventario 
e conservará sob sua guarda e responsabilidade, a ma
china e accessorios, a ferramenta, peças de sobresalente 
e quaesquer outros objectos que não pertençam 5 conta 
do Official de Fazenda ou de qualquer outro respon
savel. 

Ficarão tambem a seu cargo todos os apparclhos que 
houverem a bordo movidos a vapor, assim como as 
bombas reaes destinadas a esgotar o navio. 

Art. 34. Durante o combate, nas fainas geraes e nas 
circum~tancias graves, o chefe da machina é quem di
rige os movimentos desta, tendo ás suas ordens os 
outros machinistas e mais empregados. 

Nas condições ordinarias, será este serviço executado 
sob a constante inspecção do chefe da machina, pelo 
machinista director do quarto. 

Art. 35. No detalhe que o chefe da machina fizer 
para os quartos em viagem, detalhe que sempre sub
metterá á approvação do Immediato, observará as regras 
seguintes: 

L a São competentes para vigiar qu:nto como di
rectores do serviço da machina os machinistas das tres 
primeiras classes. 

2. a Os quartos não serão menos d11 tres, salvo nos pe
quenos navios onde não houvet· pessoal sufficiente. 

· 3. a O cargo de director do serviço da machina nos 
quartos será sempre commettido aos machinistas por 
ordem de classe e de antiguidade. 

4.a Os machinistas excedentes aos que forem deta
lhados para directores do serviço dos quartos, e bem 
assim os praticantes, foguistas e carvoeiros, serão dis
tribuídos pelos mesmos sem referencia alguma á res
pectiva antiguidade, attendendo-se unicamente á con
veniencia do serviço. 

Paragrapho unico. O chefe da machina é dispensado 
de fazer q~arto n9s navios_ em que houverem mais de 
tres machmtstas aas tres pnmeiras classes. 

Art. 36. O chefe da machina examinará frequente
mente o serviço da mesma, tendo o maior cuidado em 
que o director do serviço do quarto tome todas as pre
cauções necessarias para a conservação das caldeiras e 
machinismo. 

Paragrapho unico. Todas as manhãs o chefe da ma
china dará parte do estado desta ao Official de quarto, e 
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quando occorTer alguma novidat!c importantr., <lará 
Lanibem parte ao I:lllnetliato do na'íio e 110 Onicial in-
cumhiJoda rnacltina. . 

Art. ~l7. Antes de se :1cenderem as forn:Jlh:lS, o chefe 
da machina providenciará par:1 ljUC, formado o vapor, 
possa ella funccionar com regu!aJ·idatle. Apagados 
os fogos tomará as dispos.içõcs convenientes ú con
serv:!çâo das caldeiras e da maellina. 

Art. 38. O chefe da machiua L1rú lim{lar interior 
c exteriormente as calcleil·as. r·emoYCndo as incrus
tações e sedimentos, e m~lldará enchei-as ue agua doce, 
sempre que fôr possivel, varrer e limpar os t uhos, con
ductos e chaminés, esgotat· e limpar o porão no lugar 
correspondente á machina. 

Art. 3f}. Em viagem terá todo o cuidado em que os 
outros machinistas examinem, quando se acharem de 
quarto, a densidade da agua nas caldeir<~s a fim de re
gular as extracções de modo a c vitat· as incrustações 
sem o disperdi::.io de combustível. 

Art. IJ:O. Nos portos c em viagem quando não se na
vegar a vapor, fará diariamente mover o machinismo 
quanto baste para impedir a corrosão. 

Art. U. O chefe da machina, por si c por seus su
bordinados, não consentirá, que na praça da machina 
entre qualquer pessoa que não seja Official da Armada 
do estado-maior do navio, ou pertença ao serviço da 
machina, salvo se fór em companhia de algum· dos ditos 
Officiaes, ou por ordem expressa do incumbido da ma
china ou do Official do quarto. 

Paragrapho unico. Nos portos ou em viagem, quando 
a machina não funccionar, o respectivo chefe conser
vará de vigia na praça da mesma um praticante ou 
foguista para manter alli a ordem, e fazer etrectivas as 
disposições deste artigo. 

Art. 42. O chefe da machina não fará modificacão ou 
concerto no machinismo, caldeiras e praça respectiva, 
sem que para isso tenha recebido autorização do Com
mandante, do Immediato do navio, ou do Official in
cumbido da machina. 

§ i. • Sem autorização, porém, poe escripto do com
petente Director das officinas do Arsenal de l\'Iarinha da 
Córte, não poderá fazer modificação alguma que altere 
os principaes orgãos da machina, ou nelles influa. 

§ 2. • O chefe da machina repeesentará ao Comman
dante do navio, ao Immediato, ao Official incumbido da 
mesma ou ao do quarto, sobre qualquer ordem que lhe 
pareça prejudicial ao machinismo ou ás caldeiras, e 
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hem assim, sobre aqnel!as de que lhes possam resultar 
prt-juizos ou du,·idas na prestaç~io de suas contas; uão 
contrarianLlo, porMn, qualquer determinação que re
ct>bCI' por cscrip to dos di tos Officiaes, caso não seja 
opposta á ma teria do prcceden te pa l'agra pho. . 

Art. 43. O chefe da machina deverá explica!' aos 
~cus subordinados menos hahililado:; tJUanto fôr concer
nente ao trabalho do app;1rclho, chamando-os sempre 
que tenha de proceder a algum al'l'anjo, ou reparo nas 
peças elo mesmo ou nas caldcir;Js, e empregando-os sob 
sua dir·ecção, nesses trabalhos, bem como em todos os 
de cal dei rei r o, serra lhciro e ferreiro que fdr preciso 
effectuar a bordo, mesmo em obras estt·anhas ao serviço 
da machina. 

ParagTapho unico. Nos arrnnjos c reparos que se 
houver de fazer no machinismo e caldeiras, será empre
gado todo o pessoal da machinn. 

Art. 44. Nas propostas que o chefe da machina fizcl' 
para ~e conceder licença aos respectivos empregados~ 
dcvcrú regular-se tle mot.!o que, pelo menos, liqúe sem
pre a bordo nH:tade do numero de macllinista:> c dos 
demais em pregados. 

O chefe da machina não entra nesta escal:!, logo que 
a bordo haja mais dous machinistas; mas não deverá 
sahir Jo navio na anseuci::~ tlo que se lhe seguir imme
diatamenle em graduação ou anti,;uidade, llClll sem li
cença do Commantlan te ou de quem o represen lar. 

Paragrapho uni co. Na auscncia do chefe t.la machina, 
o machinista mais graduado ou mais antigo, que estiver 

, a bordo, deverá providenciar sobre tudo- aqui li o que 
occorrer em referencia ao serviro. 

Art. 4:5. O chefn da machiná no exercício tlc suas 
funcções, está sujeitoásupcrintendencia directa e im
mediata do Officia I de !la incumbido. 

Art. 4ü .• O chefe da machina tcrú um livro rubri
cado pelo Commandantc do navio para os quartos do 
serviço, fazendo-o escripturar, de conformidade 
com o modelo que lhe fôr fornecido, e, como su
perior e fiscal, serú o principal responsavel pelas notas 
que no dito livro lanc;ar o machinista chefe do serviço 
no quarto. 

Paragrapho unico. Além deste livro, haverá outro 
rubricado pelo chefe do Corpo de Machinistas, para re
gistrar os castigos applicados a cada um dos empregados 
da machina, por autorização do Commandante do navio, 
ou de quem o representar, com declaração do motivo e 
natureza de taes castigos. Este livro será franqueado 

- PARTE n. U6 
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ao Commandante ou ao Immcdiato sempre que o 
exigirem; e desarmando o navio será remettido á Ins-
pectoria elo Arsenal, e alii til'Ciüvado. . 

Art. !t'"!. Alé os dias 5 de Janeiro e 5 de Julho, o chefe 
da machina apresentará ao Comn.1andante do navio in
formacõcs re:;ervarlas e mui ci!'cumstanciaàas sobre o 
procedimento, intelligencia, zelo e habilitações profis
sionaes de cacb um dos empregados da machina. 
Informações identicas remetterá, sempre que o julgar 
conveniente, ao chefe do corpo, entregando-as porém 
com sei lo volante ao Commantlante do navio, para que 
este faça as observações que julgar convenientes e dê
lhes o destino devido. 

Art. 48. No lim de cada viagem o chefe da machina 
entregará ao Olficial immediato do navio, uma parte 
cir::umstanciacla do estado da mesma, e dos reparos 
precisos, exLremando os que se puderem fazer a bordo 
dos que ti verem de ser executados nas officinas do Go
verno ou nas dos particulares, conforme haja ou não 
Arsenal no porto em que se achar. 

CAPITULO IV. 

DOS niACHINISTAS DE QUARTO. 

Art. 49. O mais graduo.do ou mais antigo dos machi
nistas que estiver de quarto será durante este o director 
do serviço da machina, e terá sob suas ordens e direc
ção os demais machinistas, praticantes, foguistas e 
carvoeiros do detalhe do mesmo quarto. 

Art. 50. Incumbe ao machinista director do quarto: 
§ L o Dirigir o movimento da machina, detalhar e 

fiscalisar o serviço dos seus subordinados durante o 
quarto. 

§ 2.° Cumprir e fazer cumprir as ordens do chefe fla 
machina no que fôr tendente á esta, e as do Official do 
quarto no que disser respeito á marcha do navio, par
ticipando immediatamente a ambos qualquer occurren
cia cxtraordinaria. 

~ 3. o Explicar aos praticantes sob suas ordens _9:uanto 
possa interessar ao desenvolvimento da instrucçao pro
fissional destes. 

§ 4. 0 Tomar a~ precauções necessarias á conservação 
das caldeiras e do machinismo. 

§ 5. o Regular a alimentação dos fogos de modo que sem 
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disperdicio de combustível se man ten l:a a pressão nor
mal. 

§ 6.• Attcnder particularmente a que o m~<chinismo 
funccione sem perder vapor e sem admittir ar pelas 
differentes juncturas e caix~s de estopa. 

~ 7.• Examinar com frcquencia a densidade da agua 
nas caldeiras a fim de regular co:1vcnientemente as 
ex tracções. 

Art. 51. O director de servico da machina durante o 
seu quarto é responsavel por tudo quanto occorrer no 
machinismo e caldeiras ; não o eximindo dessa respon
sabilidade a presença do machinista chefe da machina; 
excepto quando, tendo-o prevenido opportunamente, 
proceder com seu consentimento ou em virtude de suas 
ordens. 

Art. 52. Quando se der alguma occurrencia exti'aor
dinaria no mnchinismo ou caldeiras, o dircctor do ser
viço no quarto mandará logo dar parte ao r.hefc da ma
china e ao Official do quarto, tomando, porém, simul
taneamente as providencias que o caso exigir e sendo 
responsavel, até á chegada do dito chefe da machina, 
pelo que nessas circumstancias ordenar ou pelas con
sequencias resultantes de sua negligencia em prescre
ver a que lias providencias. 

Art. 53. O mnchiiúta director do serviço do qunrto, 
Jogo que se der qualquer acci(lcnte que exija fazer parar 
o machinismo ou retardar-lhe os movlmen tcs, preve
nirá ao Official de qu:!rto; mas se a providencia n5o 
admittir demora, a tom~rá de prompto, mandando 
immediatamente dar parte áquclle Official , e ao 
chefe da machina. 

Art. 54,. O machinista director do quarto escreverá 
no livro competente, segundo os modelos estabelecidos, 
as novidaucs e occurrencias do mesmo quarto, mencio
nando o combusti Yci e o mais que se gasta r com a 
machina. 

CAPITULO V. 

DOS FOGUI~TAS E CARVOEiROS. 

Art. 5ã. Os foguistas e c::~rvoeii·os e~cclltai'Jo . 
ordens, que o chefe ela machina lhe;; der e ('~~~~MA 
rene ia ao serviço ger:J l da m3cili na e seu;; a ~O~M; J 

Quando porém se acharem de qnuto, es' ~~'éfi'aix.o 
das immediatas e clirectas ordens do · ~r do ser-
viço da machina no mesmo quarto. ~ · --;co 

'·~ 
\, * 
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Arl. :-iG. Aos fop;uistao; rumprt:: 
~ t.• i::'p:ul:lr :i alimcnt!Çãn dos fogos n::ts forna

lhas, confornll' ao; orrlens fJilC illrs der o marllinista 
que csli ve1· tl i riginlio o serviço da machina. 

~ 2. o Hemover convenientemente c com frequencia 
as cinzas, a fim de não se agglomerarem nos cinzeiros; 
e não consen li r que se lance agua sobre ellas, emquan to 
alli se acharem. 

§ 3. • Ter particular cuidado em destrui!· as incrus
tações, qne ad herirem ás grelhas e ao fundo das c~l
deiras. 

Art. 57. Os foguistas darão parte immediatamente 
ao machinista, que se achar dirigindo o serviço da 
machina, de qualquer occurrencia que estorve o que 
fica estabelecido no artigo precedente. 

Art. ~8. Aos carvoeiros cumpre: 
§ 1. o Arrumar o carvão nos competentes paióes e 

carvoeiras; removei-o daquctles para estas, e tet-o 
sempre em disposição conveniente para estar ao alcance 
dos foguistas. 

§ 2. • Antes da arrumação do carvão examinar as 
carvoeiras e paióes, par·a que não tenham humidade, 
e o proprio carvão esteja enxuto. 

§ 3. • Dar parte ao cl;efe da machina, logo que 
desconfie que nos paióes ou carvoeiras h1 humidade. 

Art. 59. Quanuo se recebr.r cal"vão, os carvoeiros 
·deverão puxar para perto das portas das carvoeiras 
o que ainda netlas existir, a fim de ser o primeiro 
a empregar-se. 

CAPITULO VI. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 60. Na reorganiz:tt;Jo do Corpo de l\Iachinistas, 
que comprehenderá lambem os extranumcrarios, ob,r.r
var-se-hão as seguintes disposições: 

§ L" Serão demi ttiuos, se forem do qu~dro, e con
tal'em menos de 10 annos de serviço, os machinistas 
reconhecidos incapazes de satisfazer aos devere:> da 
profissão por falta de habilitações, á vista dos seus 
assentamentos, e das informações tias autoridades com
petentes. 

§ 2. • Serãol reformados os machinistas do quadro 
que contarem mais de W annos de serviço, c que se-
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gundo as pt·escripções dos arts. 81 e 82 combinadas 
com as do art. 68 do Regulamento n. o 318;) de 18 de 
Novembro de 1863 : 

~ L o Se acharem inhabilitac\os por velhice, lesões, 
ou moles tias incuraveis. -

~ 2. • Tiverem irregular conducta, ou falta de apti
dão para o exercício do emprego nas condições exi
gidas pelo presente lleg-ulamento. 

Art. ()1. Feita a eliminação no actua1 Corpo de 
1\lachinistas ele harmonia com o disposto no urtigo an
tecedente, os machinistas que restarem serão admit
tidos _ás classes do novo quadro correspondentes ás 
l{Ue presentemente occupam, podendo ser promovidos 
á immediatamente superior, se o merecerem. 

Art. 62. Não sendo sufficiente o numero de ma
chinistas do quadro, serão os lugares restantes preen
chidos pelos machinistas extranumeraríos, se tiverem 
habilitações provadas, além de bom procedimento e 
zelo que recommendem sua conservação no serviço; 
dando-ge preferencia, em igualdade de circumstan
cias, aos que tiverem maior tempo de embarque; 
podendo-se tambem lançar mão, em caso de neces
sidade de machinistas habilitados nos termos dos De
cretos n.o• 132(~ de 5 de Fevereiro de 18M, e 2600 de 2 
de Junho de :l860, se igualmente provarem ter bom 
procedimento e aptidão physica para a vida do mar; 
preferindo-se os que já tenham servido embarcados. 

Art. 63. 0.;; macltinistas cxtranumerarios que forem 
estrangeiros, só poderão entrar para o quadro, depois de 
naturalis1dos; sendo porém conservados no serviço, se 
forem necessarios c o mí:!recerem, até que no prazo ma
ximo de um anno, a contar da reorganização do corpo, 
mostrem estar naturalisados; firando entretanto aggre
gados ao mesmo corpo, onde se deixarão abertas as 
vagas, que por elles tenlwm d~~ ser preenchidas no re
ferido prno, depois do crua[ sel-n-hão por outros Jllal:ili
nistas extranumerarios que tambcll1 reunam as habili
tações exigidas. 

Art. fi4. Os ajudan!e.:; de m~chinista~, que tiverem 
da1lo provas de hom procedimento, zelo e ::pplicação 
podcnio ser adm!ttidos ao novo r1u~dro r·omo 4. os ma~ 
chinistas, logo que fizerem o e:-:amc exigido no art. 19 
do presente Regulamento. 

Art. ü5. Ravogam-se as disposições em contrario.' 
Pala cio do lHo de Janeiro em 30 de Novembro ele i87ü. 

- Lniz Antonio Pereira Franco. 
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Tabella do vencimento annual dos machinistas, praticantes,(oguistas 
e cm·voeil·o.s, organizada de accó1·do com o Decreto n. o 2:1.05 de 8 de 
Fevereiro de :1.873, o Aviso de 2J de Março expedido em virtude 
do § 2. 0 do art. 4. 0 da Lei n. 0 2236 de 26 de Abril de 1.873 e o 
art. 2. o da Lei n. o 2632 de 13 de Setembro de :1.875. 

CLASSES. Soldo. 

f' ... '''"'· 2:000SOOO 
Machinista de 2. a classe. :1.:600~000 

. de 3. a classe. 1:200 000 
de 4. a classe. 8001)000 

Praticantes .•.•••..•••...... ·········· l•'oguistas •..••••.•.•..• , ••• .......... 
Carvoeiros .•••..••..••••.•. .......... 

OBSEll.V AÇÕES. 

GRATIFICAÇÃO. 

~ 

No Impe- Em paiz 
rio. estrangeiro. 

:1.:3i6SQOO :1.:9~6~000 
1:2:1.0jl000 :l:750jl000 
:1.:09Jií000 :1.:5708000 
:1.:090$000 :1.:450SQOO 

9701)000 :1.:210jl000 
720,5000 8648000 
432$000 lí04jl000 

:1.. a Os machinistas e praticantes embarcados em navios arma
dos, em disponibilidade, desarmados ou transportes, têm direito 
á racão do porão em generos, a qual nunca lhes poderá ser abo
nadá em dinheiro. 

Todos os favores, de que gozam pela tabella de ã de Fevereiro 
de :1.872, as classes annexas ao corpo da Armada, são extensivas 
aos machinistas, e aos praticantes no que forem applicaveis. 

2.a Os machinistasque estando desembarcados forem chamados 
aos trabalhos das officinas, vencerão, além do soldo, uma grati
ficação arbitrada pelo Inspector do Arsenal, ouvido o Director 
das officinas de machinas, correspondente á. diJierença entre o 
mesmo soldo e o salario abonado a operarias de igual merito. 

3.• Os machinistas embarcados nos navios em disponibilidade, 
ou nos desarmados, soJirerão em seus vencimentos um desconto 
de 25 °/o. Empregados em estabelecimentos do Estado terão os 
vencimentos segundo as respectivas tabellas, e na falta destas os 
marcados na presente com desconto de !5 °/0 • 

4." Os machinistas de 2." c 3." cla>ses quando forem chefes ou 
encarregados das machinas, vencerão o soldo da classe a que 
pertencerem e;:, gratificar;ão da immediatamente superior. . 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Noyembro de :1.876.- Lu1::: 
Antonio Pereira Franco. 
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DECRETO N. 6387- DE 30 DE NOVElllBRO DE 1876. 

Altera as clausulas 2. a e 7. a das que acompanharam o Decreto 
n. o 6069 de !.8 de Dezembro de !.875. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que requereu a Companhia Rio de 
Janeiro City Improvements Limited, Ha por bem Con
ceder que o contracto das obras de esgoto do 4.. o e 5. o 

districtos da cidade do Rio de Janeiro, approvado pelo 
Decreto n. o 6069 de l8 de Dezembro de 1875, vigore 
com as modificações e clausulas addicionaes, que com 
este baixam assignadas por Thomaz José Coelho de Al
meida, do Conselho do mesmo Augusto Senhor, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Agçicultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta de Novembro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da lndependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações e clausulas addicionaes, a que l!le 
reCere o Decreto n. 0 6:~8'lr de 30 de Novem• 
bro de 1.8.,-6. 

Modificações. 

L• A responsabilidade de que trata o ~ t.• da clau
sula 2. a do contracto de 18 de Dezembro de 1875, no 
que se refere ao apparelho de latrinas, limita-se ao 
custeio e conservação, comprehendendo sómente con
certos ordinarios, e não substituição do apparelho por 
uso deste; ficando tambem entendido que por todo 
estrago ou desarranjo, resultante de malversação ou ne
gligencia dos locatarios, não responde a Empreza, como 
expressamente será declarado em pogtura especial. 

2.• O direito, a que se refere o § 2. 0 ela clausula 7.a, 
em virtude do qual só a Companhia poderá collocar, 
reparar ou alterar os canos e apparelhos de sua Em
preza, fica tambem extensivo a quaesquer construcções 
de esgôto de materias fecaes sobre os mesmos canos, 
bem como ao fornecimento dos apparelhos de latrinas, 
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que sobr·e cllrs tenham de ser assentados, de conformi-
dade com as clausulas do c i tndo con trac to. -

3.a O pagamento mcn5al do wsto do apparelho de la
trinas do systema Jeuning's patents inodorous, ou outro 
mais aperfeiçoado, de que tr:1ta o§ 6. o da mesma clau
sula 7.•, far-se-l!a dentro do prazo de 30 dias da apre
sentação da conta. 

Clausulas addicionaes . 

1.• A Companhia obriga-se' a prolongar, mediante re
;Juisição do Governo, o systema de esgoto além dos li
mites fixados no contracto de :!.8 de Dezembro de 1875; 
entendendo-se, porém, que esta obrigação não procede 
de privilegio algum, nem se tornará effectiva, quando 
a annuidade dos predios a esgotar, calculada á razão de 
60~000 por cada um, não corresponder·, em sua totali
dade, pelo menos ao juro annual de 9 °/0 do capital a 
empregar nas obras do prolongamento. Verificada esta 
hypothese, á vista do plano e orçamento das obras, que 
serão apresentadas ao Governo até tres mezes depois de 
feita a requisição, a Companhia dal'á começo ás mesmas 
obras, logo que estas forem approvadas pelo Governo, 
ou seis Iilezes depois da apresentllção do plano e orça
mento, se antes não forem approvadas. 

Os prolongamentos assim effectuados ficarão su
jeitos ás mesmas condições cio citado contracto. 

2. a A lllustrissima Camara Municipal providenciará 
na fórma da Lei, a fim de serem devidamente punidas 
as pessoas que commetterem abusos no serviço de des
pejo das casas e edificios particulares, impondo-lhes 
multas. Para este fim se tornará extensivo ao <i. o r. 5. o 

districtos de esgoto o disposto no edital de 7 de Maio 
de :1.867. 

3.• Tant.o e~ta~, como as clausulas do contracto de 18 
de Dezembro de !875, que dependet·em de Acto Legi>la
tivo, serão levadas ao conhecimento do poder compe
tente par a obterem a sua approvação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 1876. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6388 ~DE 30 D~ NOVElllBRO DE 1876. 

Concede privilegio a Affonso Bocquin para o novo systema de 
· portas venezianas de sua inven<;ão. 

· A Princcza Imporia 1 Hegente, em Nome Jo Imperador, 
Attendendo ao que requereu AtTonso Boequin, e de con
formidade com o parecer do Conselheiro Procm·aclor da 
Coi·ôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem Con
ceder-lhe privilegio por cinco annos, para fabricar e 
vender portas venezianas com fe-::hos mctallicos espe
ciaes, de sua invenção, segundo a descri pção e modelo 
que apresentou. 

Thomaz J.osé Coelho de Ahncida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependen
cia e do .Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6389- DE 30 DE N"OVEMBRO DE 1876. 

Approva, com modificações, à reforma li os arts. 2. • e 23 dos 
estatutos da Companhia Brazil Industrial. 

A Prinreza Imperiál R~gente, em Nome dó Imperador, 
Attendendo ao que requereu a Compant,ia Brazil ln
dustria I, devidamente representada, e conformidade 
com o parecpr· da Secção dos Negocias do Imperio do 
Conselho de Estádo, exarado em Consulta de 3l de 
Agosto ultimo, Ha por bem Approvar a reforma dos 
arts. 2. o e 23 de seus estatutos, mediante as modi
ficações que com este baixam, assignadas por Thomaz 

--.:. PA!t'l'.E 1!. i4g 
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José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua Magestade 
o Imperador, Ministro e Secretario de Eslado dos Ne
gocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palario do Rio 
de Janeiro em trinta de Novembro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Modificações a que se reCerc o Decret.o 
n.0 6389 desta data. 

t.• 

O art. 2. o fi;;a assim redigido:- O capital social fica 
elevado de mil a mil e quinhentos contos, sendo este 
augmento representado por 2.500 acções de 200#000 
cada uma. 

Emquanto não forem subscriptas estas acções a Com
panhia poderá emittir titulos de obrigações· garantidos 
por todo o activo social e especialmente pelos im
moveis. 

Estes títulos serão remíveis no prazo e pelo modo 
que forem convencionados e darão ao portador direito 
a juro semestralmente. 

O at·t. 23 fica substituído pelo seguinte:- Cada um 
dos Directores perceberá a retl'ibuição annual de quatro 
contos de réis. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 
t876.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas. assim o tenha entendido e faça executou·. Palacio 
do Rio de Janeiro em trinta de Novembro de mil oito
centos setenta c seis, quinquagesimo quinto da Inde-
pendencia e do Imperio. · 

PRINCEZA IMPEII.IAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6392-D~ 30 DE NOVEl\IBRO DE 1871:1. 

Concede autorização a João Carlos Backlleuser, Augusto Alberto 
Stucky e 1\Iiguel Redusino Mesa para explorarem jazidas de_ 
ouro e outros metaes no município de S. Gabriel, Província do 
Rio Grande do Sul. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereram João Carlos Backheuser, 
Augusto Alberto Stucky e Miguel Redusino Mesa, Ha por 
hem Conceder-lhes autorização por dous annos para ex
plorarem jazidas de ouro e outros metaes, no município 
de S. Gabriel, Província do Rio Grande do Sul, me
diante as clausulas que com este baixam, assignadas por 
Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magcstade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Novembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
lndependenda e do Imperio. 

PRINCEZA l.MPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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Clau•ula!!l a que !!IP> ref"ére o DecrPto n." 639~ 
desta data. 

I. 

Fica concedido o prazo de dous annos para os conces
sionarios João Carlos Backheuser , Augusto Alberto 
Stucky e l\iiguel Redusino J\Iesa explorarem jazidas de 
ouro c outros metaes no município de S. Gabriel, 
Província do Rio Grande do Sul. 

li. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos tecommendados pela sciencia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possuídos por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias subtcrrancas ou a céo aberto não 
poderão ser executadas sem autorização cs(;ripta dos 
proprietarios. 

Se esta, porém, lhes fór negada, poderá ser supprida 
pela PresiJencia da Provincia, mediante fiança prestada 
pelos conces~ionarios que responderão pela indemnização 
de todos os prejuízos, perdas e dnmnos causados aos pro
príeta rios. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presi-
. dente da Província mandara, por editaes, intimar o~ 

proprietarios para, dentro do prazo razoavel qne marcar, 
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem 
o que julgarem nccessario a bem de seu direito. 

III. 

O Presidente da Província concederá ou negará o 
supprimento requerido á vista das razões expendidas 
pelos proprietarios, ou ã revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qual poderão os interes
sados reconer para o ~Iinisterio lla Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, sómente 
será recebido no effei Lo devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da lic 
proceder-se-ha immecliatamente á avaliação d 
ele que trata a clausula 2. a ou da indemnizaç
juizos allegados pelos proprietarios por 

··~ f( Cõ " 
\\ G <(\.;. 
~ -!':· _n_t:)$ U// 
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tros que serão nomeados, dous pelos concessionarios e 
dous pelos proprietarios.Se houver empate, será decidido 
por um 5.0 arbitro, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia. Se os terr-enos pertencerem ao Estado o 5. o ar
bitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 

Proferido o laudo os conces;;ionarios serão obrigados a 
effectuar no prazo de oito dias o deposito da fiança ou 
pagamento da importancia em qufl fór arbitrada a in
dcmnização, ~em o que não lhe será concedido o suppri-
men to da licença. · 

v. 
A indemnização de que trata a clausula precedente 

será devida ainda quando as explorações forem feitas 
em terrenos de propriedade dos concessinnarios ou doEs
tado, uma vez qqe della possa provir damno ou prejuízo 
aos proprietarios confrontantes. 

VI. 

Serão igualmente obrigados a restabelecer á sua custa 
o curso natural das aguas que tiverem de desviar de seu 
leito pela necessidade dos trabaihos da mineração. Se o 
desvio dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderão 
fazer sem licençq. deste, que poderá ser supprida me
diante indemnização na fórma estabelecida na clau
sula 4. a 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de aguas que possam prejudicar 
a saude dos moradores da circumvizinhança, os conces
sionarios serão obrigados a deseccar os terrenos alagados 
restituindo-os a seu antigo estado. 

VIII. 
As pesquizas de minas por meio de cavas, poços ou 

galerias no territorio desta concessão não terão lugar: 
L • Sob ellificios e a W metros de circumferencia, 

salvo, na ultima hypothese, sómente com consenti
mento expresso e por escripto do respectivo proprieta
rio. Este consentimento não poderá ser supprido pela 
Presidencia da Província ; 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a W metros de 
cada lado delles; 

3. o Nas povoações. 
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IX. 

Os conces~ionarios farão levanta r pia ntas geologicas e 
topographicas dos terrenos explorados com perfis que 
demonstrem, tanto quanto permittirem os trabalhos 
qe.e ti verem feito, a superposição das camadas mineraes, 
e remetterão as ditas plantas, por intermedio do Presi
dente da Província, á mencionada Secretarb acompa
nhadas: l. o de amostras dos mesmos mineraes e das 
variedades das camadas de terras ; 2. o de uma descrip
ção minueiosa da possança das minas, dos terrenos de 
dominio publico e particular necessarios á mineração, 
com designação dos proprietarios, das edificações nelles 
existentes e do uso ou emprego a que são destinados. 

Outrosim indicarão qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos procluctos da mineração e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto ser-lhes-ha con
cedida autorização para lavrarem as minas por el\es des
cobertas nos lugares designados, de accOrdo com as leis 
e condições que o Governo julgar conveniente estabe
lecer no acto da concessão, no interesse da mineração 
e em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 
1876.- Tlwmaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6393- DE 30 DE NOVEl\IBRO DE 1876. 

Concede privilegio a Alexandre Gaudino para os apparelhos de 
um 'iió\'o systema de t_r..a~sporte's de sua invenção. 

A Princeza Imperial Regente. em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu Alexandre Gaudino, e de 
conformidade com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha por bem 
Conceder-lhe privilegio por oito annos para os appare
lhos de um novo systema de transportes, de sua inven
ção, destinados ás necessidades da lavoura, segundo a 
descripção que apresentou. 
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Thom.n Jos,~ Coelho tln Alnwida, do ConsriiHl de Sua 
Magestada o Imperador, Ministro c· Secretario de Estado 
do~ ~~~gocios da Ag-ricllltura, Commcrcio e Obras Pu
hlic:;s, assim o tenha entendido e fac:• ;~xecular. Palacio 
do Hio de Janeiro em trinta de No'~<;cmbro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagcsimo quinto da Inde
pcndcncia e do Imperio. 

PHINCEZA Il\fPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jose Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 639i- IJJ<: 30 DE NOVE~IBIIO DE 1876. 

Approva com modificações os estatutos da Companhia S. Carlo~ 
qe Paraguassü e autoriza parafunccionar. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attcndendo ao que requereu a Companhia S. Carlos de 
Paraguassú, devidamente representa da, c de conformi
dade com o parecer da Secção dos Negocios do Im per i o 
do Conselho de Estado ex a 1'ado em Consulta de 16 de 
Setembro ultimo, Ha por bem Autorizai-a a funccionar 
e Approvar seus estatutos com as modificações que com 
este baixam assignadas por Thomaz José Coelho de Al
meida, do Conselho de Sua :Magestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocio~ da Agri
cultura, Commercio e Obras Puulicas, que assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala.::io do Rio de Janeiro 
em trinta de Novembro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da IndeiJendencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

1\lodlflcacões a que se ref'ere o Decreto n. 0 6394 
desta data. 

I. 

No art. W declare-se no fim-com approvação do 
Governo. 
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li. 

Art. W. At.ldite-se no 11m-os dividendos serão feitos 
semestralmente. 

III. 

No art. Hl supprimam-se as palavras finaes-sujei
t.ando-~r á.; disposições dos presente:; est1tntm. 

IV. 

O art. 2. • lica assim redigido-os accionistas são 
respons:weis pelo valor Jas acções qtw lhes forem dis
tribuídas. 

v. 

No art. '27 diga-se: a Assembhía Geral se reun:ra duas 
vezes, sendo a segunda no mez de Julho. 

O mais como está. 

VI. 

No art. 28 depois das palavras-se elle se não prestar 
-diga-se--com tanto que não seja o Direr,tor ou qual
quer dos membros do Conselho Fiscal . 

.VIT. 

No art. 29 declart~-se no fim-não se admittem totos 
por procurador para a elricão da Directoria nem do 
Conselho F isca 1. · 

VIII. 

No § 6. • do art. 30 supprima-se a palavra -sub
stancial. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Novembro de 
1876.-'l'homaz José Coelho de Almeida. 

-PARTE 11. 
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Estatutos dá tom1.:anhia de productos textis 
tlenominad2. S. Carlos de Paraguassú. 

CAPITULO I. 

DA CO!IIPAi'ili!A, SUA SÉOE, l1lll, DUIUÇÃO E DlSSOLD"(;ÃO. 

Art. L o A Sociedade organizada nesta cidade em 3 de Dezem
bro de 1873 sob a razão co!lectiva-!lloreira, Souza, Oliveira & 
Comp.-flca constituída em sociedade anonyma sob a denomi
naeão de- Companhia S. Carlos de Paraguassú - e passam para 
ella os encargos da ex tine ta sociedade. . 

Art. 2.o A Comp:ml.Jia terá sua sede nesta cidade. 
Art. 3. o O seu lim é o mesmo que U~"lila a sociedade anterior, 

isto é, construir e montar no Engcnlw S. c~nlos do Tororó, na 
cidade de Cachoeira, uma fabrica (;e Iiar c icce:· a qual se àeno
minará- S. Carlos de P?··aguassj. :'oderá ta;nbem monlur na 
referida localidade ouL·as fal.dcas utcis á industria c ao consumo 
do paiz. 

Art. i. o A Companhia àura:-•~ 20 annos conhdos da approva
câo destes esta tu tos pelo Govemo Imperial. 
• Art. 5. o Logo que estejam preeuculdss tu das as formalida
des legaes, annunciará a l:omp:mlJia o comc~Jo de suas opera
cões. 
• Art. 6. 0 A Companhia poderá ser dissolvida no caso de pre
juízo de um terr;o de seu capital, se o f•1nào de reserva nâo fôr 
sufficicnte para ind2mniza1· o mes:no prejuízo, e o será nos casos 
dos ~s 1, 2 e 3, do arl. 29;) do Coiligo Commercial. 

Art. 7. o A Companhia pollerü tamhcm ser dissolvida antes do 
prazo fixado _p:u:a sua dura(;ão por dGlibcra~.âo da assembléa 
geral dos acc:omstas. 

Art. 8. o Deliberada a dissoluç;ão da Companhia antes do prazo 
estabelecido, ou !indo este se não fCr renovado, vender-se-ha em 
leilâo mercantil ou particularmente toJos os bens e materiaes 
pertencentes a ella e satisfeitas as obrigac;,ões a qne esteja aà
strir:.ta, o liquido será partii!J;;do c:1lre os accionistas na propor
ção do capital de cada urna. l"eita e communicada a liquidacao c 
approvada a proposta de partl!ila, ncnJwm accionlsta terá inais 
o direito de reclamar. 

Art. 9. 0 A Iiquidar,ão dG que tr::li:l o artigo anterior será 
commissionad:t a um"accionista designado pela asscmbléa geral, 
e esta !aarcará quanto deverá clle perceber por scmellJame in
cumbencia. 

CAPITULO H. 

DO C-~PIT.~L, S!H. :tE.I.L:nçio, i·'GNDO DI<: RESERV.~ E DIVIDE:VDOS. 

Art. 10. O capital da Companhia ccntinua!·á S'-'n.do de 200:DOO~ 
como o era o da SQCiedadc-l\Ioteira, Souza, Oliveira & Comp.
dividido em aceões de :.t:0005000 cada uma; podera porem ser 
elevado a 400:0ÕO,SOOO se a assernbléa geral dos accionistas assim 
o resolver. 
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Art. 1L Votado o augmento do capital, serão as acções que se 
houverem de emittir, distribuídas entre os accionistas na propor
cão do capital de cada um. 
- No caso de algum accionista não aceitar as que lhe vierem a 
caber, serão estas distribuídas de preferencia entre os de mais, 
e se, guardada a disposicão do art. 14. produzirem taes accües 
algum agi o, será este applicado ao fundo de reserva. · 

Art. 12. A distribuição das n:JVas acçües devidas á elevação 
do capital devera e-:tar concluída no praw de 12 mezes contados 
da resolucão da assembl6a dos accionistas. 

Art. 13: As chamadas do capital das novas acções serão feitas 
na razão de 21> "lo do valor de cada uma, segundo as necessidades 
da Companhia: os accioaistas serão convidados por annuncios 
publicados nos jornaes de maiot· circulaç:io 15 dias antes do que 
fôr marcado para efiectuar-se as respectivas entradas, devendo 
haver entre urna e outra chamada um intervallo pelo menos de 
60 dias. 

Art. H. As novas acções não serão ne~ociaveis sem que esteja 
realizado um terço de seu valor. 

Art. i5. No dia 31 de Dezembro de cada ~nno será fechado o 
balanço da Companhia; c dos lucros liquidos verificados, prova
nientes de operacões elieclivamente concluidas no dito anno, de 
duzir-se-ha 5 °/0"pua funuo de reservn e o mais será distribuído 
aos accionistas na razão do capilal à e cada um. 

Art. 16. Não terá lugaJ' a deducção dos 5°/o para o fundo de 
reserva sempre que este chegar a 20 °/0 do capital realizado. 

Art. :1.7. N;lo se poderá fazer dividendos de lucros emquanto 
o capital social, desfalcado por virtude de prejuízos, não Iôr in!8-
gralmente restalwlecido. 

Art. 18. O fundo de reserYa é exclusivamente destinado a 
fazer faee aos prejuízos c dai!HlOS que soí.Trerem a fabrica e todos 
os objectos,. que, como accessorios, fizerem parte integrante della; 
e bem assim para reparar as perdas do capital e mesmo subst\
tuil-o. 

CAPITULO III. 

DOS AGCIONISTAS. 

Art. 19. São accionistas destn Companhia todas as pessoas ou 
entidades moraes que subscre\·erem ou adquirirem legalmente 
accües della, sujeitando-se ás disposi\;ões dos ;;ressntes estatutos. 

Ãrt. 20. Os accionistas são responsaveis sómente até o valor 
das acções que possuírem. 

Art. 21. O accionista que não eiTcctuar a ent:-~da no dia mar
cado incorrerá nas disposi<;ües tlo art. 289 do Codigo Commcrcial. 

Art. 22. As acçücs da Companhia se1·iio nominativas e trans
missíveis segundo as regras de Direito e o novo aecionista só
mente reconhecido como tal, derois de se fazerem as verbas, e 
de serem assignados os compcterües termos de transferencia nos 
livros da Companhia. . . . _ . 

Art. 2:l. Cada ncção e mdtVJSl:'el em relação á Companhia, c 
não poderá ser representada scnao por uma pessoa, seJam quacs 
forem os contrnctos de que haja sido r;;Jjecto. 

Art. 2L No caso de perda ou extravio de acções o Director, 
tomadas as cautelas do estylo, emittirá outras que as sub
stituam. 
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CAPITULO IV. 

DA ASSE~JRLÉA r:ERAL. 

Art. 21L A reunião dos ~rcionistns inseriptos como taes nos 
livros da Companhia, tl o que constitue a sua assembléa 
g-eral. 

Art. 26. Par:t haver sessão será indispensa·,·pl a presença de 
tantos accionistas quantos representem dous terços tio capital. 

Se, porém, convocada uma sessão por annuncios, repetidos por 
cinco vezes, deixar ella de ter lugar, far-se-ha nqva convocação 
pela mesma fórma, e nesta segunda reunião funccionará a as
sernbléa com o numero que fur presente. 
~ § 1.0 EEta disposição não comprehenrle a hypotheEe de tratar-se 
da reforma dos estatutos, porque, para isso será condição essen
cial a presença de um n11mero de accionistas, que satisfaça a 
exigencia do artigo. 

§ 2. 0 As resoluções da assembléa serão tomadas por maioria· 
relativa, e lançadas em livro rubricado para este fim pelo Presi
dente. 

Art. 27. A as>embléa geral, convocada pelo Director, se reu
nirá uma vez por anno no mez de Janeiro; reunir-se-ha extraor
dinariamente quando o mesmo Director o julgar preciso, ou 
convocai-a á requisição do Conselho Fiscal; ou de dez accionistas 
que representem pelo menos um quarto do capital. 

Art. 28. As sessões serão presididas pelo accionista presente que 
possuir maior numcr0 de acções, ou pelo que se lhe seguir, e 
assim por diante, se clle se não prest~r; o Prestdente designará na 
occasiflo dous accionis!as para servirem de Secretarios. 

Art. 29. Só terão votos os accionistas presentes á sessão c qu
possuirem duas ou mais acções; com tudo os de uma poderflo ase 
slstir aos trabalhos. Os voto; ser~lo contados do modo seguinte: 
por duas acções um voto; por cinco, dous votos; por dez, tres 
votos, augmcntandn-se assim mais urn voto por cada cinco acções; 
m:-ts nenhum accionista terá mais de dez votos, seja qual fôr o 
numero das acções que possuir. 

Art. 30. Compete á assemllléa geral, além das m:-tis attribui
cões já indicadas: 
· ~ L o Eleger o Dircctor da Companhia c uma com missão fiscal 
de tres membros. 

§ 2." Cassar-lhes o mandato quando os eleitos não cumprirem 
bem os seus deveres. 

§ 3. o Approvar as contas apresentadas pelo Director e auto
rizar a distribuição dos dividendos. 

§ 4. o Resolver sobre quaesquer propostas submettidas á sua 
decisão. * 5. o Tom~.r q:ualquer deliberação ou medida util á Companhia 
dentro dos l!mttes traçados por estes estatutos. 

~ 6. o Reformai-os quando as necessidades assim o aconselha
rem; mas qualquer alteração substancial ou reforma sómente 
poderá ser posta em execução depois de approvada peJo Governo 
Imperial. 
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CAPITULO V. 

D.t ,\DMINISTRA\:.ÃO • 

. \rt. 3L A gerenciados negocias da Companhia é contiada a um 
Director que as~istirá na propria fabrica ele i to por tres annos 
pela assembléa geral em escrutínio secreto. Poderá ser reeleito 
cmqu,anto merecer a confiança dos acciooistas. 

Paragrapho unico. O Director depositará nos cofres da Compa
nhia dez acçües e não poderá dispor dellas sob titulo algum, em
quanto não fôr approvada pela assembléa geral a ultima conta 
que prestar de sua gerencia. 

Art. 32. Ao Director compete, além das demais attribuições 
exaradas nestes esta tu tos: 

§ L o Fazer os contractos e operações necessarias ao manejo e 
desenvolvimento dos negocias da companhia. 

§ 2. o r.omprar para a fabrica e fornecer-lhe tudo quanto fôr 
preciso para o fim della; promover a venda de seus productos, 
receber, pagar e dar quitações em nome da Companhia, praticar 
em fim todos os actos de gestão e administracão que digam res
peito aos interesses e prosperidades da ·mesma Companhia. Não 
poderá, porém, gravar os bens da Companhia com contractos 
onerosos sem autorização especial do Conselho Fiscal, e se o 
fizer, será sómente o Director o responsavel por taes contractos. 

§ 3. 0 Representar a Companhia em Juizo ou fóra delle, e fazer 
valer os direitos della em todas as alç:Mas. 

§ 4. o Nomear e demittir os empregados da Companhia, mar
car-lhes os vencimentos e dar-lhes instrucções para o cumpri
mento de seus deveres. 

§ 5. o Assignar por si, ou seu procurador fóra do seu domicilio, 
as cautelas, titillos, e acções da Companhia, inclusive as que se 
emittirem ou tiverem de substituir as,perdidas. 

§ 6. o Fa.zer as chamad:l.'S do. capital votado e augmento uelle. 
§ 7. o Proceder á distribuição dos dividendos. 
§ 8. o Trazer em dia a escripturacão de tudo quanto referir-se 

á Companhia. • 
§ 9. o Convocar as reuniões onL<; .• ·;,,~ Ja assemb!éa e nomear 

correspondentes na Praca da Bahia e em outros eentros commer
ciaes de accôrdo com ó Conselho Fiscal, e apresentar a ella um 
relataria circumstanciado dos negocias commettidos á sua geren
cia, subrnettcndo tambem á approvar.ão della as' contas e balari~o 
do anno social findo. • · · • 

§ tO. Providenciar de ac~côrdo com o Conselho Fiscal sobre 
qualquer medida urgente em caso n:1o previsto neste,; estatuto,:, 
quando na.o possa incontinente ser ouvida a assembléa, a qual 
se rã convocada immed.iatamente depois des.o.a emergencia. 

Art. 33. Nos seus impedimentos inferiores a 30 tlias será o Di- -
rector substituído :,or pessoa de sua conliança e sob suares I' AM 
sabilidade; excedendo o impedimento, o substituto se · epj.\. \)~ui'\ 
gnado pelo Conselho Fiscal. D.mdo-se, porém, i!rl'' ~~'tlr
absoluto a assembléa geral eleger;i novo Dircdor, - ~'Se"''ib. 
p~lé> t0:n'Je> uu~ ~!inrJa rE:>slava ao Dirertor i:nDQSSi o~· :1!?.. - . . . ~ 

~ 
( co '>"' 

~~_?~;~~; 
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CAPITULO VI. 

DO CONSELHO FlSC.\L. 

Art. M. O Conselho Fiscal será composto de tres accionistai 
eleitos por tres annos pela assembléa geral na mesma occasião 
e pela mesma fórma que o Director. 

Art. 35. Ao Conselho Fiscal, além das attribuições já indicadas, 
incumbe: 

§ i. 0 Reunir-se pelo menos uma vez JlOr mez no esc ri ptorio da 
Companhia para examinar a marcha dos negocias della; veri
ficar os trabalhos na fabrica, sempre que lhe fôr possível, e 
prover de remedio, de accôrdo com o Director, nos casos omissos 
e em que fôr difficil reunir de prompto a assembléa. 

§ 2. o Convocar extraordinariamente a assembléa geral dos 
accionistas nos casos em olUe seja necessario, e o Director o não 
tlzer. 

§ 3.• Autorizar o Director a contrahir emprestimos sempre que 
o exigirem as urgencias da Companhia; cujos emprestimos não 
ultrapassarão jámais as forças da Companhia. 

§ /l,, 0 Apresentar nas sessões ordinarias da assembléa Geral um 
balanço dos negocios da Companhia e um relatorio em •Iue inter
ponha seu parecer sobre as contas do Director. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

La O Director perceberá o ordenado de 2:400~00 por anno pago 
mensalmente, ou iO •;. dos lucros líquidos da Companhia, á sua 
OM~- • 

2.a Haverá livros de registro de acções para os effeitos do 
art. 297 do Codigo Commercial, onde quér que seja preciso. 

As transferencias poderão ser autorizadas, de conformidade 
com o § 5. 0 do art. 32, pelo Director a seu procurador ou procu
radores, que serão sempre os correspondentes da fabrica. 

3. a Approvados pelo Governo Imperial estes estatutos, con
vocar-se-ha uma reunião da assembléa geral para proceder ás 
eleições do Director e Conselho Fiscal. , 

Bahia, 13 de Junho de :1876.- (Seguem-se as assignaturas.) 
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DECRETO N. 6393- DE 30 DE, NOVEMBRO DE 1876. 

Concede autorização a José- Joaquim de Carvalho Bastos para 
explorar jazidas de carvão de, pedra e outros mineraes nos 
terrenos de sua propriedade, no municipio de Taquary, Pro
víncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

A Princeza ImperialRegente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que rc:p.:ereu José Joaquim de Carvalho 
Bastos, Ha por bem Conceder-lhe autorização, por dous · 
annos, para explorar jazidas de carvão de pedra e outros 
mineraes em terrenos de sua nropriedade, no município 
de Taquary, Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, mediante as clausulas que com este baixam, assig
natlas por Thomaz .José Coell:o de Almeida, do Conselho 
ele Sua l\lagestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas, que assim o tenba entendido e fac:;a 
executar. Pala cio do Rio de Janeiro em trinta de No
vembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do Imperio. · 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

ClausuBas a que se ref'ere o Decreto n.0 63S9 
dest;a data. 

I. 

Fica concedido o prazo de dons annos para o conces
sionario José Joaquim de Carvalho Bastos explorar 
jazidas de carvão de pedra c outros mineraes nos ter
renos de sua propriedade, no município de Taquary, 
Provinci~ do Rio Grande do Sul. 

H. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendados pela sciencia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possuídos, por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias subterraneas ou a céo aberto, não 
poderão ser executadas sem autorização escripta dos pro
prietarios. Se esta, porém, lhe fôr negada, poderá ser 
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~upprida pel,t Presiuencia da Pro r inda, mcdian te 
fiança prestada pelo concessionario, que responderá 
pela indemnização de todos os prejuízos, perdas e dam
nos causados aos proprietarios. 

Para concessão de semelhante supprimento, o Presi
dente da Província mandará, por editaes, intimar os 
proprielarios para, dentro do prazo razoavel que mar
ear, apresentarem os motivos de sua opposição c re
quererem o que julgarem necessario a seu direito. 

III. 

O Presidente da Província concedel'á ou negará o 
supprimento requerido, .ã vista das razões expandidas 
pelos proprietarios, ou á revelia destes, declarando os 
fundamentos de sua decisão. da qual poderão os inte
ressados recorrer para ·o l\'linisterio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, 
só mente se rã recebido no effeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediatamente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2.•, ou da indemnização dos pre
juízos allegados pelvs proprietarios, por·meio de arbitros, 
que serão nomeados, dons pelo concessionario, c dous 
pelos proprietarios. Se houver empale, será decidido 
por um 5." arbitro, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos pertencerem ao Estado, o 5. o 

arbitro será nomeado pelo Juiz de Direito. 
Proferido o laudo, o concessionario ser·á obl'igado a 

effectuar, no prazo de oito dias, o deposito da fiança 
ou pagamento da importancia em que fôr arbitrada a 
indemnização, sem o que não lhe ser·á concedido o sup
primen to da lieença. 

v. 

A indemnização de que trata a clausula precede_nte 
será devida, ainda quando as explorações fo1·em feitas 
em terrenos de propriedade do concr.ssionario ou do 
Estado, uma vez que della possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confrontantes. 
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Será igna lmen te obrigado a restabelecer, á sua custa, 
o curso natural lias aguas que Live1· de desviar de 
seu leito pela necessidade dos trabalhos da exploração, 
Se o desvio .dessas aguag prejudicar a terceiro, não 
poderá fazer sem licença deste, que poderá ~c1· supprirla 
mediante indemnização, na fórma estabelecida na clau
sula ~.· 

VIL 

Se dos trabalhos da explora1jão resultar a fprmação· 
de pantanos ou estagnação de aguas que possam preju
dicar a saude dos moradores da circumvizinhança, o 
concessionario ser:i obrigado a desecct~r os terrenos 
alagados, restituiiHlo-os a seu antigo estado. · 

VIII. 

As pesquizas de minas por meio de canos, poços 
ou ga1erias no territorio desta concessão não terão 
lugar: 

L o Sob os edificios e de :15 metros de sua circumfe
rencia, salvo na ultima hypothese, sómente com con
sentimento expresso e por escript.o do respectivo pro
prietario. Este c.onsentimento nio poderá ser supprido 
pela Presidcncia da Província ; 

2. o Nos caminhos e estradas publicas e a lO met1·os 
de cada lado delles; 

3." Nas povoações. 

IX. 

O concessionario fará levantar plantas geologicas e 
topographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
1emortstrem, tanto quanto pet·mittirem os trabalhos 
:JUC tiverem feito, a snperposição das camadas mine
raes, c rcmclterá ns di tas plantas por in termedio do 
Presidente da ProvitH:ia á mencionada Secretaria, 
acompanhadas: :L o de amostras dos mesmos mineraes e 
das variedades das camadas de terras; 2.0 ele uma cles
cripção minuciosa da possança das mitias dos terrenos 
de domínio publico e particular, necessarioS', á minera
ção com de-signação dos proprietarios das ooificações 

- t'All:'l'& Ú. !51 
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nelles existentes e do uso ou emprego a que são desti
nados. Outrosim, indicará qual o meio mais apropriado 
para o transporte dos productos da mineração, e qual 
a distancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto; ser-lhc-ha 
concedida autorização para lavrar as min:::s por elle 
descobertas nos lugares designados, de accórdo coLl as 
leis e condições que o Governo julgar conveniente 
estabelecer no acto da concessão, no interesse da mi
neração e em beneficio do Est:::do c dos particulares. 

Palacio do lUo ele Janeiro e:n 30 de Novembro de 1876. 
-Thomaz José Ccelho de Almeida. 

DECRETO N. 6396-DE 30 DE NOVE~IBRO DE 1876. 

Concede privilegio ao Engenheiro civil E. Autran para a ma
china de sua invençao, denominada- Perfilographo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Engenheiro civil E. 
Autran, c de conformidade com o parecer do Conse
lhr.iro Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda Na
cional, Ha por bem Conceder-lhe privilegio por oito 
annos para fabricar e vender a machina de sua invenção, 
denominada- Perfilographo- apropriada aos estudos 
de estradas de roda[;·em e de ferro, segundo a descripção 
que apresentou e fica archivad:: . 

Thomaz José Coelho do Almeida, do Conselho de Sua 
Magestad~ o Imperador, .Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Comn!ercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em Lrinta de Novembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da Inde
pendencia e do Im per i o. 

PRINCEZA 11\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6397 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1876. 

Approva os estatutos da Associação Forense de Beneficencia. 

Attendendo ao que requereu a Directoria da Associa
ção Forense de Beneficencia e Tendo-me conformado 
com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho de Estado exarado em Consulta de 7 de Ju
nho de 1.875, Hei por bem, em Nome de Sua l\1agestade o 
Imperador, Approvar os estatutos da referida Asso
ciação. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos 
não serão postas em execução sem prévia approv ação do 
Governo Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conse
lho de Sua. l\lagestade o Imperador, Senador do Impe
rio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Novembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
ndependencia c J.o Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Josê Bento da Cunha e Figueiredo. 

Estatutos da Associação Forense de 
Bene:ficencia. 

CAPITULO I. 

DA ASSOCIAÇÃO E SEUS FINS. 

Art. i. 0 A Associação denomina-se Associaeão Forense de Be
neficencia e será sua séde na Côrte do Imperió. 

§ f.. o Será composta de todos os empregados do foro da Côrte c 
Província, que sejam de reconhecida moralidade e tenham 
mais de um anno de pratica, sujeitos á syndicancia da respec
tiva commissão. 

Art. 2. 0 Os socios que se tornarem indignos por qualquer acto 
de {'Brtencer á Associagii.~, serii.o _de!la ~liminados ; ficando, 
por~m, e~ segredo os motlv_?s da ehmmaçao, dos quaes nii.o se 
aara certidão, _neiD: d~claraçao alguma a quem quer que seja, 
salvo ao propno ehmmado, se o requerer. 
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Art. 3.0 Os fins da Associacão são: 
Na parte beneficente: • · 
~ L • Soccorrer os socios em caso de indigencia ; 
§ 2." Prestar-lhes os soccorros de medico, botica e dieta du

rante as enfermidades; 
§ 3. • Dar-lhes decente se!Jultura e os sutrragios devidos quando 

fallecerem ; 
§i. 0 Auxiliar com os serviç,()s pcsso;:cs de toda a Associação aos 

socios que delles necessita rem ; 
§ 5. • Soccorrer com uma mensalidade as famílias dos sovios, 

que ficarem na indigencia. 
Na parte scientiftca: 
L • Fornecer na biilliotheca da Associação meios de instruir e 

i! I ustrar os soei os ; 
2.• Aconselhar os que não tiverem a necessaria aptitlãu pro

fissional, para que possam preencher as suas obrigar-õcs, de modo 
a não merecerem censura. · 

Art. i.• Para os fins do art. 3. • § 4- • considera-se familia dos 
socios: 

f.. • A vi uva e os li! h os emquanto menores ; 
2. o As filhas solteiras, mesmo de maior idade ; 
3. • As mãis vi uvas. 
§ L • A's vi uvas se dará a pensão emquanto viverem honesta

mente ; :tos filhos de ambos os sexos, emquanto forem menores 
de 2! annos, e não ficando vi uva ; e ás filhas solteiras. mesmo 
depois dessa idade, se viverem honestamente. · 

CAPITULO 11. 

D.l. ADMISSÃO DOS SOCI1)S. 

Art. 5. • Na insta Ilação da Sociedade serão admittidos todos os 
que assignarem o presente projecto de estatutos, e serão conside
radossocios fundadores; depois dessa época sómente serão admit
tidos os que o req_uererem, ou forem propostos, ouvida a commis
são de syndicanma. 

Art. 6. 0 Antes Ja installação da Sociedade o Thesoureiro re
ceberá dos socios presentes, ou de todos os que assignarem o pre
sente projecto, as respectivas joias, ficando desde logo conside
rados socios. 

CAPITULO UI. 

DA GONTRIBUIÇIO. 

Art. 7.• A joia da contribuição dos socios fundadores será de dez 
mil réis, e a mensalidade de mil réis. em trimentres adiantados : 
os socios admittidos depois da installacão da Sociedade, pagarão 
a joia de vinte mil réis, e a mesma mensalidade. . 

Art. 8. o Póde remir-se o socio que contribuir para a catxa so
cial com a qu:mtia de cento c vinte mil réis; ou 1lcará remido 
o que pagar as mensalidades durante dez annos, sem perceber 
beneficencia alguma. 
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Art. 9. o o~ socios que prestarem relevantr.s sf!rviços á Associa
Ção ou lizerem donativos no valor de cento e cincoenta mil réio;, 
trrão os diplomas de socios bcnemeritos. 

§ L" Os servicos relevantes serão considerados taes, sob pro
posta do Conselli'o Direetor e a approvação da nssembléa geral. 

Art. 10. Os socios pagarão pelos diplom~~ tjue receberem a 
quantia de dous mil réis, e pelo exemplar !los estatutos mil réis, 
para a cn ixa soria I. 

CAPITULO IY. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. H. São deveres de todos os socios: 
~ i." Cumprir á risca o que fôr determinado pelos estatutos e 

pelo regimento interno da ,\ssociacão. 
~ 2. • Aceitar e exercer com zelo" e dedicacão os cargos para 

que forem eleitos e as funcções de que forem incumbidos .pelo 
Conselho Director, em benelicio de todos e de cada urn dos asso
ciados. 

~ 3." Nem-um socio poderá recusar o cargo para ~ue fôr eleito; 
salvo o caso ~e reeleição, ou por motivo grave justihcado perante 
o Conselho D1rector. 

~ ~-o O soei o que recusar o cargo ou que o abandonar dejlOis 
de aceito, ou que praticar algum acto prejudicial á sociedade, não 
sú será mencionado, por esse facto, no relatorio annual, como 
tambcm será essa circumstancia averbada na sua matricula. 

CAPITULO V. 

DOS DII\EITOS DOS SOC!OS. 

Art. 12. Todos os socios têm direito de ser vota.:los e votar IH15 
eleições da Sociedaue, e de discutir os interesses desta; excep
tuam-se : 

§ Lo Os que não estiverem quites até ao acto 1la eleicão. 
li 2. 0 Os que estiverem suspensos do cargo, por virtude ele pro

nuncm ou condemnação. 
§ 3. o Os que estiverem percebendo bene!icencia. 
Art. :13. Todo o socio poderá representar á assembléa geral 

contra. qualquer acto do Conselho Uirector, ou quando entende~ 
que se lhe faltou 1·om a devida justiça. 

§ :1. o Esta representação será acompanhada da exposicão dos 
motivos em que se fundar, e se dirtgirá ao Consellto ofrecto:·, 
para aoresental-a á assernbléa geral na sua primetra reuniào 
ordinaria, ou quando convocai-a extraordinariamente, se o caso 
a exigir. 

§ 2. o Podem dez socios requerer a convocação da assemblél 
geral extraordinaria, sem designação do motivo para isso. 



:1206 ACTOS DO PODER 

CAPITULO VI. 

D.~S PENAS E )IULTAS. 

Art. U. O socio que estiver em divida para com a Associacão, 
não poderá perceber benellciencia, salvo provando absoluta 'po
breza, ou eníermirlade que o prive de lral;alilar. 

Art. 1.5. Os socios que se entr()garcm á pratica de máos cos
tumes serão eliminados, ouvida uma commiss:Io nomeada para 
verificar esses factos com todo o segredo. s 1. o Os que por meio de intrigas, ou de actos turbulentos, 
venham implantar a discordia na Sociedade, ou pt:rturbar os 
seus trabalhos. 

~ 2. o Os que dissiparem dinheiros ou valores pertencentes á 
Sociedade, ficando a esta salvo o direito de proceder contra elles 
pelos meios judici:tes. 

~ 3. o Os que sotTrercm condemnar;ão por crime infamante, ou 
offenderem a honra de qualquer dos socios ou de suas familias. 

~ 4. o Os que estiverem atrazados em suas obrigações pecunia
rias por mais de tres mezes, e não as cumprirem depois de rece
berem aviso do Thesoureiro. 

§ 5. o Destas eliminações haverá recurso para a assembléa 
geral ordinaria, em sua primeira reunião, ficando suspensos os 
direitos qos socios eliminados emquanb pender o recurso, que 
deve ser manifestado, por petiçiio, ao conselho director, dentro 
de quinze dias contados àa data em que receber o aviso, de que 
passará recibo. 

~ 6. 0 Decididos uma vez os recursos em assembléa geral, n:Io 
poderá o sacio eiiminado apresentai-os de novo cut caso algum. 

~ 7. o Os socios que occultarcm qua!qu9r deliberação do con-
• seitJO director, que tenham de commumcar a outrem, d'onde 

possa resultar prejuízo á ~s,oçiação ou a qualquer dos socios, 
pagarão a multa de cmco rml réts, e será o acto notado na sua 
matricula. 

CAPITULO Yll. 

D.\ ADM!NISTRA\;AO DA S1CIEDADE. 

Art. :1.6. A Associacão será administrada por um conselho di
rector, que se comporá de:- u:n Presidente, primeiro e se
gundo Secretarias, Thesoureiro , Procurador c quatro Conse
lheiros; o qual será eleito annualmente no dia 2:1 de Dezembro 
pela assembléa geral. 

Art. :17- Compete ao conselho: 
§ L o Fazer executar e cumprir os presentes estatutos; 
§ 2. o Tratar de lodos os assumptos tendentes ao progresso da 

Associação ; . 
§ 3. o Envidar todos os seus esforços para augmentar o patri

monio da Associação, promovendo beneucios ll<?S t~e_atros pu
blicps, agenciando donativos, e creando por mews l!crtos qual
quer fonte de renda; 
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§ &.. 0 Eleger a com missão de syndicancia para cada caso es
pecial, salvo para a admissão de socios, que será permanente ; 

§ 5. o Convocar a ~ssembléa geral ordinaria ou extraordinaria, 
segundo fôr nccessario ; 

§ 6. o Tomar conhecimento dr.s reclamações dos socios, !Obre 
qualquer assumpto de interesse social; 

~ 7 .o Eliminar os socios que estiverem incursos no art. Ui e 
seus paragraphos, dando recurso para a assembléa geral; 

~ 8. o Declarar em cada sessão os dias da seguinte, de accôrdo 
com todos os membros. 

CAPITULO Vlll •. 

])A ELEIÇÃo. 

Art. 18. A assembléa g·eral, nas suas reuniões ordinarias, de
pois de conhecer e julgar todos os casos submettidos ao seu 
conhecimento, se connrterá e;n coilegio eleitoral, para eleger o 
conseillo directo1· c as eommbsõcs que julgar necessarias para 
consultar sobre os assl.!!llplos gTaYes da sua competencia. 

Art. i9. Os sccios, tendo r,ssignado o Ji\·:·o de presença, serão 
chamados pelo Secretario e entregarão as ccclulas fechadas, con
tendo os nomes dos cantl iuaios para os cargos do eonselho di
rector. 

Art. 20. Recebidas as cedulas, o Presidente nomeará dous Se
cretarias c dous Escrutadores, que, sob a sua inspecção, farão 
a apuração dos votos. 

Art. 2-1. Durante os trabalhos da eleição, o Seéretario formu
lará a acta de todas as occurrencias do dia ; e, acto continuo, 
laBcará nella o resultado da votacão. Encerrada a acta, será 
assignada pela mesa e pelos socios que o queiram fazer, depois 
de publicados os nomes dos novo' eleitos c de approvada a ac.:ta, 
designando-se immediatamente o dia para a posse. 

Art. 22. Logo depois de eli~ctuada a e!eicão, o Secretario offi
ciara a cada um dos eleitos, para no dia designado vir tomar 
posse do seu cargo. 

Art. 23. No dia dn. posse, os membros do conselho director 
receberão as contas do Thesourelro transacto e as examinarão, 
podendo no~ear com missão que dê pn.recer sobre ehas; e se não 
ilouver duv1da, as :tpprovarão logo ou em qualquer das futu
ras sessões do mesmo conselho . 

. <\rt. 21-. A assemUéa geral ficará constituída logo que tenha 
presente mais de metade dos seus membros eiTectivos; e, no caso 
de não se reunir numero sufficiente, será adiada, e então se 
constituirá com qualqc.cr numero de socios presentes. 

CAPITULO IX. 

ATTRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE. 

Art. 25. Compete ao Presidente: 
§ L o Dirigir os trabn.ihos do conselho rlirector, com prudencia 

e moderacâo ; 
§ 2. 0 Presidir ás assembléas geraes ordinarias e extraordi

narias; 
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§ 3. o Ch~ m:~r á Ol'i1C'm os soei os. que não se hom·er.:m r.onw· 
nientemcnte nas cliscussücs, e suspender as sessõr!S, quando 11ilo 
seja respeitaria: a sn:t admoestação ; 

s 4." Autonz~.r o pag-,uucn:n de qualquer despeza urgente, 
conJinunicando ao conselho ua sua primeira reuniüo; 

~ 15." .Assignar todo o expediente da Associ:Hjüo, rubricar os 
livros da Associa~Jão P. todos os rccib~1s c contas das dcspezas auto-
rizadas pelo cor:selho; ' 

li 6.° ConYoear o conselho director cxt.raordin:uio, se isso fi'Jr 
neces:;ario para alguma medida urgente ou para objecto de in· 
teres,;e social ; 

~ 7.° Cumprir e fazer cumprir todas as dcliberacües da assem-
. bica geral e do conselho director, e os presentes estatutos; . 

~ 8. o Av isat· o Secretario para assumir a presidencia nos seus 
impedimentos. 

CAPITULO X. 

·DO I'BD!EIRO SECRETARIO. 

Art. 26. Compete ao Secretario : 
~ L o Lavrar as actas do conselho director e r las assem h I éas 

geraes; fazer todo expediente; c trazer em dia a escripturaç:1o 
da sociedade; 

§ 2.o Abrir em livro proprio os assenta111entos de matricula 
de cada socio, com todas as designações que o tornem conhecido; 

§ 3. o Averbar nas matriculas tudo quanto fôr ordenado pela 
assembléa geral ou pelo .conselho director; 

~ 4. o Expedir os diplomas aos socios, em vista do conheci· 
mento do Thesoureirõ, que prove o pagamento da joia e mais 
obrigações relativas á admissào ; 

§ 5. o Formar um relatorio annual dos trabalhos do conselho 
director, para ser lido na assembléa geral; 

§ 6. o Fazer a leitura das actas e do expediente nas reuniões 
do conselho e da assembléa geral ; 

§ 7 .o Guardar os livros e papeis da Sociedade no archivo, do 
qual terá a responsabilidade inteira ; 

§ 8. o Presidir aos trabalhos sociaes na falta e impedimento do 
Presidente. 

5 9.0 Será substituído, quando impedido, pelo 2. o Secretario, 
que entào exercerá todas as funcções inherentes ao cargo do I. o 
Secretario. 

§ 10. No caso de urgencia de serviço, poderá chamar o 2. o 
Secretario para auxiliai-o no expediente. 

CAPITULO XI. 

DO THESOUREIRO .• 

Art. 27. Compete ao Thesoureiro : 
§ i. o Arrecadar os valores da Associação, passando recibos em 

conhecimentos rubricados pelo Presidente; . 
§ 2.• Escripturar toda a receita e despeza da Soctedade no 

livro para iSiO destinado, com a maior clareza posl!ivel; 
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1 3.• Pagar tOdas as despezas autorizadas, á vista dos recibos 
e contas rubricadas pelo Presidente, numerando os documentos 
seguidamente de modo a coincidir o numero destes com os lan" 
çamentos das despezas ; . 

§ 4.. o Depositar no estabelecimento, que fôr designado pelo 
conselho director, os dinheiros .da Associação, em uma cader
neta de conta corrente, conservando em si sómente a quantia. 
precisa para as despezas mensaes; 

§ 5. 0 Não retirar da conta corrente. quantia alguma sem au
torizacão por escripto do conselho director; 

§ 6. ~ Apresentar trimensalmente um balancete do movimento 
dos haveres sociaes ; • · 

§ 7. o Ter em boa g'uarda tudo quanto estiver a seu cargo, in
clusive o inventario dos moveis e bens sociaes; 

§ ·s. 0 Apresentar annualmente as suas contas ao novo conse• 
lho director, para. serem approva.das; 

§ !l. 0 Responder á Associação por· todos os damnos que vo
luntariamente lhe causar, ou por aquillo que despender sem 
autorização legal. 

CAPITULO XII. 

i:>o PROCURA DOR. 

Art. 28. Compete ao Procurador : 
§ L• Ter a seu cargo o preparo da sala das sessões, a guarda 

dos moveis, quadros e livros da. bibliotbeca. socia.l ; 
§ 2. o Fazer entrega de todo o expediente da Socieda.de: 
§ 3. 0 Prover o asseio, e mais misteres do serviço da sala da.~ 

sessões; fazendo às despezas miudas para esse serviço, que lhe 
serão pagas mensalmente. 

CAPITULO !Xlll •. 

DOS GONSEUIEIROS. 

Art- !9. Compete aos Conselheiros: 
§ 1. • Comparecer ás sessões do conselho director, e nellas 

deliberar com os outros mesarlos; 
§ ll. 0 A conselhar e propOr as medidai que julgarem uteis 

para o engr~ndecimento da Sociedade; 
§ 3. o Exerceras funcções do Thesoureiro ou Procurador, quan

•lo impedidos, segundo a designação que fizer o conselho dr
rector; 

§ 4,. o Auxiliar os outros membros da Directoria em seus tra
balhos especiaes quando isso seja necessario, para que o tra
balho se faça com regularidade. 

CAPITULO XIV. 
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Art. 31. Nas reuniões periodicas, constituída a assembléa; 
ouvirá o relatorio dos trabalhos annuaes do conselho director; 
tratará de sua approvacão; ou virá o expediente, e tomará CO" 
nhecimento de tudo quanto lhe,estiver affecto, depois se conver
terá em collegio eleitoral, para proceder á eleieão. 

Art. 32. Poderá eleger commissües especiaés a seu arbítrio, 
para lhe darem parecer sobre qualquer assumpto grave, submet• 
tido ao seu conhecimento. 

Art. 33. Poderá deliberar sobre alguma reunião extraordina
ria para deliberar qualquer assumpto de interesse geral. 

Art. M. Marcará o dia para a posse do novo conselho director, 
e o empossará nesse dia. 

Art. 35. Reunir-se-ha extraordinariamente, quando fôr con
vocada na fórma prescripta nestes estatutos ou quando mais 
de metade dos socios exigir a sua reunião, por um convite 
geral que elles assignem. 

Art. 36. A assemhléa geral póde, quando houver necessidade 
urgente, destituir o conselho director e eleger outro provisorio 
para completar o tempo, que aquelle deixar de servir . 
. Art. 37. Compete-lhe tomar todas as medidas que julgar ne
cessarias, para conversão dos dinheiros da Associação em fun
dos publicos. 

. Art. 38. Póde approvar ou rejeitar as deliberações do con
selho direct01·, cujo conhecimento lhe fôt· submettido. 

Art. 39. Julgará com imparcialidade e justiça todas as recla
mações que lhe forem apresentadas. 

Art. 40. Poderá funccionar com qualquer numero de socios, 
se a primeira reunião não tiver mais de metade, caso em que 
será adiada, para ser novamente annunciada. 

Art . .U. As segundas convocações serão feitas sempre com 
a clausula de se julgar a assembléa constituída com qual
quer numero de socios. 

CAPITULO XV. 

IJAS BENEFICENCIAS. 

Art. 42. Todo o socio que estiver enfermo e precisar tle auxi
lio da Sociedade, será soceorrido com a quantia de 2011000 men
saes, emquanto doente. 

§ f.. o Para que isto seja concedido requerer1í ao Presidente, 
juntando attestado de medico ou declaração jurada de dous 
socios, e recibo de quite com a Sociedade. 

§ 2. • O Presidente autorizará o pagamento de um mez, e 
apresentará Jogo os papeis ao conselho dircctor na sua pri
meira reunião, para deliberar. 

§ a.• O conselho póde suspender a continuação da henefi
cencia; ficando, em todo o caso, approvada a despeza autox·i
zada pelo Presidente. 

§ 4. o Se não vier o requerimento com attestação jurada de 
dous soei os, o Presidente nomeará dous syndicantes para irem 
verificar a exactidão do facto, e os seus pareceres serão a presen
tados ao conselho director. 

Art. 43.0 socio que por doença, ou avançada idade fi~ar im
possibil~ado de trabalhar, será soccorrido com a mens~hdad_e 1e 
:ilOJjOOO, sendo previamente ouvida a commissrro do syndlcancla, e 
deliberando o Conselho DirectQr. 
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Art. 44. As famílias dos socios fallécidos tem direito a uma 
pensão de 20~000 mensaes, pelo seguinte modo: 

§ i. o As vi uvas sem filhos ou conjunctamente com elles; 
~ 2. 0 Em falta de viuvas os filhos menores ; 
§ 3. o Em falta de filhos menores, as filhas solteiras, mesmo de 

maior idade; 
§ 4. • Na falta de todos elles as mãis vi uvas; . 
~ õ.• Fallecendo a viu va do soei o, a pensão passa integralmente 

para os filhos menores, ou em falta destes para as filhas solteiras. 
Art. !i.~>. Fallecendo algum socio, se a família exigir, ser•lhe-ha 

concedida a quantia de 60i$000 pára o enterro. 
§ ! . • No caso de falleéimento de qualquer socio, o conselho 

director nomeará a commisSão que deve acompanhar o seu en
terro. 

§ 2.• 1\fandará o mesmo conselho celebrar no setimo dia uma 
missa por alma do socio fallecido, a que assistirá uma commissão 
da ?ocledade, sendo, porém, convidados por annuncios todos os 
SOClOS. 

Art. 46. As pensões concedidas ás vi uvas é famílias dos soclos 
fallecidos serão augmentadas com cincoenta por cento, quando o 
socio fôr henemerito, ou mesmo, quando não sendo, tenha pres· 
tado serviços importantes á Sociedade. 

CAPITULO XVI. 

DISPOSIÇÕES GER.\ES. 

Art. 47. Póde ser dado o diploma de socio honorario a ':J:Ualquer 
individuo que preste serviços á Sociedade gratuitamente. 

Art. 48. Estes diplomas, como os dos soCios benemeritos, serão 
concedidos pela asscmbléa geral, em vista do relatorio annual 
dos serviços prestados, ou sob proposta de qualquer dos socios. 

Art. 49. A Associacão terá o seu reaulamento interno, elaborado 
pelo conselho direclor, o qual será~ submettido á assembléa ge-
nL · 

Art. 50. O processo para a eliminacão de qualquer socio ad
mitte defesa de provas perante o consélho director, que se con
stituirá Tribunal de primeira instancia, para julgar com effeito 
devolutivo. 

Art. 51. As votações, no caso do artigo antec"dente, as de 
admissão de socios, e todas al> de·interesse individual, serão por 
escrutínio secreto. 

Art. 52. Os socios que durante um quatriennio exercerem 
cargos do conselho director, com zelo e fidelidade, serão consi·· 

· derados benemeritos. 
Art. 53. Não soffrerão reforma algumà estes estatutos, senão 

depois de passados cinco annos de sua approvação pelo Governo 
Imperial; e mesmo depois desse prazo, a reforma sómente pQ
derá ter lugar, se fôr votada por mais de doris tercos dos socios 
effecti vos. • 

Art. 5,. Não se pagará pensão ou benefi.:encia alguma nos 
primeiros seis mezes da existencia da Sociedade, entretanto as 
viuvas. filhos e mãis dos socios fallecidos nesse período, não 
perderao o direitó ás pensões logo que finde esse prazo. 

Art. 55. As joias, donativos, legados, beneficios e rendas ex
traordinarlas serão convertidos em apolices da divida publica, 
pua constitui rem o patrimonio da Associação. 
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§ t. 0 Das mensalidades, um terço será para as despezas ordi· 
narias da SociP-dade, e dous terços para as beneficencias. 

§ 2. o Os saldos que ficarem em cada trimestre serão addicio
nados á quota do patrimonio. 

Art. 56. Quando dous socios tiverem divergencias ou motivos 
para alguma contenda, não poderão recorrer aos meios judiciaes, 
antes de terem communicado o seu intento ao conselho direc
tor para que este possa empregar os seus bons officios de modo a 
harmonisal·os. 

Art. 57. A Sociedade creará.para seu uso uma bibliotheea, 
promovendo a acquisição dos livros por meio de circulares aos 
autores, livreiros, socio3 e em geral a todos os amigos das Jettras. 

Art. 58. Não se permittem discussoes politicas, nem de as~ 
sumpto alheio aos interesses sociaes, nas reuniões da assembléa 
geral e sessões do conselho director. 

Art. 59. Permittem-se, (lórem, as discussões scientificas sobre 
negocios forenses, para se resolverem duvidas de pratica, ou 
para se reclamar contra algum abuso. · 

Art. 60. Os socios que precisarem de esclarecimentos sobre 
algum ponto das questões forenses a seu cargo, ou que tenqam 
duvidas sobre alguma pratica, podem comparecer nas sessões do 
conselho directoz·, ex:.ondo as duvidas que tiverem de ser es
clarecidas, ou se tomar qualquer deliberaçào sobre o assumpto. 

Art. 6i. A sala das Eessões da Sociedade, logo que esta possa 
ter casa por sua conta, servirá para reunião dos socios em qual
quer dia, quér para consultarem os livros da bibliotheca, quér 
para tomarem qualquer esclarecimento, ou discutirem fami
liarmente qualquer assumpto de interesse para a classe. 

Art. 62. A Sociedade exigirá relação nominal de todo.> os 
socios. que forem solicitadores, para opportunamente' avisai-os 
da necessidade de reformarem os seus proviP'lentos. 

Art. 63. Se a Associação não puder preencher os fins a que se 
destina por deficiencia de capitaes ou por outra qualquer razão, 
e tiver de dissolver-se, os seus haveres depois de pag-as as dividas 
passivas, quando as tenha, serão rateados pelas viuvas e filhos 
dos socios fallecidos, na proporçã::. das beneficencias que perce
berem ; e quando as não haja, serão entregues a algum estabele· 
cimento de instrucção, á escolba da maioria dos socios. 

Art. 6'1.. Estes estatutos começarão a vigorar depois de appro
vados pelo Governo Imperial. 

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de iBH.-(Seguem-se as assigna
turas.) 

DECRETO N. 6398- DE !3 DE DEZEMBRO OE 1876. 

Determina que os Contínuos do 51!-.Pr.erlJ<?'f.i!_bunal d!l.~gs_l!ça sejam 
nomeados e demittidos pelo :Pre~idente do· ·mesmo Tribunal. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro Il, Attendendo 
ao qne representou o Ministro e Secretario àe Estado 
dos Negocios d-ª Justiça, e Usando da attríbuíção confe
rida no art. :102, ~ 12 da Constituição, Ha por bem 
Decretar o seguinte : 



EXECUTIVO. :1213 

Artigo unico. Os Contínuos do Supremo Tribunal de 
Justiça serão d'ora em. diante nomeado3 e demiltidos 
pelo Presidente do mesmo Tribunal. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Au~usto Senhor, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de De
zembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo 
quinto da lndependcncia e do Imperio. 

PRINCEZA. IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Vtlho Ct~vtJleanti de Albuquerque. 

Seuhora.-Pelo exame a que se procedeu na Repar
tição Fiscal deste Ministerio verificou-se que em di
versas rubricas do art. 6. o da Lei n. o 266.0 de 22 de 
Setembro do anno proximo findo, para o exercício fi
nanceiro de :1875-1876, existem sobras na importancia 
total de 56~:846$689, e que nos.§~ 6. •, 7. •, 8. •, 9. • e 
Repartições de Fazenda do mesmo artigo ha o delicil de 
1 . 659:638,~873. 

Da primeira das mencionadas quantias deve ser dedu
zida a de 26:5766006, que está ainda dependente de al
guns pagamentos por conta do ~ i2- Fabricas -e 15 
- Diversas despezas e eventuae.s -, c.omo seja o forne
c:imento á Fabrica de ferro de S. João de Ypanema e a 
liquidação de despeza com o transporte de tropas e co
medorias de embarque. 

Por consequencia, a importancia real das sobras re
conhecidas ê de 538:2701)683. 

Transferindo-se esta quantia para os referidos para
rrraphos, resulta ainda um deticit no 8. 0 -Quadro do 
Exercito - de L i2l:368Sf90. 

O excesso de des peza proveio : 
No § 6. o - In tendencia e Arsenaes de Guerra- do 

que de mais se gastou na Europa com a acquisição do 
novo armamento para o Exercito; 

No ~ 7. • -Corpo de Sa ude e Hospi taes -- da elevação 
em todos os preços dos medicamentos e viveres fürnecidos 
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áS praças enfermas das forças brazíleiras no Paraguay, 
e bem assim da necessidade de contractar alguns me
dicos, para substituir nas Províncias os que se conser~ 
varam naquella Republica ; 

No ~ 8. o -Quadro do Exerci lo- da manutenção 
daquellas forças na mesma RepuiJlica ; 

No ~ 9. o- Commissões Militares -dos vencimen.,. 
tos abonados a Officiaes reformados e honorarios, que 
estiveram servindo em diversos conselhos de guerra, 
na falta de Officiaf!S de i. a linha ; 

E finalmente na rubrica -Repartições de Fazenda -
dos vencimentos dos empregados àa Repartição Fiscal 
e Caixa Militar, que funccionaram junto á brigada 
militar na indicada Republica. 

Assim, pois, tenho a honra de submetter á assigna
tura de Vossa Alteza Imperial os. Decretos juntos, auto
rizando a transferencia de sobras, na importancia de 
538:270~683, e a abertura de um credito extraordinario 
tle Lf.2:1.:368$f90 sómente para o§ 8. 0

- Quadro do 
Exercito-, a rlm de que se possa liquidar e encerrar 
o exercício financeiro de !875-!876. 
Sou~ Senhora, com o mais profundo respeito 
De Vossa Alleza Imperial subdito reverente- Duque 

~e Cax:as. 

DECRETO N. 6399 - DE 13 DE DEZEMBRO I)E !876. 

Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos .Negocios da 
Guerra a applicar ás despezas de diversas rubricas a quantíã 
de :S38:270f$683, proveniente das sobras verificadas em outras 
verbas do exercicio de 1875 a 1876 • 

.Não sendo sufficientes as quantias votadas nos arts. 6. o 

e f7 da Lei n. • 2640 de 22 de Setembro de !875 e De
creto n. o 6001 de 9 de Outubro do mesmo anno, bem 
como o credito extraordinario, concedido pelo Decreto 
n. • 62H de W de Junho do corrente anno, para as ru
bricas - Intendencüi e Arsenaes de Guerra -, Corpo 
de Saude e Hospitaes -, Quadro do Exercito-, Com
missões Militares- e -Repartições de Fazenda -do ex
ercício de !875-1876: A Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, Ha por bem, de conformidade com 
o art. f.3 da Lei n. • U 77 de 9 de Setembro de :1.862, e 
'l'~ndo ouvido o Q_Qnselho de Ministt·os, ~utorizar o Mi
mstro e Secretario de Estado dos Negocws da Guerra a 
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a pplicar ao pagamento das despezas das referidas verbas 
a quantia de quinhentos trinta e oito contos duzentos 
e setenta mil seiscentos oitenta e tres réis, tirada das 
sobras verificadas nos §§ L 0

, 2. 0
, 3. 0

, 4. 0
, 5. 0

, 10, 
11, 13 e U. do mesmo exercício, e distribuitla segundo 
a Tabe\la que com este baixa, observando-se as formali
dades menc.ionadas no referido art. 13. 

O Duque de Caxias, Conselheiro de Estado e de Guerra, 
. Senador do lmperio, Presidente do Conselho de Minis

tros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Guerra, assim o tenha entendido e faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em treze de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA. IMPERIAL REGENTE.· 

Duque de Caxias. 

Tabella das sobras qu8 deven~ ser transfel'ida.s das rubricas abaixo 
declaradas, para fazer desapparecer o de(icit reconhecido nas 
verbas-lntendencia e Arsenaes de Guen·a-, Corpo de Saude e 
Hospitaes-, Quadro do Exercito-, Commissões 1~Iilitares-e-Re
partições de Fazenda-do exercício de 1875-1876, a que se refere 
o Decreto desta data. 

Para a rubrica- Inten
dencia e Ar~enaes de 
Guerra ..........•.•.• 

Do ~ I. 0 -Secretaria de 
Estado e Repartições 
annexas .•........•... 

Do ~ 2. •-Conselho Su
premo Militar e de Jus-
tiça ................. . 

Do ~ 3. 0 -Pagado.ria das 
Tropas da Côrte ..... . 

Do § 6,. 0 - Archivo Mili
tar e Officina Lytho
graphica •.......•..•.. 

Para a rubrica-Corpo 
de Saude e Hospitaes .. 

Do ~ 4.. 0 - Archivo Mili
tar e Officina Lytho-
graphica ............. . 

Do§ 5. 0 -Instrucção Mi· 
litar ..............•.... 

i)o § iO.- Classes in-
acfivas .......... · ... . 

8:94.6b727 

832Ui03 

9i3.,'150;) 

• . . • • • . • • . • lO: 74.78088 

255658 
----- 10:74.7(1988 

. . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • 179:638(í6S4 

54.0;$438 

!:713~554. 

176: 3811166! . 
----- 179:63()~6;)~ 
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Para a rubrica
Quadro do Exercito •• 

Do § 10.- Classes in· 
activas .............. . 

Do § 11.- Ajudas de 
custo ................ . 

Do § 13.- Presidios e 
CoJonias Militares .•.• 

Do§ U.-Obras Jllilitares 

Para a rubrica~ Com
missoes Militares ..... 

Do § 14. Obras 1\lilitar.es 
Para a rubrica-Reparti

ções de Fazenda, ...•.• 
Do § u: Obras .Militares 

•• • • •• • .. • • 3U:36ZH899 

37:800~131 

77:747~050 

7:2125931 
221:6021!787 
--- 34&:3()2~899 

. . .•... •. •• .. .•• ... .. . 2:564~603 
2:56'),~608 

538:2701!~83 538:27ób6S3 
Palaclo do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 1876.- Duque 

de Caxias .. 

DECRETO N. 6400- DE :1.3 DE DEZ.EMBRO DE :1.876. 

Autoriza a abertura de um credito extraordinario de U21:368ll190, 
llara occorrer as des~,>ezas da verba -Quadro'do Exercito,- do 
Ministeriq daGuer~a, no. exercido de :1.875-1876. 

A Princeza Imperial Regen!e, em Nome do Impe
rador, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, c na 
conformidade do § 5. o do art. (1,, • da Lei n. o 589 de 9 de 
Setembro de :1.850, Ha por bem Autorizar a abertura do 
credito extraordinario de mil cento e vinte e um contos 
trezentos sessenta e oito mil cento e noventa réis, para 
occorrer ás despezas com a verba -Quadro do Exercito 
-do l\linisteri o da Guerra, no exercício de i875 a 1.876, 
visto não ter sido sufficiente a quantia votada na Lei 
n.o 26~0 de 2~ de Setembro do anno findo, nem a que foi 
concedida pelo Decreto n.• 62:1:1 de iO de Junho deste 
anno, devendo em tempo opportuno ser esta medida 
levada ao conhecimento da Assembléa Geral. 
· O Duque de Caxias., Cqnselheiro de Est.ado e de 
Guerra, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de 
Ministros, Ministro e Secretario.de Estado dos Negocios 
da Guerra, assim o tenha entendido e faça. executa~. 
Palacio do Rio de Janeiro em treze de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto dain-
dependencia e do lmperio. . 

PRINC.E~A IMPERI:\L REGENTE .. 

Duq~te de Ca:JJias . 
.AA.Af'd''d'V"''' 
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Senbora.-A Lei n.o 264:0 de 2~ de Setembro de l8nh 
em vigor no exercido findo de 1875 a 1876, consignou 
para os differentefi serviços das verbas-Justiças de t.• 
instancia-Pessoal e material da Policia-Conducção, 
sustento, curativo e vestuario de presos-a quantia de 
3 .059:507S434; verifica-se, porém, a insufficicncia deste 
credito, e, conseguintemente, um deficit de 180:0005, 
:tssim discriminado : 
§ 5. o Justiças de L" instancia ....... . 
~ 7. o Pessoal e material da Policia .... . 
§ 9.° Conducção, sustento, curativo e 

vestuario de presos ................ . 

As causas deste dcficit foram: 

150:0006000 
14:0005000 

4.6:000~000 

4.80:000,)00() 

No§ ~-o A restricção do credito votado na presump
ção de sobras que se não deram, e o accrescimo de des
przas não calculadas, como ajudas de custo e grati!ica
çõcs complementares aos Juizes Municipaes, e outras. 

No § 7 ." O fornecimento e concertos de escaleres da 
visita de policia em differentes portos, e outras desp~zas 
urg-entes. 

No § 9. o O transporte e sustento de õl condemnados, 
removidos, por motivo extraordinario, da Casa de Cor
recção da Córte para o Presídio de 'Fernando de Noro
nha, na importancia de l7:725n399, paga ao Ministeri.o 
da Marinha. 

Entretanto, as sobras das verbas-Tribunaes do Com
mercio-Corpo Militar de Policia da Côrte-Guarda 
Urbana-são sufficientes para saldar o referido deficit; 
pelo que tenbo a honra de submetler á approvação de 
Vossa Alteza Imperial o incluso Decreto autorizando o 
transporte da quantia necessaria. 

Sou, Senhora, com o ma'is profundo acatamento 
J)e Vossa Alteza Imperial, reverente e fiel subdilo.

Dicgo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. ü40l -DE t3 UE DEZE:UURO DE 1~76. 

Autoriza o Ministro e Secretario do Estado dos Negocios da Ju.s
tiça a transferir de umas para outras rubricas da despeza do 
mesmo i\linisterio, no exercicio de !875-1876, a som ma de. 
cento e oitenta contos de réis. - -- -- -·- ·· .. 

Sendo insufficienLc o credito votado nos ~~5. 0 , 7. o c 9. 0 

do art. 3. 0 daLein. 0 26~0de22de Setembro de i8ín 
para as despezas das verbas- Justiças de i. • instancia. 

- PARTE 11. !.lS3 
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-Passoal e material da Policia-e-Conducção, sustento, 
curativo e vestuario de presos- no exercício findo, 
Sua Alteza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador o Senhor .D. Pedro H, Tendo ouvido o 
Conselho de Ministros, e deconformida1le com o art.l3 
da Lei n. o 1177 de 9 de Setembro de 1862, Ha por bem 
Autorizar o Ministro c Secretario de Estado dos Ne~ 
gocios da Justiça para applicar ao pagamento daquellas 
despezas a quantia de cento e oitenta centos de réis, ti~ 
rada das sobras ve!'ificadas nas verbas - Tribunaes do 
Commercio- Corpo Militar de Policia da C6rte- o 
-Guarda UrbJna -, conforme a tabella junta; dando 
conta opportunamente deste acto ;í Asscmbléa Geral 
Legislativa, para ser definitivamente approvado. 

Diogo Velho Cjvalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secretnrio de Es
tado dos Negocios da Ju.~tiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio ds .Janeiro em treze de 
Dezembro de mil oitocentos setenta c seis, quinquage
simo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

Tabella das quantias que devem ser tJ·ans{eridas das verbas abaixo 
declaradas para salda1· o deficit conhecido nas rubricas-Justiças 
de 1.• Instancia-Pessoal c material da Poltcía--e-Conducção, 
sustento, curativo e restuarzo de Jlresos. 

Exercício de 187a a 1876. 

De!icit na rubrica-Justiças de L' in-
stancia ............................ . 
Para saldar este deficit transporta-se: 

Do.§ 11-Corpo Militar de . 
Policia................. GO:OOOSOOO 

Do§ 12-Guarda Urbana.. !JO:OOOSO:JO 
11!0:000$000 

Deficit na rubrica-Pessoal e material 
da Policia ........................ . 
Para saldar este deficit transporta-se: 

Do~ 4.•--'Tribunaes do Commercio.... 14:000$000 
Deficit na rubrica - Conducção, sus

tento, curativo e vcstuario de presos 

1aO:OOOSU00 

16:000$000 
Para saldar este deficit transporta-se: . 

Do§ 4. •-Tribunaes do Commercio.... 16:000$000 . 
--·-------~ 
180:000$000 180:000$000 

Palacio do RiiJ de Janeiro em 13 de Dezembro de 1ff16.-Diogo 
Velho Cam/canti de Allltt!Jilerque. 

~o.:.r.~P~ 
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Senhora. -Nas verbas dos~§ B." ~ 6. 9 do a.rt. 4.q do 
orçamento pnra o anno financeiro de l875-iS'i6 dâ-se 
)um deficit de 49:219$268, sendo 28:6í2~948 na primeira 
das ditas verbas, e 20:57G$320na segunda, proveniente 
de despezas extraord inarias que o Minislerio dos Nego
cios Estrangeiros teve de fazer no interior c no exte
rior durante o referido anno financeiro. 

Havendo nas verbas dos §§ L •, 2.", 3.", .&..• e 7.• 
sobras na importancia de 76:1665964, tenlio a honra de 
submetter á Approvação e Assignatura de Vossa Alteza 
Imperial, de conformidade como que dispõe o art.i3 da 
Lei n. • H77 de 9 de Setembro de i862, o Decreto junto 
que manda tirar das ~obras do primeiro dos menciona
dos paragraphos a quantia de 5:2:1.96268; do quarto :~ 
de H.:OOOSOOO e do setimo a de 30:0005000, para serem 
applicadas ãs despezas das verbas- Extraordinarias no 
exterior e-Extraordinarias no interior- do exercício 
financeiro de 1875-1876. 

Sou, Senhora, com o mais profundo respeito 

De Vossa Alteza Imperial subdlto muito rcvoren te, 
- Barão de Cotegipe. 

DECRETO N. tH02- Di> :l3 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Autoriza o Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Es
trangeiros a applicar ás despezas das verbas - Extraordi
narias no exterior- e - Extraordinarias no interior- no 
exercício de i871i-1876, a quantia de 49:219,'$268, tirada das 
verbas - Secretaria de Estado - Ajudas de cust() - e- Com
missões de limites -do mesmo exercício. 

Sendo insufficientes as quantias vot1das nos §~ 5.• 
e 6. • do art. 4." da Lei n. 26!10 de 22 de Setembro 
de i875 para as despezas extraorJinarias no exterior 
e no interior no exercício de 1.875-1876, A Princeza 
Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Impe
rador o Senhor Dom Pedro Segundo, Ha por bem, Tendo 
Ouvido o Conselho de Ministros, c na l;onformidade do 
art. i3 da Lei n. H77 de 9 de Setembro de i862. Auto-
rizar o Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros para applicar ao pagamento das referi (\ ~~ 
despezas a quantia de 49:2:1.!)~268, tirada das sobr ~~ \l 
verbas -Secretaria de Estado- Ajudas de c 
- Commissões de limites- do mesmo excre· ~· 

;:} 
I~ 

\i co 
~._t-___ o.n~ 2_~; 

"""" 
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28:(}~2~9~8 para a ver!Ja- Extraortlinarias no exte
rior- e 20:576$320 para a verba- Ex.traordinarias no 
in ter i o r-. observando-se as forma Ii~lades prescriptas 
no mencionado art. :13. 

O Barão de Cot.egipe, ::lo Conselho de Sua M<~geslade o 
Imperador, Senador do Imperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino tia Fa
zenda, as~im o tenha entendido e faça executar, expe
dindo os Despachos neccssario.~. Palacio do lUo de Ja
neiro em treze de Dezembro de mil oitocentos setenta 
e seis, quinquagesimo quinto da Independencia e do 
lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Barão de Cotegipe. 

Scnhora.-Pelo Conselheiro Director Geral da Contabi
lidade do.Thesouro Nacional é demonstrado na exposição 
e tabellas juntas que em diversas rubricas do ar!. 7. o 
da Lei n.o 26í0 de 22 de Setembro de :1875, que regeu o 
exercício, ainda aberto, de :1.875-:1876, foram os crcrl i los 
insuillcien tes para a despeza, ao passo que em ou ~r as 
ficaram sobras, que podem fazer face ao deficit daquellas, 
na importancia de 580:400$000. E sendo permittido, 
pelos arts. :13 da Lein. 0 .:1177 de 9 de Setembro de :1862 
e 40 da Lei n. o 1507 de 26 de Setembro de :1867, o trans
porte de sobras, dispensando-se por este meio a abertura 
de creditos supplementares ou extraordinarios; tNlho a 
honra de offerecer á Approvação de Vossa Alteza Imperial 
Hegente.em Nome do Imperador, o incluso Decreto auto
rizando o transporte da dit.a somma, tirada das verbas 
3.", 10.•, :17.". :19.", 20.", 2L" e 22.• para as L",4..", 7.~. 
8. •, 9. •, H.", i2.", :13.", 16." e :18." do art. 7. • da citada Lei. 

Sou, Senhora, com o niaior acatamento, de Vossa Al
teza Regente; subdi to muito reverente -Barão de Cote
gipc. 

Directoria Geral da Contabilidade do Thesouro Na
cionai.-Rio de Janeiro, (1. de Dezembro de :18'76. 

111m. e Exm. Sr.-Para o exercício de 1875-1.876 
concedeu a Lei n.~ 2640 de 22de Setembro de !875 ao 
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Ministcrlo da Fazenda o crerlito da 44:.992:791$000, a 
que se juntou a quanlLl de 91:320~0()0, impot·t.:mcia <lo" 
juros dasapolices emittidag, a saber: 22:000$000, ainda 
para pagamento da extincta Companhia da Dóca, com 
juros de dous semestres, e 3.000:0000JOOO com juros 
de um semestt·e, em cumprimento dos arts. i8 e 19, 
§ 8." da citada Lei, e art. 16, §~ 6." e 7." e art~. :18 e :19 
da Lei n. • 2670 de 20 de Outubro de :1875, elevando-se 
assim a despeza por Lei autorizada a 45.084: Hl,$000. 

A despeza conhecida até o fim de Outubro ultimo. 
pelos balanços das Thesourarias e do Thesouro em 
42.097:5ú415475, e a que se presume realizada ou a rea
lizar até o ultimo de Oezembi'O proximo é calculad;l em 
2-.986: tH6$52:.S, vindo a importar na mesma som ma dos 
creditos concedi<los e autorizados, de 45.08!i.: H:l.8000, 
<:o mo se vê da demonstração junta e das labellas que a 
acompanham. 

Este resultado não dispensa, todavia, a necessidade de 
supprimento a algumas verbas em que a· dcspeza foi 
maior do que se presumira. 

As verbas que exigem supprimento são: 
L" Juros, amortização e mais despezas 

da Hvida externa ................ .. 
4.a Caixa de Amortização ....•......•.. 
7." Thesouro Nacional e Thesourarias 

de Fazenda ....................... . 
s.• Juizo dos Feitos da Fazenda ....... . 
9, • Estações ue arrecadação .......... . 

H." Administração de proprios nacio-
naes .......•.........•.......•..•. 

12." Typographia Nacional e Diario Offi-
cial ..................•. ..•..•..... 

13. a Ajudas de custo. . ............... . 
!6. • Despezas even tuaes ............... . 
!8." Juros do emprestimo do cofre de 

orphãos .........•................. 

!2::1.28$18~ 
6:273,$716 

25:0006000 
!6:332$000 

366:861~100 

45:H68000 

!0:824.$000 
2:525;)000 
30:000~000 

65:3~08000 

~a importancia de.................... 580:4005000 
O supprimento, pol'ém, póde ser feito independente 

da abertura de credito supplementar, porquanto, em 
diversas verbas os creditos foram superiores á despeza, 
e neste caso póde-se fazer uso da permissão concedida 
pelo art. 13 da Lei n.• H77 de9 de Setembro de :1862, 
transportando as sobras cle:>osas verbas para aquellas em 
que se deram faltns. 
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As que estão neste caso são as seguintes: 
3." Juros da di vida inscript~L ........ . 

W." Casa da l\Iocda ................... . 
1.7." Premias, llescontos de letras, etc .. . 
19.• Obras ........................... . 
20.• Exercícios findos ................. . 
2L" Adiantamento da garantia de 2 °/o 

das estradas r) e ferro .....•......•... 
22." Reposições e restituições ......... . 

45: 0006000 
W:OOOSOOO 
38: 000,~000 

280:0005000 
20:0006000 

i~O:OOOSOOO 
47:400b000 
~80:4006000 

Os motivos que der:1m causa á deüciencia das rubricas 
em pt·imeiro lugar apont:tdas são os que passo a expõr: 

I. •-Juros, amortização c mais despezas da di vida ex
terna.-0 excesso de despeza de :1.2:128,.)·18~ provém de se 
terem pago em Outubro de 18i5 aos agen tcs financeiros 
do Brazil em Londres, na fúrma dos contractos em vi&'or, 
corretagens no valor de 41:15464!~5 pelas operações de 
amortização dos cmprestimos de J8::í2, 1858, 1859, 1860, 
•1863, e 1865: do contrario a verba deixaria saldo, como 
ordinariamente acontece. Essas corretagens não se cal
culam nos prçamentos, por não se poder prever a época 
em que te rã~ de ser pagas, nem a quanto montarão. 

4. "-Caixa de Amorlização. -A acquisição de notas 
para substituição das existentes em circulação, com a 
qual se despendeu em Lon.dres a quantia de 83:361~333 
e a assignatura deltas fóra das horas do expediente, ser
viço com que se gastou a quantia de 7:09i~500, occa
sionaram o excesso da despeza nesta verba de 6:2i367i6. 

7. •- Thesouro Nacional e Thesourarias de Fazenda . 
.;_O excesso de despeza de 25:000S000apresentatlo nesta 
rubrica procede <lo augmento do expediente que tem 
tido lugar no Thcsour o e em quasi todas as Thesourarias, 
da elevação no sala rio dos Eerven tes, do accrescimo do 
numero destes, assim como da chamada de collabora
dores em diversas Thesourarias, autorizada pelo art. s.o 
das Instrucções n." 338 de 18 de Outubro de 1872 para 
o serviço da substituição da antiga moeda de cobre pela 
de bronze, despéza que outr'ora se fez por verba espe
cial. 

8. •-Juizo dos Feitos da Fazenda.- Provém a maior 
despe·za desta verba (16:332~000) das commissões e cus
tas pagas aos empregados do Juizo dos Feitos e _do 
maior desenvolvimento, que se deu em algumas provm
cias e na Côrtc, ú cobranca da divida activa, tendo-se 
sómentc no mnnicipio' elevado a despeza paga a 
:39:66;1~532. .... 
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9. ~-Estações dearrecadação.-0 augm~m to da renda na 
Alfandcga da Côrte, onde fôra calculada em 35.900:599$, 
ao passo que a arrecadação effectuada importou em 
W.35'di03$5lj,7, e conscguintemente a maiot· despeza 
occasionada por esse augmen to• de renda, pelo serviço 
das capatazias e pela reforma de parte do ma teria I do 
serviço marítimo da Alfandega, qucl o exigia urgente
mente; o me1horamento da porcentagem nas Mesas c 
Collectorias de S. Paulo e Pernambuco, e a maior des
peza pela arrecadação, tambem um pouco maior nas da 
Província do Rio de Janeiro: taes foram as causas de vir 
a faltar nesta v e rua o credito de 3üü:851bl00. 

H.a-Administração de proprios nacionaes.-0 ex
cesso que se nota nesta verba provém; L o da maior dcs
peza que se fez com o custeio das fazendas Arary e S. 
Lourenço, no Pará, parao QU<ll se deu, além da-quantia 
orçada, a de 28:000;';000, pedida para reawnta de cavai
lo~, levantamento de curr:.~es, cstabelecimen Lo de novos 
roLleio3; 2. o do pagamento da força policial do districto 
diamantino rla Bahia, que, na fórma do art. 7. o do De
cr-eto n. o 5955 de 23 de Junho de 1875, ficou a cargo do 
Tl)esonro, vindo a importar a dcspeza feita, além da or
çada para aquclla província, em i5:52i,)83S; 3. 0 da gra
tificação de -1:8005000 q•1c percebe o Zelador dos pro
prios nacionaes da Côrtc junto á Recebedoria; 4." do 
serviço de esgoto dos proprios não occupados em serviço 
do Estado, no valor de :i:c(i:J5000, !lespezas essas na im
portancia de 46:9891}838, não contempladas no orça
mento. 

12. "-Typographia Nacional c Diario Oflicial.-Os me
lhoramentos que se fizeram nas officinas, o assentamento 
o c machinas e apparelhos novos e :1 perfeiçoados, vindos 
!la Europa, e a acquisição do material indispensavel ás 
publicações feitas, já por conta do Governo, e já por en
commenuas particulares, c que devem ser indemnizadas, 
taes foram os motivos que occasionaram o excesso de 
l0:82lj,$000 nesta verba. 

13. "-Ajudas de custo.- O movimento de emprega
dos nomeados ou removidos de umas pan outras Repar
tições, ou mandados em commissão do serviço dentro e 
fôra do Imperio determinaram a maior desp,na desta 
verba, de 2:525~000. 

16. "-Despezas eventuaes.-Calcula-se em 30:0006000 
o credito necessario para esta verba, e procede de diffe
rcnças de cambio, para as quacs a Lei votou 303:350$.000, 
tendo-se despendido 3H:6:J7,~979. 
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i8. •-Juros do emprestimo do cofre de orphãús.-
A maior somma de retiradas de capit~l é juros occasio~ 
nou a insufficiencia da consignação desta verba, para a 
qual s~ faz mister a quantia de 65:340$000. 

Achando-se verifkad<~s as circumstancias previstas 
nús arts. :1.3 da Lei n. o H 77 de 9 de Setembro de i862 e 
40da Lei n. o !507 de 26 de Setembro de 1867, entendo 
que se póde realizar o transporte das sobras para as ver
bas deficientes, da fórma seguinte,: 

Para a 1.•- Juros, amortização e mais 
despezas da divida externa......... i2:128StS.f 

Tirados da 3.•- Juros da divida in-
8cripta.. ... . . . . . . • • • • . . • . • • . • . •• • • 12:128$184 

-· ----~ 

Para a 4.•-Caixa de AmortizaçM. •.• 6:273S716 
Tirados da 3.•-Juros da divida ·tn-

scripta... •. •• •. . . • .••• ••• . • . • .• •. . • 6:2738716 

Para a 7. 8 -Thesouro Nacional B The-
sourarias de Fazenda............... 25:0008000 

Tirados da 3.•-Juros da divida in-
scripta .•••••••••.•••••.••.•••••• •·. 2i:i;OOOSOOO 

Para a 8. •-.. Juizo dos Feitos da Fao. 
zen da ........................ •..... 1.6:332SOOO 
Tirados, a saber: 

Da 3.•- Juro~ da divida 
inscripta........ .... .. 1:5!l8S100 

Da 10. •- Casa da l\loeda 10:000$000 
Da.17.•-Premios, des-

contos de letras........ 4:7338900 t6:332SOOO 

Para a 9.•-'- Estações de 
arrecadação........... 366:861$100 
Tirados: 

Da 17. • ...-. Premios, des· 
contos de letras. . . . . . • • 33: 2G6St oo 

Da 19.•-0bras .. '....... 280:0008000 
Da 20.•- Exercícios fin· 

dos ..... ~ .. .. . .. . . . .. . 20: 000$000 
E da 21.•- Adiantamento 

da garantia de 2 o / 0 , 

etc.................... 33:595$000 366:8618100 

Para a u.•- Administração de pro-
prios nacionaes..................... 41i:H6$000 

Tirados da 21.•- Adiantamento da ga-
rantia de 2 °/0 , etc.................. 45:116$000 

Para a 12.•- Typographia Nacional e 
Diario Oflicial....... ... • • . .. • . .. .. . • i0:824$QOO 

Tirados da 2:1.. •-Adiantamento tla ga-
rantia de2 "/0 ; etc_ .... :............ 10:82iS000 
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Para a 13."- Ajudas de custo ...... . 
Tirados da 21 .•- Adiantamento da 

garantia de 2 °/0 , etc ..•...•..•.•... 

2 : 1S211lj000 

2::m;sooo 

Para a 16.•- Despczas eventuae-..... 20:0005000 
Tirados da2i."- Arliantamento da ga-

rantia de 2 •;.,etc ... ·.... .. •. . .. •. . . 30:0GOSOOO 

Para a 18."- Juros do emprcstimo do 
cofre dos orphãcs..... •• . . . . . . . . . . .• 65:3'íOSOCO 
Tirados: 

Da 21."-Adiantamento 
tla garantiade2 "/o, etc. 17:9~0S000 

Da 22."-Reposicucs e res-
tituições •... :.. .• . • . .. 47:400~000 ü5:31080CO 

------ ----- ------
580:~oaso:o 

Deus Gu:mlc a V. Ex. muitos annos.-lllm. e Exm. 
Sr. Conselheiro B)rão de Cotegipe, muito digno Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, 
c interino da Fazenda.- O Director Geral, Rafael Ar
canjo Galvão. 

Tabelia dns verbas do art.. 7. 0 da Lei n. o 2640 
de 22 de Setembro de 187~~ eDl vigor no exer
ci cio de 18,.~-18,.6 ~ que carecem de aug
n<ento de credito e que são suppridas pelas 
sobras dasve1.•bas 3.".Io.•~ 1,-.a~ 10.•~ 20.•~ 21.• 
e 22.• do :rnesDlo artigo~ na Córma do Decreto 
n. 6403 de 13 de Dezembro de 1876. 

EXERCIC!O DE 1875-i87t'i. 

Jfinisterio da Fazenda. 

Para a verba L •-Juros, a!llortização 
c mais despezas da divida externa .. 

Tirados da 3. a- Juros da divida in-
scripta ...................•.......... 

Para a 4?-Caixa de Amortização .... 
Tirados da a.•- Juros da divida in-

scripta .................•........... 

Para a 7.•-Thesouro Nacional c The· 
sourarias de Fazenda .............. . 

Tirados da 3. a- Juros da divida in-
scripta ............................ . 

Para a 8.'- Juizo dos Feitos da Fa-
zenda ............................ . 
Tirados: 

lla3?-Juros da tlivida inscripla ..... 
Da 1.0."-Casa da Moeda .....•......... 
Da ·i7.a-P;emios, uescontosde letra<, 

etc .••.•.•...•..•.....•.•.•••. 

- PARTE li. 

i2:128$18i 

6:273~7!6 

~l): 000,1000 

l:ii98MDO 
10: 00[\~000 

i:733q.J00 

i2: 128fjl84 

6:2735716 

25:0001$000 

t6:332eooo 
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Para a 9. "-Estações de arrecallaç<'!o ... 
Tirad'1s: 

Da 17 ."-Premios, descontos de letras, 
etc ................................. . 

r a !').•...:..obras ...................... . 
Da :10.'~-Exercicios findos ........... . 
Da 21."-Adiantamento da garantia de 

·2°/o, etc ........ ' ................. . 

Paraa H."-Admínistração de pro· 
prios nacionaes .................. .. 

Tir~dos{)a ~!."-Adiantamento da ga-
rantia de 2 °/o, etc ................ .. 

Para a 1.2. •- Typographía Nacional e 
Diario O{fiâal .... ................. . 

Tirados da 21.•-Adi:mtamento da ga-
rantia de 2 °/0 , etc ................ . 

Para a !3."-Ajucl·:s de custo ....... .. 
Tirados da 21. ."-Adiantamento da ga-

rantia de 2 °/0 , etc ................. . 

Para a 1.6.•- Despez~s cventu~es .... . 
Tirados da 21..•-Adiantamento da ga-

rantia de 2 °/0 , etc ................ .. 

Para a 18.•- Jaro; do emprestimo do 
cofre de orphãos ................. .. 
Tirados : 

Da 21. "-Adiantamento da garantia de 
2"/0 ,etc ........................... . 

Da 2jl. •-Reposições e rcstitu ições ... .. 

32, 26u.~:IO;J 
280:000,)0i!O 
20:000.)COO 

33:5~55000 

4:i: I fG~OJO 

!0:824$000 

2:525$000 

33:000~~00 

!7:940~000 
47: 400,~000 

366: 861.~1 00 

45:H6~COO 

!0:821~000 

2:525$000 

30:000{!000 

6ti:3W$000 

580:400fl000 

Palacio do Rio de Janeiro em !.2 de Dczen)bro de 1.876. - Ba
t·ão de Cotegipe. 

DECRETO N. ôi03- DE 13 DZ DEZE~!Ef\0 DE i8i6. 

Autoriza o transporte de iiSO:IiOOJ)OOO das verbas 3.", !.0.", 17.", 
l.9.", 20.", 21.• e 22.• pata a L", 4.", 7.", 8.•, 9.", u.a, 12.", 
13.", l6.•e !S."<l<>art. 7. 0 da Lein.• 261.0 de2ildeSetembro 
de !875, em vigor no exercício dé 1.875-1876, no Ministério da 
Fazenda. · 

Tendo-se verificado que foram insuffi:;ientes as quan
tias votadas no art. 7. • da Lei n. • 2ô.í0 de 22 du Se tem
bro de 18n1, para .ai> verbas t.•, 4.", 7.", 8.", H!, H! 
12.", i3.•, H>." e 18.' uo Ministerio ua Fazenda, no 
ex.ercicio de i875-f.87U, ao mesmo tempo que outras 
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dt.!iX:l!·am sobras que compensam as deficitlntes; Tendo 
ouvido o Conselho de Ministros: H;!i por hem, de con
formidade com os arts. 13 Ja Lei n. o 1177 de 9 de Se
tembro de 18f"i2 e 40 da Lei n. o 1507 de 'i6 àc Setembro 
de 1867, Autoriz:1r o transporte da quantia de 580:"'00~ 
tirados das verbtls 3.", W.•, 17.•, 19.", 20.", 21.• e 22. 
para as acima indic:ldas, SCUUO a rcspectÍVd UÍStri
!JUÍÇ<lO feita ele conformid~:lc com a tabella junta, 
assignada p~~!o Barão de Cotcgipe, Senador dnlmperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Ne!:{ocios E~tran
geiros e interinamente da Faí:enda, e 'Presidente do 
Tribunal do ThtS:)aro Nacional, que assim o teni1a en
tendido e far,a executai'. Pa lado do Rio de Janeiro em 
treze Je Dézerni.Jro de mil oitocentos setcnt:1 e seis, 
quiniJU:lgcsimo quinto d~ Imlrpendencia c do lmpcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Barão de Cote!Jipe. 

DECilETO N. 6W!J,-nz 13 DE DEZEMBRo DE 1S7ü. 

Approva, com modificações, a reforma de algumas disposições 
dos estatutos do Banco Cornmercial do llio de Janeiro. 

Attendendo ao que l\le requereu o Conselho Director 
do Banco Commercial do Rio de Janeiro c Tenclo ou v ido 
a Secção de Fazcndá do Conselho de Estatlo, Hei por bem 
Approvar a reforma de algumas uisposições dos esta
tutos do mesmo B:l!1co, votaua ultimamente pela assem
bléa geral dé seus aecionist<Js ; observadas, porém, as 
modificações seguintes: 

I. 

Art. 2. o Este artigo ficará assim redi~ido: 
O seu fundo capital é de i2.000:000~000, dividido em 

60.000 acções de 200$000 cada U!U3, as quaes serão 
cmittidas em duas scries de 30.000. 

O numero de 56.320 acções já em i ttidas será reduzido 
á. metade, isto é, 28.160, e ficarão pertencendo á :1.. ~ 
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serie. O capital já realizado por conta das ditas 56.320 
acções será computado para cada uma das novas 28. i60, 
na razão dgpl:t do que representava em cada uma das 
anteriores acções. 

As 1.86,0 que faltam :J;l.!':l. nreencher a L" serie de 
30.000, serão emittida~, ete. · 

O mais como estú no artigo. 
O possuidor de uma só das actnaos acções terá direito 

a receber o ti tu lo de meia acçiTo. 

H. 

Art. 9.0 No audilamento ao~ Lo deste artigo, em H'Z 
de -com a pprovação plena do Consslho Director- di
f!'c~-se :-sendo_ par<:~ esta!' necessaria a approvar:ão plen<1 
do Conselho D1rcctor. 

III. 

Art. 16. 'iTansfira-se para o art. 12 dos c~tatutos o 
adclitamento votado para o art. Hi. 

IV. 

Art. 54.. Substitua-se o periotlo acrescentado á pri
meira parte do art. 54, pelo seguinte: 

As cautelas de acçõcs actualmcntc dadas aos ac::io
nistas serão substituídas por novas cautelas, que rcpre

. sentem a metade cld numero das acções emittidas, de 
conformidade com o disposto no art. 2. o 

O Barão de Cotegipe, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros e interino dos da Fazenda, o Presidente do 
Tribunal doThcsouro Nacional, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de 
Dezembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo q.uinto da Independcncia e do Imporio. 

PRl:'\CEZA IMPERIAL REGENTE. 

llanlo r!:• Cott•gipe. 
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Pr•\Jject.u de alguma• alterações nos estatutos 
do Banco Cotnntercial do Rio de .Janeiro, co~n 
as emendas f"eitas e approvadas pela assem• 
bléa geral dos acciunist.as eJD sessão de ')' de 
Agost.o de 18,·6. 

Substitua-se a :L • pHLe do art. L o pela seguinte: 
Art. L" O B:mco Cornmercial do Rio de Janeiro, 

companhia anonyma, que tem operad.o e continúa a 
operar nestJ praça, é de deposites, descontos e empres
timos garantidos por cauções; e, dentro do limite 
aJianle designado, por hypothecas a curto prazo de 
predios urbanos sitos na cidade do Rio de Janeiro. 

Substitua-se o art. 2. • pelo seguinte: 
Art. 2.• O seu fundo capital é de 12.000:000~000 

dividido em 60.000 acções• de 200~000 cada uma, das 
quaes já estão distribuídas 56.320, numero que será re
duzido á metade, pelo que se computará na.:razão dupla 
o capital actualmente realizado por conta de cada acção. 

As L84C acções que faltam para completar· 30.000 da 
t.• serie serão emittidas conforme deliberar unanime
mente o Conselho Director, ouvida previamente a Com
missão Fiscal; e as 30.000 restantes da 2.• serie o serão 
por partes precedendo autorização da assembléa geral 
pedUa pela Administração do Banco; devendo ser pre
feridos os accionistas m proporção das acções que pos
suírem, c, qualquer premio que se obtiver nas emissões, 
que serão sempre por preço acima do par, se applicará 
ao fundo de re~erva do estabelecimento. 

Supprima-se o parag-rapho uni co do art. 2. • 
Supprima·se o paragrapho 11nico do art. 4. 0 

Sub3titua-se o art. 6. 0 pelo seguinte: 
Art. 6. 0 Todos os semestres tlos lucros liquitlos do 

Banco, r ela ti vos ãs operações respectivas a cada um, que 
<t Administração resolver sejam distribuídos, se dedu
zirão de 6 até lO 0

/ 0 p:na fundo de reserva, fazendo-se 
do restante dividendo aos accionistas, o qual não exce
derá a 9 °/0 ao anno do capital realizado; devendo qual
quer sobra ser conservada sob o tilulo de lucros sus
pensos até que sua importancia com a do fundo de re
serva attinj:.t e se conserve sempre na razão da terça 
parte do capital realizado, depois do que se dividir
todos os lucros. Se até então, c mesmo depois 
qualquer semestre a importancia dos lucros .. · rm"""""
não fór sufficien te para fazer o divitlendo na · ~ 

~ ·-t: co 
I 

-~ * 
'·-~ 
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d() n °/0 <tO a;<no se retirará drs lucros sn~rcnsos, Jté 
onde cl!es p~·r::1:ttircm, o que fôr nccessai·io rJ:!f<l t:om
plelal-o. 

NãG se tlistribuirú dividcn:lo emquanto s;) derdes
f;!lquo no c<1pit:Jl realizado. 

AcreSC('llle-sc <10 ~ 1.0 do ilrt. 9. 0 ue:1ois elas pl
bvras-c not::s promissorias-« com approYação plena 
do Conselho Dircdor. » 

Ao$!;,." do mesmo art. 9. o acrescente-se o seguinte : 
A imp::rt::w·ia !lestes dcpositos será sempr;; empl·e

g":lda e:n cpcr;:çõcs commerciaes realizavcis em seus 
vcnci;1wntJs c n J.r.~zo nunc<~ maior de quatro mrzcs, ou 
em cmprc~timos f.:oh caução de titules c v;llor;•<; de 
pr·"~J11Dt·t rc·,Fz:H'''o · i 

S~ltst,itu;:,~s;~·o .. §' ~;.o do mesmo art. 9. o pelo seguinte : 
Co:npr:;r c vender por conta propri:l mct3es preeios~s, 

titules c!:! llivicl:: pu:diéa interna ou cxtorn:: llo I:llpL'
rio (que p,,cJerú tam:Jcm subscrever) e acçõcs de compJ
nhias acr;;ditadas cujo capital esteja touo realizado. 

Na primeira pJrtc do ~ 6. o do mesmo art. 9. o depois 
da pnlavra- real- intercale-se~« e cujo c:1pital esteja 
todo realiza <lo.] 

SulJstitua-s:) a ultima parte do mesmo paragrapho pelo 
seguinte: 

A importmcia elos titulos dcscont:H1os em que houver 
uma só firma residente na cidade elo Rio lle J:meiro, a 
ch;s not:s promissor ias c a do capital das aeçõc·::; <:Ol~pra
das de outras companhias, nunca exccclerá a terça parte 
do capit:ll realizado do Rmco, nem ú quarta parte os 
emprl·stimos a curto prazo sobre hypothecas de prcdios 
urb::nos. e i tos na cich:(]C do Rio de Janeiro. 

Acrescente-se ao~ 7. o do mesmo art. 9. o o seguinte: 
Exceptuad;;s as opernções garantidas por caução de 

ouro, pratn c ::polices c1a (]ivida publica iuterna ou cx
tcrm do Impe1·io, do confonniclauc com a disposição do 
art. iü, não se r:oniiará a nenhuma ürma, 11ão ca:iaslracla, 
m:1is de iiO:COObOOO, salvo deliberação csp8cial 'do con
selho. 

Suppriman:-sc os ;:rts. W c ll. 
Acres;:cntc·s~· <Jo <lrl. Hi o scguint:;: 
Não serão admiltidos como cauçõ.;s titulosol! acçõc~ de 

comp::;;hi;'.S, cujo capital não esteja toc.lo rc:dizado, sendo 
porém lir:itrJ recebei-os excepcionalmente em pagamento 
ou refo:·0o de qar;m:ia temporariamente sem ~c'p.on
sahilid;1rlc do B meu .. se attendivcis circumstancJas Isso 
:~consclliarem, dcvcú.<Jo-sc porém aproveit:u· qualquer 
ensejo favoravel pJn clispür d~sscs títulos. 
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Supprima-sc do art. 4 8 o pcnultimo período. 
Substitu~-sc na primeira p:1rtc do art. 25 a palavra

cinco-pela- tres. 
Sul)stilua-se na primeira parte <.lo art. 3.:1 a palavra

tres-peb-rlous-supprimimlo-se a segunda varte. 
Substitua-se 0 art. 41 pelo seguinte: 
Art. 4L O honorario ou rrtribnicão annual ele cada 

membro elo CotJS:)ltto é de 10:000500Ó. 
Acrescente-se n:t primeira parte do art. 54, o se

guinte: 
E porque pela tlisposição do nrt. 2. 0 se reduz á metade 

o numero das acções emittidas, as cautebs actuaes 
seriio sulBtituidas por outras que se conformarão com 
esta disposição. 
Supprima-~e a ultima piirle deste artigo. 
Substitua-se o art. 56 pelo seguinte: 
Art. 56. Aj)provudas e~tus alterações pelo Governo 

Imperial, ent1·arão logo em execução; e se existirem 
:octos ou oper::ções pennittidas pelo~ act11aes estatutos 
que se não conformem comas alleraçõ:cs desta reforma, 
serão convenientemente modiOcadas ou liquidauas de 
accórllo com ellas no menor prazo possível. 

ltio de Janeiro, 7 de A.u:osto rlc i876.- Os Directores, 
Visconde diJ S. Sf!lvarlor de llfattos{nhos .- Joaqt,i:n Pinto 
de Carvalho Ramos .. - P. cl< P. lllayrink. 

DECRETO N. Gí05- DE ·13 DE DEZE.~BllO DE 1876. 

Autoriza o estabelecimento, nesta COrte, da Assoclaçao denomL 
nada-Economia Po,1ular-c approva, com modificações, os res-
pec ti vos'-êsta tu tos. . 

Attendenllo ao que Me requereram Francisco Carlos de 
Magalhães Junior e outros, e Tendo ouvido a Secção de 
Fazenda elo Conselho de Estado, Hei por bem Autorizar o 
estabelecimento, nesta Côrte, da Associação denominada 
-Economia Popular-e Approvar os respectivos esta
tutos, co:a as modificações abaixo indicadas: 

Cap. ~. 0-Art. 4. 0 _:.A segunda parte, que começa 
por e~ tas pala v r as -Os capi taes entrados, porém, para 
a Caixa Auxiliar -seja substituída pelo. seguinte: Os 
eapitaes cntracl<:s para. a· Caixa Auxiliar serão empre
gados, a juizo da Dirüccão, em apolíccs da lliivida do 
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Estado, bilhetes do Thesouro, em dcpo~ito no Banco do 
Brazil, c em caução das ditas ~policcs ou bilhetes. ou 
de ouro em barra ou amoedado. 

Art. 6. "-Supprimam-se as palavras-c não tem res
ponsabilidade alguma, etc., até o 11m. 

Paragrapho unico do mesmo art. ü.O-Supprima-sc 
este paragrapho. 

Cap. 3.0 -Art. 9. 0-Em lugar de-é necessario que o 
associado seja, etc., -diga-se- é ncccssario que o 
eleito seja um dos associados, ou deposit'tnte da C'lixa 
Auxiliar. , 

Cap. 4. 0-Art. !8.-S~ )primam-se as palavras-ao 
mesmo tempo depositante da Caixa Auxiliar. 

Addite-se ao mesmo art. :1.8 o seguinte : Só poclcrão 
ser eleitos para o cargo de Director, subscriptores tle 
beneficios mutuos, ele mais de çincoenta contos de ré i~, 
inscriptos com an tecedencia de seis mezes á eleição. 

A primeira Direcção Geral durará pelo tempo de cinco 
&nnos; e, findo este prazo, proceder-se-Ita á eleição 
da nova Direcção Geral, que desde então será substituída 
annualmente pela quinta parte, rlão se admittindo re
eleição dentro do primeiro anno, contado do dia da sub
stituição. 

Art. 20.- Eliminem-se as seguintes palavras:-sem 
que possam ser destituídos, etc., até o ílm do periodo. 

Art. 21.- No§ 7. 0
, depois das palavras- o o rela

torio- acrescente-se - o balanço. 
§ 8. o do mesmo artigo. - Supprima-se este para

grapho. 
Art. 22.- Elimine-se:- c ao mesmo tempo deposi

tante da Caixa Auxiliar. 
Art. 23.-Em lugar de- ao mesmo tempo deposi

tantes- diga~se: -e depositantes. 
Capitulo 6. o- Art. 57.- Em luga1· de- por um só e 

mesmo procurador-diga-se:- por si ou por meio de 
procurador. 

Em lugar de- o que ao fallecido beneficiado per
tencia, emende-se:- o que lhe pertencer dos di tos bo
neficios. 

Art. 60.- Depois das palavras -como fim unico
acrescente-se:- e expressamente declarado em con-
tracto provisorio. . . 

Art. 61.- Substitua-se este artigo pelo segumte : 
-Os fundos da Caixa Auxiliai~ de economias irão sendo 
convertidos em contractos de beneficios mutuos, á me
dida que se fór preenchendo o "'capital necessario de 
cada depositante. 



Ar L. 6~.- Supprima ·se este artigo. 
Art. 63.-Em lug-ar de- fazer face ás cmergencias 

da Caixa, diga-se:- fazer f;1ce a qu~csqucr prejuízos da 
Caixa. 

Art. 64,.- Supprilm·S:.) este artigo. 
Art. 6ü.- Em o n.•t.~:, dep0isdas palavras- ou reti

radas-, at:rescente-sc.- para serem empregadas em 
contrJ.ctos de bencfidos mutuos da mesma Associação, -
em conformidade do art. GOemen1bdo. · 

Art. 73.- Antes <leste artigo, que p1ssará a ter o 
n.o 7'.1,, aduite-se o seguinte artigo, sol> n.'' 73: -Se forem 
ereadas agencias fór:t do Impcrio, como autoriza o 
art. 1.", o capital e responsabilidades destas devem ser 
scpJr;~dos c distinctos elo que pc1·tenccr ::>.os associaJos c 
depositantes residentes no mesmo Imperio. 

O B:1rão de CoteJip3, do Meu Cons;;lho, Sen:H.lor do 
Impcrio, l\finistro c Secretario de Estado dos Negocio s 
Estrangeiros c interino dos da li\:zenda, c Prcsident(~ de. 
'.í'ribunal doThesouro Nacional, assim o tenha entendiuc. 
c (aça executar. Palacio do Hio de Janeiro em treze de De
zembro ele mil oitó'ccntos setenta e seis, quinquagcsimo 
quinto d~ lndcpendcncia e do Imperio. 

PH.INCEZA Ii\IPERIAL REGENTE. 

Barãa !le Co!egi,r;e. 

Estatutos da Eeonomia Pouuiar-.\ssociaÍ'rro Brazileira de Beneficios 
1lu!uos o Caixa Auxiliar dJ Economias. 

CAPITLLO I. 

Art. L o Fica. instituída por 50 annos, nesta Côrte, onde tera 
sua séde, podendo crear agencias dentro e fóra do Imperio, a 
Associacão de Beneficios i\lutuos e Caixa Auxiliar de Economias, 
sob a denorninr.!_ião de- Economia Popular- com os capitaes 
das pessoas já sulJscriptas e das que inscreverem-se aos presentes 
Estatutos, bem como dos depositantes da Caixa Auxiliar de Eco
nomias. 

Art. 2. o Propüc-sc a Associar,ão, na parlc relativa aos Beneficios 
!\iuluos: A ami•a:·ar o futuro das familias, facilitando a todas a~ ..... 

~a·) 
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pessoas, sem dislincção d<l classe, a crc;;ção de capitae~, renda~. 
dotes, pens~es, etc., por meio de conlribuisücs)nensacs, trim2n
saes, scwest!'<:es ou a:mn:~es. 

i\a parte relativa à C:üxa Auxiliar iJ,~ Economia rect~ller em 
deposito qu;:!qucr quantia de tl!IJ mil rtois para cillla, com o Om 
particular de J"ar.:litar a inst:ripc;lo do lleaeficio mutuo, á; classes 
menos favo;·ecidas da fortuna: 

Art. 3. 0 Scr:i atlmith!o a fazer eontr~ctos de beneficio mntuo, 
todo o individuo legalmente IJahililado, podendo a Direcção Geral 
rejeitar a ::d•nissão de <!ll<llf!ncr ecnlt;-:tcl,o de b(!ncficio mutuo, 
sem cxplic~r a r~z1o por t;t:c o rejcila. 

ArL ~- 0 0s cari!ars subscriptos c rc~lizados, em virtude dos 
coníractos lic benclicios mutuus. ~ó poti;crüo ser applicados 11:1. 
cumpra de ,lpoliccs ua c,!vL:a Publica Geral do lrnperin c hem 
a;: sim os ~cus j mos. 

Os cap!lacs entrados, porém, para a Caixa Auxiliar, poderã.o 
ser empregadns e;n operações conJmcrciaes de solitla g~rnlitia, a 
juizo da direcçào geral, taes cot:to em cauç:lo de apolices da 
Divida Publica U.:ra!, <JU Pruvincines, acr~!ics do Banco do Braz i!, 
ouro em b:ura o.! eu1 moeda, ou c<cposita(icJS no Baneo do l3razil. 

Art. tL o As operações d~ ~polices da Divida Publica, a que se 
refere o arti.((•l an teccdcnte. ~e rã o sct!l •:r~ ft'it:.s co:n a intervcnç:lo 
de corretores de fundos pÚtJ!icos e ctirtiücado da wt~ção do dia 
em que forem negociad:l5. 

Art. 6. o Os erfeLos e as operações eiTectuacl:!S com os capitaes 
dos assodDclos c depositantes são inaliena v eis até a époc~ da liqui
dação do> respcctivog contractos c depositas, c nunca tem respon
sabilidade algnwa contra os int~re!iS:tl!o:=- ou con;ra a Associação, 
sc.i a qual fUr a rech ma\:<lo. 

Parag-rapl!o uni~o. Fka cxc:~[Jtnado o que dispüe o Couigo Com
mcrcial c:ll rcla~ão ú5 fr,l!ench;, quanl!O o heBcflcio ou deposito 
tiver sido f8ito 11 favor du propriCJ assncb l!o 0:1 d eposi l.a;; te, ou, no 
cas:J de subsli~t:i~;to, se s~ tiver vcrilicad:; dentro da época da 
exccue:lo d:1 f~l!cllcia. 

Art.' 7. o A As'')~ia0ão ser :i a~linini:;~r.1rl:l por um Conselho 
Fi~cal, compcsto ~I c sci.s 2.ssocb.clos e u:11a Di!'C0(J~1o JcraL 

CAPITULO II!. 

CO:'if\EJ.IIO FhGAL E SUAS .\T"!:ll!B:JIÇÜES. 

Art. 8. o O poder sup3rior (Ja Associaçüo reside no C?nsel!JO 
Fiscal, o qual sup~rinlcntle c n,cali,;a em uliima instanc1a todos 
os scrvir.o3 e ne!~Ocins d:-t A.:.s·Jd:1,~:1o 1~ !'csolve c ordcTla tu.do o que 
julgar d"o iní~c;res:i3 da Associu.0ãÔ, uma vez que se c~nf<?rme_ com 
as tlisoosir·ües dcstco estatutos e n:lo l"Olltravenll:t a ~C~Islal}aO do 
Irnpe1:io. · 
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Art. 11. o O Conselho Fiscal será composto de seis membros, 
eleitos pela asscmbiéa geral, em escrutinio secreto, e para o 
preenchimento desse cargo é necessario que o associado seja ao 
InP-SIJJO tempo depositante da Caixa Auxiliar. 

Paragrnpllo uni co. Em qu~nto n:lo tiver lugar a primeira asscm
bléa gerai,t; conselho Fiscal Hcará constituído com sds associados 
que forem acclnmados no acto da insta Ilação da Associação. 

Art. 10. Os llJCllJbros do Conselho Fiscal seráo substituídos 
annualmcnte pel<1. terça parte e nfw poderão ser reeleitos dentro 
llo primeiro anno coutarlo elo dia da substituição. Para a substi
tuição prevalecerá aantigdliade e no caso de igual a!:tiguidade, 
a sorte decidirá. 

Art. H. Yaganclo algum lugar de membro do Conselho Fiscal, 
c~le nomeará um associndo, para exercer o cargo interinamente, 
até a prirucira reuiJiflO da as~cmbléa geral, onde terá lugar a. 
eleição definitiva. 

Art. t2. O cargo de membro do Conselho Fiscal será gratuito, 
salvo deliberaeão post~rlor da assembléa gefal, e realizado o 
primeiro qninqucnnio. · 

Art. l.3. O C,msclllo Fi::cal annualmente nomeará d'entre si o 
seu :>residente c u:n Secretario. Em suas reuniões, na falta do 
Presidente, o Secretario o >u!Jstituirá e para o uest•mpenho do seu 
cargo convidará a um r.os memhros presentes. 

Art. J.4,. O Conselho Fisc,,l rrunir-se-ha ordinariamente, dentro 
dos primeiros o: to dias, ele todos os trimestres, e para funccionar 
c necc·ssario a presença de wetadc e mais um dos seus membros, 
sendo suas ill·!ibnrações tomadn.s por maioria de votos. 

Arl. !:.i. E' tla corupetencia !lo Conselho Fiscal: 
~ L o A mais sc;Yera e vigilante fiscalisacão de todos os actos da 

nirecçiio Geral c o conh8cimcn!o exacto "ue todas as operações 
ela As;oci;leflo. 

fi 2. • Apresentar ü asscl:1liléa geral qua2squcr observações (~ 
propôr quaesqucr medidas, que julgar convenientes e uteis aos 
interesses da Associação. 

$ 3. o Exarrânar e dar pGrcccr sobre os relatorios da Dirccção 
Geral. 

~ 4. 0 Reunii·-sc extr;.ordinariamcnte quando julgar preciso, 
ou qmndo f,)r pedido pcia Dirrcção Geral. 

§ 5.0 Ter u:H livro C~iiSCi~l ew que pelo Sccrctnrio serão 
ltwradns as acta~ de suJ.s s:·ssGes, c abrir, pelo punho do mesmo, 
um _tenr:o su li'ir:ri ílto reto Presidente, na vrimeira pagina ele todos 
os Inros da Assotiat;:Io, em que s~ !leclare cs fins a que se destinam 
c nurpero de ''o'l·as Ill"""I .... Jos 

Âri: Hi. o~ ,;l~I~bn;~·;]a ll·i';·eccfto Gera: assist:r:Io as sessões !lo 
Conselho Fiscal, figurando apcJws como parte consultiva . 
. Ar_t. 17. 0,; membros d:11Jircc<;:lo GPral, os empregados da Asso

c,Jaçao, os Cone tores d:1. Pra~.~, n:lo podem ser membros do 
conselho F Isca_!; nem fazer parte simultaneamente pessoas que 
tenll:-tm entre s1 p~rcntcsco de wnsanguinidade ou de affinidade 
até o 2. 0 gr:io, cont;:llo s~gan<lo o Direito Canonico, c os soei os 
de firrn:::s socia~s. 

CAPITULO IV. 

/1rt. 18. A lJirec~~o Geral da Ecor.omia Ponular percence aos 
fundadores ela Asscciaç:tO: F:·ancbto Carios de Mac:alllães Junior 
Antonio d:t ~;il\':.! F~neira, 'nloJ~io Sc;·aphim Pinto !llachado; 
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Joao Valvcrde de Miranda e Jo:lo Coelho da Roclla, que escolherão 
g'entre os :!Ssociados ao mesmo tempo depositantes da Caixa 
Auxiliar, alé ao acto da installacão da as,;ociaeao, um, que 
occupará o cargo d'l Presidente da" mesma Dirccç~lo, e ao qual, 
desde já, 1icam conferidos todos os cncat·gos, <lireitos, onus, e 
vantagens, que por· estes cstatuto3 são facultados e concedidos 
aos fundadores. 

Art. 19. A Dirccção Geral fica revestida dos poderes precisos 
para nomear um Gerente, d'entre si, ou d'entre os associados· ao 
mesmo tempo depositantes da Caixa Auxiliar. 

Art. 20. Todos os actos p1·oprios da Direccão Geral da Asso
ciação, serão executados c praticados pelos 'seus fundadores c 
Presidente da mesma Direc<;ào Geral, spl.J a vigilancb c 11scali
sacão de um Conselho Fiscal, eleito pela asscmb!éa geral dos 
associados e depositantes; e, a elles fundadores perten~;e todo o 
re~imen da Assoeiação, sem que possam ser dcstituidus, cum
prmdo com os deveres e encargos a que se obrigam pelo., presentes 
estatutos, senão por sentença judieial de processo competente
mente instaurado. 

Art. 21.. E' da sua competencia : 
§ L o A nomeação, demissão do Gerente, bem como de todos os 

empregados, fixando-lhes ordenados ou gratificaç-ões. 
§ 2. o Organizar os regulamentos internos de accôrdo com o 

Conselho Fiscal. 
§ 3. o Pro pôr ao Conselho Fiscal o qu13 julgar necess:Hio ou 

conveniente aos interesses da Associação. 
~ ~.o Dirigir e inspcccionar todo o exp~diente, fazer cserip

turar na melhor ordem c perfeição todos os livros c registros 
da Associação, os quacs, sempre serão facultados aos Associados 
que os queiram examinar no C6criptorio e em presença da Bi
reccão Geral. 

§ -5. o Assignar os balancetes, boletins, corrcspondcncias c todos 
os papeis concernentes á Associação; e publicar em todos os tri
mestres, pelos jomacs de maior circulação desta Côrle, em 
termos clarose verdadeiros, o estado da Associa~ão. 

§ 6. o Ser orgão da Associacão para com terceiros, e poder de
mandar c ser demandada. representando a Associacão em juizo 
ou fóra delle, para o que lhe ficam conferidos todos os poderes 
em direito necessarios, como procuradores em causa propria, 
sendo-lhe tambem facultado constituir mandatarios. 

I] 7. 0 Apresentar In lancetes trimensaes, no Conselho Fiscal, e 
o relatorio annual á ass2mbléa geral c hem assim a li<Juidação 
dos contractos de qualquer especic. 

~ 8. o Poderão transmittir os seus c!ireitos e funcções a pessoas 
t.Ie abonada capacirlarlc c raconhecida prol.Jidadc, mediante appro
vação do C·)nselho Fiscal, sendo ncss:) caso o cedente desligado 
das obrigações que llJe são impostas pelos presentes estatutos, só 
depois de dccorritlos seis meze3, contados da data em que o seu 
successor tomar posse do cargo. 

~ 9.o Convocar as assembléus gcr[b()s, ordinarias ou extraor
dinarias, de accôrdo com o Conselho t?iscal, ou quando rôr re
querido por numero de associados c depositantes que repre
sentem um quarto do capital inscripto e realizado. 

li !0. Occorrer por sua conta ás despezas de instal!ação, gastos 
de escriptorio, pagamentos de ordenndC', aos empregados e agen
tes, publicar,ões. imp1·essões. etc. 

Art. 22. No caso de morté de qualquer dos Directorcs, o lugar 
vago será preenchido por um associado e ao m~smo tempo 
depositante da Caixa Auxiliar, eleito em assembl~a geral ex
traordinaria, que será convocada para esse fim especial. 
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CAPITtiLO V. 

Art. 23. :\ assembléa geral, compõe-se dos associados de Be
neficios Mutuos a0 mesmo tempo depositantes, e representa a 
totalidade dos mesmos; sendo presidida pelo associado que fOr 
na cccasião eieito d'entre os presentes, por maioria. de votos, o 
qual desempenhará esse cargo durante o anuo. 

Art. ~i. A convocacão da asscmbléa geral ordinaria será feita 
pela direcção geral, e"m Dezembro de cada anno1 para lhe serem 
presentes os relatorios e sobre elles deliberar e Igualmente para. 
a eleição do Conselho Fiscal. 

Essa convocação será feita em annuncios publicados nos jor
naes de maior circulacão desta Côrle, em tres di<\S consecutivos 
e oito antes da época áprazada. 

Art. 25. O Presidente da assembléa geral convidará a dous 
associados presentes, p:na. servirem de Sec:-etarios e a assembléa 
geral, se julgará constitui da, achando-se representado um quarto 
do capital inscripto e realizado. 

Paragrapho unico. Não se verificando essa condição, desig-, 
nar-se-ha outro dia, pelo modo estabelecido no artigo antecedente, 
e nesse caso funccionara qualquer que seja o capital representado 

Art. 26. Nas reuniões cxtraordinarias da assembléa geral não 
se poderá tomar conhecimento de assumnto alheio á convocacão. 

Art. 27. Os votos contam-se l>Or pessôas e fica excluída a ·de
legação de poderes. 

Art. 23. As asscmbléas geraes cxtraonlinarias terão lugar : 
1. • Quando fOr requerida por um numero de associados e de

positantes, que representem um qua1to do capital inscripto e 
realizado para o fim que o requerimento designar. 

2.• Quando a Direce-ão Geral, de accôrdo com o Conselho Fiscal, 
julgar nccessario. • 

Paragranho unico. Estas ccnvocacões serão sempre feitas pela 
Di reccão úeral. · 

Art: 29. E' da competencia da assembléa geral: 
§ l. o A app;:ovacão dos balancos e relatorios da Dirccção ge-

ral e Conselho Fiscal. · 
$ 2. o A eleiçUo dl>s novos Conselhos Fiscacs. 
li 3. • Nomear uma com missão de contas, composta de tres as

sociados ao mesmo tempo depositantes, eleita ap.nualmente em 
assembléa geral ordinaria, pam examinar c dar parecer sobre 
os balanços e relatorios apresentados pela Direccão Geral e Con-
selho Fiscal. • 

§ 4. o Resolver sobre quaesquer duvidas e reclamações, e contra 
decisões do Conselho Fis~;:al. · 

~ 5. o Sobre a liquidação da Associação, quan..do se der o caso 
previsto no art. 71, sendo a liquidação feita pela Direcção Geral, 
conselho Fiscal e tres associados eleitos pela assembléa geral : 

Art. 30. Nas assembléas geracs, os membros da Direcção Geral, 
c empregad~s da_ Associação não têm voto, e só podem tornar 
\)arte nas dtscussocs. 
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CAPITULO YI. 

COXDIÇÜES DOS CONTUACTOS DE llENEFICIOS ~IGTUOS. 

Art. 3L 1\ pessoa que celcb;·ar contracto> ~e Lencficio mutuo 
na Associr<;ilo Economia Popular, llenoulinar-se-lla- Associado 
instituidor-, c a pessoa sobre cuja \'ida fôr feito o beneJicio 
denorninar-se-lra- Benellciado. 

~ 1. 0 Qualquer pessoa póde inscrever-se no mesmo contraclo, 
como associado instituidor e beneficiado, fazendo o beneficio 
sobre sua pro;Jria vida. 

§ 2. o O beneficiado nunca pódc ser substituído durante a dura
cão do contracto. 
· Art. 32. O mínimo da contribuição unica será de ti08000, c das 
annuaes 20:,!000. --

Art. 33. As apoliccs àos beneficios mutuos dcYem conter: 
1. o O numero de ordem; 
2. o O nome, sobrenome, domicilio e naturalidade do associado 

instituidor; 
3. o O nome, sobrenome, naturalidauc, domicílio c idade do 

segundo; 
~-o A rmportancia da ccntrilJuit;:Io reaHzada ou 11 :·c:1lizar, de 

uma vez ou por ::nnuidadcs, COi>l declaração <la época ou época,; 
em que têm de ser feitas, lugar e data da realização do contracto; 

5. o O ol.Jjceto, t:ondir,Ocs, ter:no e tempo uo contracto ; 
6. o D~claração do~ documrnto., quu o benelkiado tern obriga

ção de apresentar para justi!J~ar o; seus di!·eitos á liquid:tcão; 
7. o A data e assignaturas dos associados. Í!!Stituidurcs c da 

Direccao Geral ; 
S. • "l<'inalmcme, no Yerso ela :l.p!Jiicc se transcrHer·ão os se

cruintes artigos: 
" Art. 3L Todas as oui'iga(;ücs reciprocas entre o associado 
instituídcr e a Associar,ão constarão ce um duplo contracto, na 
fórma do artigo ::utcrior, as,;iguaclo r:c:o associado c Direcção 
Geral. 

Art. 35. Sendo extraviada a ~.police, a parte interessada pe
dirá que lhe seja p:1ssaúa ontra, c nesse caso cleclarar-se-ha que a 
nova apol_ice annulla a antiga, c todas as dcspczas correrão por 
conta do Interessado. 

Art. 3ô. O asso~iat!o instiluldo:· é obrigado a eútregar dentro 
do prazo d<l seis wezcs do se1~ contracto, a certidão de idade do 
segurado e na falta delta outro documento aUt!!Crl ti co que a pro,·c. 

t'ste docum.cnto ílcará arclllvr:do até a liquidaçilo do con
tracto. 

~ L o o associado instituidor que não apresentar este do
cumento será collocado na classe, em que as liquidaçües são 
rneno3 vantajosas; isto é, na idade em que ha menos risco de 
morte. 

~ 2. 0 Qualquer inex:actidão nos documentos ou nas declara
cões da idade do beneficiado qne faça alterar as condições do 
éontracto, prejudicando nos demais associados, importará aJ?Crda 
de todos os direitos aos Lucros sociacs, recebendo apenas, na epoca 
da liquiclacão, o capital com rruc ll:.mn~r cntt·:~do, se o beadi
ciado fôr v"ivo. 

Art. 37. Fic:lm ex:ceptu:!tlos da a;n·c.~8:ltação de documentos 
que comprovem a idade, os associados in ;tituidores, pertencentes 
a qu:nta ciassc de beneficios rnutuos. 
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Art. 38. Os pagamentos das contribuiçüe~ terão lugar em 
quaesquer dos seguintes mezes: ~Jarço, Junho, Setembro e 
Dezembr(), no nanco do Brazil, ou outro Banco escolhido pela 
Direcção Geral, de accôrdo com o Conselho Fiscal, e os recibos 
passados pelos estabelecimentos bancarios SP.rão trocados no 
escriptorio da Associação por outros firmados pela Direcç.ão 
Geral. · 

Art. 39. As contribuições só serão válidas, quando constem de 
recibo pa~sado pela Direcçüo Geral. 

Art. ~O. Quando os pagamentos forem fP.itos aos agentes ou 
representantes da Assoe.iação Has Províncias e fóra do Imperio, 
os associados instituidores pagarão mais i% sobre a quantia 
entregue, pela rern::!ssa do dinheiro. 

Art. ~L Formam pa:-te de uma classe de beneficios mutuos 
todos os associados instituidore3, que se tenbam ínscrípto na 
mesma combinação; e nessas se poderá acdtar pagamentos até 
ao L o de Janeiro do anno anterior á Jiquidaç<10 para facilitar a 
admissão de contractos para um ou mais annos. 

Art. 42. O risco de morte será calculado pela tabella de mor-
talidade de Dsparcieux. . 

Art. ~3. Para o beneficio mutuo haverá quatro classes, for
madas segundo a idade, importancia das sub~cripçües e o anno 
em que foram elTectuados os contractos, podendo o associado 
instituidor escolher quasquer das seguinte;; classes: 

i. a Classe. Com perda de capital e lucros, por morte do bene· 
ficiado, podendo liquidar em cada quinqnennio; 

:!·"Classe. Com prejuízo só dos lucros e não do capital entrado 
por morte do beaeficia do, podendo liquidar em cada cinco annos; 

3. • Classe. Com prejuízo do capital e juros por morte do bene
ficiado, com a liberdade de liquidar todos os annos depois do 
primeiro quinquennio; 

~:• Classe. Sem prejuizode capital nem lucros em caso algum, 
nem mesmo com a morte do beneficiado, podendo liquidar em 
qualquer anno depois dos primeiros cinco. · 

Art. ~~. Os contractos de beneficios mutuos podem ser feitos 
por· cinco a vinte e cinco annos. 

Art. .W. Os quinquennios do compromisso social são sempre 
completos para as respectivas liquidações e começarão no i. o de 
Janei~o seguinte ao anno em que se fizer o primeiro pagamento, 
á excepção do primitivo, cujo principio será depois do que se 
estabelece no art. 7!.. 

Art. ~ü. Os associados que quizerem fazer parte da Associação 
no mesmo anno em que nella se inscreverem, devem pagar sobre a 
contribuição unica ou annual, um por cento por cada mez, mesmo 
incompleto, decorrido desde o principio do anno social. 

Art. 47. Os associados instituidores, que queiram liquidar os 
seus contractos de beneficios mutu .. s, deverão avisar a Dircc
ção Geral, tres mezes antes de findar o quinquennio ou armo 
ém que queiram liquidar, do contrario o interesse liquidado 
passará ao quiuquennio seguinte .. 

Art. 48. O conlracto de beneficlO mutuo termina ou cessa 
nos casos seg-i.Jin tes : . 

t.o Por morte do beneficiado nas classes t.•, 2.• e 3.•, de 
que falia o art. ~3; 

'2. 0 Por se vencer o seu prazo, ou pela conclusão volunta
ria permittida pelo art. 43, satisfeita a obrirração imposta no 
artigo anterior. No primeiro caso o associado in-;tituidor de 
:mnuidades fica isento de fazer os pagamentos posteriores á 
morte do beneficiado, e no segundo caso entra a receber o resul
tado da liquidação que tiver escolhido. 
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Art. IJ.':J. 03 :1S30Ciados instituidores da fíJ.:ar~a clas~e, estabe
lecida no ~rt. 43, pedem estender !I liquidação de beneficio mu
tuo, depots da morte do bcneficwdo, até a conclusão do termo 
que tenham escolhido. 

Art. 1>0. O as>ociado institui der, que não faça o pngamento da 
annuidndc em tempD competente, perderá todos os direitos ao 
contracto de bcne!icio mutuo que tiver celebrado; podendo, 
porém, evitar a caducidade do beneficio mutuo, se dentro de 
um anno, depois da época do pagamento, Sltisflzer a annuidade 
devid::, e bem as>im o juro de!% ao mez, pelo tempo e:.:ce
dirlo. 

Para;;mpho unico. Esta maneira de pagamento só poder:1 ser 
feita no cscriptorio da Associação, qualquer que seja o lugar 
designado na apolice p~ra ge eíiectuarem as contribuições. 

Art. 5L Os co1tractos de beneficio mutuo tambern caducam, 
segundo o disposto no §2. 0 , art. 36. ·· 

Art. 52. Os contractos de beneficio mutuo da quarta classe, 
ele que trata o art. -í'.l, n;1o caducam em caso algum, podendo 
o associado instituidor iiquidal-o em tempo r,ompctenlc, com 
as con tii bu ições feitas. 

Art. 53. Nas ép8cas da terminação uos contractos de tollas 
as classes de beneticios mutuo;;, proceder-se-ha á liquidacão no 
principio do anno seguinte, devendo estar concluída eni 30 de 
.Julho proximo, quando terá lugar a distribuição dos capitaes e 
lucros, na.; mesmas especics, em que tiverem sido converti:1as 
as contribuições e seus lucros pelo que viriio a receber: 

L o Os capitaes impostos; 
2. o Os juros compostos por semestres que tenham obtido ate 

30 de .!unho, em que principiará os dividendos; 
3. • Os capit3es dos bene!lciados fallecidos antes da época ·da 

liquidação. 
4. o Os juros accumuiados do3 mesmos capi taes ; 
i>. o Os capitaes e intere,scs protluzido3 pelas imposições dos 

contractos caducados por falta de pagamento dentro do anno 
do prazo concedido ; . 

6. 0 ús capitaes impostos pelos que não apresentaram os docu
mentos necessarios para justificar seus direitos á liquidação; 

7. 0 Os premU;s vencidos nelos deposites em conta corrente, 
multas, e os juros dos capitães de que falia o paragrapho ante
rior. 

Paragrapho unico. As distribuições serão feitas na fôrma 
estabelecida nos arts. 42 c IJ.3. 

,\rt. M. Os lucros c capita1ls liquidados, que não forem re
clamados pelos beneficiados ou seus herdeiros, até seis mezes 
depois da época da liquidação, ficam depositados l'or sua conta 
e risco. em um estabelecimento bancario. 

Art. ·55. Os associados instituidores são obrigados a apresentar 
os seguintes documentos, para ter direito aos lucros dos seus 
contraclos de benelicio mutuo: 

L 0 C::crtidão authentica da vida do segurado; 
2. o certidão de ter fallecido c que mostre vivia o bencfi

ciado á meia noite rlo dia 31 de Dezembro do ·anno em que 
llndou o contracto: 

3. o Todos os que tenham parte na liquidacão deverão apre
sentar igual documento, do contrario ficarão ·incursos no § ~· 0 

art. 36. sem que lhes assista o menor direito de reclamaçao. 
Paragrapho unico. (ts associados instituidores da quarta classe 

do art. 43 s;1o dispensados de apresentar esses docum~ntos. 
Art. ü6. Estes documentos só serão arlmittidos devidamente 

legaliza,los, e serão Pnl.regur.' no rscriptorio da. Associação, livre 
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de todas as tlespozas, dentro da prazo de quatro mezes do ul
timo dia de ea!la conlracto, e os remettidos de paizes estran
geiros serão visados pelos Consules Brazileiros ou quem suas 
vezes lizer. 

Paragrapho t:nico. Os prazos e termos marcados para justl
ficaç:io dus direitos dos associados s:l.o peremptorios, e porisso 
procede para os que os não cuwprem a perda de todos os seus 
direitos em beneJicio dos associados das classes respectivas, sem 
(jUe seja preciso no~ificação prévia. 

Art. 57. No ca:<o de morte do beneficiado, os seus herdeiros, 
ou os que o llcvem ser nos bsneficios do respectivo contracto, se 
habilitarão Iegahnent.e como taes; devendo representar-se por 
um só e mesmo procurador para este receber da associação o 
que ao fallecido beneficiado pertencia. 

Art. 58. Em remuneração de todos os encargos que a Direcção 
;;era! toma a si, e em cornpe~tsação. ao~ d.everes que lhe. são 
Impostos, percebera dos assoc1aoos mstltmdores a comm1ssão 
de t;% sohrc a importancia de cada contracto de beneficios rnu
tnog, e 1uais i~OO de cada apolice e os sellos devidos á Fazenda 
Nacional , que ~erão pagos no acto da· assignatura do con-
tractu. · 

Paragrnpho unico. A commissão e sellos a. que é responsavel 
todo o associado, será por elle perdida, se nas épocas fixadas não 
J·ealizar o contra c to na fórma da inscripção. 

Art. 59. A Associação só é respon~a vei para com as pessoas que 
menciona nos con tractos ou os seus leg1timos herdeiros Iegal
lllente reconhecidos, e tlca obrigarta pelos seus estatutos e todas 
as condições impr~:>ssas ou manuscriptas na a'police. 

CAPITULO VII. 

CONDIÇÕeS DA CAIXA AUXILIAR DE ECONOMIAS. 

Art. 60. A Caixa Auxiliar de Economias recebe em deposito 
a prazos fixos, ou conta corrente, prestações desde !~00 até 
a maior somma que quei1·am depositar, com o fim unico de ser 
esse capital convertido em benellcio mutuo. 

Art. 61. A Caixa Auxiliar de Economias principiará as suas 
operações de beneficio mutuo, logo que tenha entrado um capital 
elruivalente a iOO:OOO,SOOO, o qual poderá ser elevado ao maximo 
das quantias alli llepositadas. . . 

Art. 62. Os associados que não e3tiverern incursos nas penas 
impostas pelo art. 50, e que, por qualquer circumstancia ou 
adver3idade em sua vida acharem-se collocados em pobreza, 
não possam satisfazer de prompto ilS suas ultimas prestações, 
a Cai:ta poderá auxiliai-os, adiantando o:Jssa~ entradas, me
diante premi o razoa vel, sobre caução de apolices da .Associação. 

Art. 63. No lim de todos os annos, depois de abatidas as 
despezas da administração e creditados os juros aos deposi
tantes, na proporção das condições estabelecidas nas cadernetas, 
os lucros liquidados das operações da Caixa serão dividido:> 
da seguinte maneira : 

Cincoenta por cento para os depositantes. ~ ~; 
Um por cento aos beneficiados de t.a classe. ,.. Ct\1~ 

» • " l!.a ~" ~" 
J D » JJ ~·: .(.'\,_~ 

Dous " "'• c--.'-.''\' 
- PAATE 11. ~ 

/t 0;:{ 
1:
~; ~ 



ACTOS DO PODER 

E o remanescente formará o fundo de reserva destinado a 
fazer face ás emergencias da Caixa. 

Art. 6L Os depositantes de contas correntes c prazos me
nores de seis mezes só perceberão os juros da tabella esta
belecida pela Direcção geral do accôrdo com o movimento da 

prAaçat · 6u A C · A ·1· d · b d ·t r . ')· a1xa ux1 1ar nunca po era rece or epos1 os 
por cadernetas ao portador. 

Art. 66. As cadernetas deverão ser registradas no registro 
geral d·a Associação e d2vorão conter : 

L o O numero de ord0m; 
2. o O nome do depositante, su~. assignatura c rcsidencia; 
3. 0 A data c declaração <las condições do deposito; 
4. o O debito e credito !las quantias entradas ou retiradas; 
5. o A assignatura de um dos membros da Direcção geral; 
6. o Todas as condições da Caixa, impr;)ssas na capa das ca

dernetas. 
Art. 67 As operações da Caixa limitam-se ao Impcrio do 

Brazll. 

CAPITULO VIII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 68. As contcstacõas entm a Asso!:iacão e os aswciados, 
e que dn alguma manr;[r;l pOSS;llll SCr affe"cf:!s :10 pOdOI' judi
clario, serão resolvhlas om Juizo arbitraL de dua> pessoas, 
nomead:ts, uma por eada parl0, c no caso de. discord::mci:t, se 
nomea!'á tl'n ter~ciro, de cujas dccbõos não haverá m~is ap
pellação. 

Art. 69. O pessoal, n.::;enlcs o mai> emprcgn.!lm da Associação 
prost1rão fiança quo fôr arbitrada pela lli:·cc!;ão Geral. 

Art. 70. Nilv se poderá fazAr nenhuma al torac;lo nos presentes 
estatutos, clausnbs e condii~ücs do Bcnclieio "Mutuo c Caixa 
AtlXillar, sem ser proposto ém conformidade com o ~ 3. 0 do 
art. 21, e mediante approvação da assembléa geral e Governo 
Imperial. 

CAPITULO IX. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

Art. 7L A Associação será installada depois que estes es!a
tuto3 forem approvados pelo Governo Imperial c logo que es
tejam inscrlptns associado.' que representem um capital de 
quinhentos contos de réis (50t):OOO~Clü0), de beneficios mut~os, 
podendo elevar-se ao maximo dos !Jcneücios quo se .rcallz~
rem ; devendo, porém> suspender suas operações se ate o pn
meiro quinquennio os capitaes subscriptos não tenllam che
gado á importancia de 2.000:000/;!009, e nesse caso proceder
se-ha á liquidação da Associação. 

Art. 72. A Associacão só é obrigada pelos seus estatutos e 
especialmente pelas cóndições geraes e particulares impressas 
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e manuscriptas na apolicc e na caderneta da sua Caixa Au
xiliar; assim para sua interprctacão não se considerará senão 
a sua propria letra e suas rcfereÍl.cias, e a Associação não tem 
obriga(;ües para. com outras pessoas senão as que menciona 
na mesma apol!cc e c;:derncla, ou com seus legitimas her
dei~os, ou rcprescntan tcs devidamente reconhecidos. 

Art. 73. Os abaixo assignatlos aceitam os prsscntes esta
tutos c condicües da apolicc de beneficios mutuos e condicües 
da Caixa Auxiliar da "Associacão Economia Popular •, deéla
ram-se assoc!aclos instituidores • e autorizam aos fundadores 
Francisco Carlos de J.!aga!liães Junior, Antonio da Silva Fer
reira, Antonio Ser.• phim Pinto !lbchado, João Valverde de Mi
rand:c e João Coelho da Rocha , a requererem do Governo 
Imperial a sua appr:war,ão, como a acoitarem as alterações, 
ou suppressües que julgarem conveniente fazer, quér assig
nando-se só os mesmos fundadores, ou conjunctamente com os 
associados. 

Rio de Janeiro, H de Set~mbro de !875. (Seguem-se as assig
natuns. 

DECRETO N. 6~06 - DE 13 DE DEZEli:BRO DE i87ü. 

Manda observar instrucçõcs relativas ao serviço s:mitario. 

A Princeza Imperin l Reg:mtc.-, em Nome do Imperador, 
Ha por IJcm que, uc conformidade com a disposição do 
art. ~.o do Decreto Lcgislat~vo n. 0 598 de H de Setem
bro de 1850, c para execução <lo de n.0 6378 de Hi de _No
vembro <leste anr.o, se observem as Instrucções rela~tv as 
aos serviços sanitarios na duaclc e no porto do R.1o de 
Janeiro, <>S quaes com este baixam :~ssignadas pelo Dou
tor José Bento da Cunha e Figaeiredo, do Comclho de 
Sua l\lagestade o lmper;;dor, Senador do IH1pt)rio, l\linis
tro c Secrct<.Jrio de E,· , :o dos Negocias do Impcrio 
que assim o tenha cn ter~:b.lo e faça executar. Palacio do 
llio de Janeiro em treze de DezclilLro de mil oitocentos c 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independencia 
c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha 1 Figueiredo. 
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lnslrnc~õcs pura f.Xetucfio <!o !'ervi~.o SMliturio na 
Ciua;Je do UiO de .~3ileii'O, 

, Art. 1. o O serviço a cargo da Junta Central de Hy
giene Puhlic<~ fica dividido do modo seguinte: 

§ L" Estudo das epidemias, molestias reinantes c 
epizootias, e dos meios lle as preycnir c combater. 

Insper.çiio das phar;:nacias, drog-arias e fabricas de 
aguas mioe1·acs e de drog-as rncdicinaes. 

Ma tl'icula dos medi c os c plwrm:1ceu ticos, e fiscalisa
ção do exercício Lia rncd icina e pharmacia. 

~ 2. o lnspecção da~ hehidns e dos genero~ alimenti-· 
cios, exposto~ á venda; bem êlssim dos estabelecimentos 
e casas onde forem fabricados, preparados, ou vendidos. 

Vigilancia sobre o modo de execução dos serviços do 
abastecimento d'ilgua á cidade; li.mpcza publica c irri
gação das ruas e praças, no que fôr concernente á salu
bridade publica. 

~ 3. o Estudo sobre as condições hygienicas dos edi
ficios pnblicos c particulares que se construirem. 

Saneamento dos cortiços ou estalagens e dos dormi
torios publicos. 

~ 4,, o Administr;!çilo de soccon·os mcdicos ú pobreza. 
lnspecçiio Lias fabricas, offidnas, laboratorios e outros 

estabelecimentos particulares, não mencionados espe
cialuwute nestas instrucções ; das localidades d'onde 
possa rcsulrat·damno á saude publica, e dos estabelcci
mcn tos onde se recolhem :mimaes. 

~ ti. o Vigihncia sobre a hygienc dos qu:n·tei:o, ~rsc
Hac~, asylos c outros estabelecimentos publieos não 
designado.; especialmente nesta:> instrncções. Iuspecção 
~ani ta ria dos cem i te rios c deposi tos de cada veres. 

Art. 2. o Ficam especialmente incumbidos: ao presi
dente da Junta os serviços relativos aos assumptt.5 com
t:>rchentlidos no§ ·1. o do :irti.~o antecedente; e a cada 
um dos outros membros, por tlesignação do mesmo pre
sidente, os concernentes aos assumptos mencionados em 
..::1da ul!l doe> q,ua tro nlti mos pa ragraphos do referido 
artigo. . 

Art. ;L" A' dcliber~,çlio da Junta snbmcl.lerão os seus 
membros, ~obre os assumplos de que se acharem encar
regados, os estudos e ob5ervações que houverem feito e 
o~ pareceres que pelo presidente lhes tiverem sido exi
tl"ldos. 
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Art. 4. • Sempr-e que o reclamar a urgencia do nego
cio sobre que a Junta tenha de resolver, poderá o seu 
presidente, espontaneamente ou por indicação de qual
quer dos outros membros, reunil-a em sessão extraor
dinaria. 

Art. 5. • No fim do anno cada membro da Junta apre
sentará a esta o relatorio dos seus trabalhos. fazendo as 
consitlerações que lhe occorrerem e suggcrindo as pro
videncias que julgar convenientes ao melhoramento do 
servi co sanitario. 

Os i·elatorios dos membros da Junta servirão de base 
ao que o presidente deve apresentar ao Ministro dos 
Negocios do Imperio. . 

Art. 6. • Cada membro d1 Junta fiscalisar·á, e diri
girá, quanto aos assumptos de sua especial competen
cia, o serviço do~ mr:dicos Je parochia, e fará pessoal
mente, sempre que lhe for possh·el, os exames, visitas 
e inspecções de tJUI) trata o art. 9. 0 

Art. 7. • Para u serviço snnitario da cidade licarn as 
parochias urbanas àivididas em distrietos, tio modo 
indicado no annexo junto sob o titulo-uistrictos sa
nitarios. 

Art. 8. o O serviço sanitario de cada dist1·icto fica es
pecialmente a cargo do medieo efl'ectivo da parochia, 
que para ellc fôr nomeado, tJ que deverá ter cscripto, 
na porta da casa onde rcsidit·, o seu nome, cargo e dis· 
tricto em que serve. 

Art. 9. 0 Aos medicas effeclivos compete em seus dis
trictos: 

L o Examinar o estado da limpeza dos rios, praças, 
ruas, praia!', aqueductos c reserva to rios d'agua; e repre
sentar a quem competir contra as faltas e irregulari
dades que observarem, e ao presidente da Junta, quando 
não forem attendidos; 

2. o Visitar os estabelecimentos de instrucção e edu
cação, cortiços, estalagens, dormito rios publicos, casas 
de saude e de maternidade, hospitaes c todos os estabe
lecimentos onde houver agg-lomeração de inuividuo:', 
examinando o est::do das latrinas, es~otos, 1:aixas e re
servatorios d'agua; requisitündo a remoção ue immun
dicias que encontrarem; aconselhando as medidas hy
gienicas que julgarem neccssarias, e rcpresen tanJo, 
quanuo não forem a\tendidos, ao prrsilknle ua Junta, 
em relação aos estabeleeimentos publicos; 

3. o Marcar o llUffil'l'O dos alumnos internos ou e':
ternos, que podem so~ :~dm\ttiJos em eada l'stahe!w.'i
rucnto particular dr, instrucção ou cduea,;<lo; o numero 
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dos indivíduos que podem residir em cada cubículo dos 
cortiços e estalagens e em cada uma das denominadas 
casinhas; c dos que podem pernoitar em cada dormi
taria publico~ bem as:;im verificar se é observada a lo
tação dos hospitaes c casas de saude; 

4. 0- Visitar, precedendo licença da autoridade com
petente, os quarteis, prisões, arsennes e asylos, e repre
sentar ao presidente da Junta contra a inobservancia 
dos preceitos hygienicos que nestes estabelecimentos 
verificarem; 

5. o Inspeccionar as bebidas e os generos alimentícios 
expostos á venda ; visitar os mercados, padarias, con
feitarias, hospedarias, hoteis, casas de pasto, bote
quins, açougues, matadouros, armazens de comestíveis 
e de bebidas, e quaesquer casas onde se vendam ge
neros destinados á alimentação publica ; e provi::lenciar 
para que na fórma, estabelecida pelas posturas munici
paes, sejam inutilisados os generos deteriorados e no
civos á saude ; 

6. o Visitar as cavallariças e estabulos, e marcar o 
numero dos animaes que deverá conter cada cavallariça 
ou estabulo ; · 

7. o Visitar as faóricas de aguas mineraes e drogas 
medicinaes ; dando ao presidente da Junta conheci
meu to das infraccões do Decreto n. 828 de 29 de Se
tembro de 1.851 ; • 

8. o Visitar todas as fabricas de que possa provir 
damno á saude publica, ou pelos objectos que fabricam, 
ou pelos materiaes e motor que nellas se empregam; 

9. o Visitar as drogarias e pharmacias, indagando se 
nestas são cumpridas as prescripções dos capitulos5. o e 
7. o do Decreto acima citado, e communicar ao presi
dente da Junta as infracções que verificarem ; 

10. Visitar as chacaras, e bem assim os quintaes e 
áreas das casas particulares, obtendo para isto licença 
do respectivo morador, e, quando lhes fór negada, re
correndo ao subdelegado de policia; e examinar nestas 
visitas o estado de limpeza não só dos mesmos quin
taes, chacaras e áreas, como das latrinas e estre
barias; 

H. Participar ao presidente da Junta as infracções 
de que tiverem conhecimento relativamente ás. d_ispo
sições do Decreto n. 828, que regulam o exerci CIO da 
medicina e da pharmacia ; 

1.2. Administrar a vaccina nos dias designados pelo 
Instituto Vaccinico, e rezistrar em livros apropriados 
os nomes das pessoas gué forem vaccinadas e rencci-
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nadas, regulando-se pelo disposto no Decreto n. o ~64. 
de !7 de Agosto de 1846; 

:1.3. Prestar os primeiros soccorros aos feridos e vic
tim::~s da acciclentes e (]esastres, para o que terão em 
suas casas os instrumentos c apparelhos necessarios aos 
curativos urgentes; 

H. Organisar em tempo de epidemia, a estatística 
patllologica e mortnaria, relativa aos seus distt·i~Los, e 
remettel-a semanalmente ao pre:.;iLlente da 1unta ; 

H5. Apresentar a esta relatorios trimensaes do ser
viço quo houverem executado, acompanhando-os das 
obscrv:1ções e reflexões que julgarem convenientes. 

Art. 10. Sempre que os medicas de parochia tiverem 
conhecimento da manifestação de al~nm caso de moles
tia contagiosa ou trans,nissivel em quaesquer estabele
cimentos ou casas particulares, aconselharão o isola
mento do docnte,on proviúcnciarão sobre sua remoção, 
nas hypotheses do art. 4. 0 do Decreto n.• G378 de 15 de 
Novembro de i87G. No caso de fal\ecimento pr·oviden
ci~rão sobre a immcdiata retirada tlo cadaver. 

Em Cíualquer elos casos procederão á de~infecção dos 
apo~entos pelos processos que :l Junta houver indicado. 

Procecler-se-ha tarr.bem á desinfecção sempre que os 
medicos de parohia n julgarem nccessaria ao melhor<:
mentodas condições bygicnic:1sdequacsquer localidades. 

Art. :H. A cada medico effectivo, encarregado do 
servi,; o sanitario dos dislrictos do li ttoral, serão for
ner,ídos os apparelhos proprios para soccorro dos indi
víduos asphyxiados por submersão. 

Art. 12. As vis i tas designadn:; no art. 9. o deverão ser 
feitas com a maior frequencia poiísiYel, sobretudo as 
dos cortiços ou estalagens, nos tempos de epidemia. 

Os membros da Junta, nas suas visitas, poderão exi
gir que os <JCompa:~hcm os n~edicos ele parochia nos dis
trictos respectivos. 

Art, !3. Além dos serviços mencionados espccia!
mentc nestas instrucções, os mcdicos de parochia exe
cutarão os que forem resolvidos pela Junt<J, ou determi
nados por qualrjucr membro desta c tenham relação com 
a hygicnc c salubri:laue publica. 

Art. :1.4. Os directorcs de estabelecimentos particu
lares de instrucção ou c:iucação, os ele casas de saude e 
hospitaes particulares, e os proprietarios ou subloca
tlo;·es de eort::;os e donnitorios publicas serão mul
Llclos em 3C6000 qu,:nuo não o!Jservare:n a lotação dos 
seus estabelecimentos ou casas, e mais em 3~000 por 
individuo que exceder ao numero lotado. 
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Os donos de cavallariças e cntabelccimeutos, onde se 
recolhem e pensam animaes. serão multados e:n 101>000 
por animal, que exceder ú loLac~i.io. 

Nas reincidcncias as multas serão impostas nodobl'o. 
Art. !5. Tanto os medicos de parochia; como os 

membros da Junta, quando eln su:1s visitas verificarem 
qualquer infracç.ão do disposto nestas lnsLrucções, ou 
no Decreto n. 828 de 29 de Setembro de -18!'>1, ou n:1s 
posturas municipaes relativas á hygicne publica e poli
cia sanitaria, imporão as multas estabelecidas nas mes
mas Instrucções e 110 Decreto citado, c nos casos de 
omissão as comminadas nas posturas municipaes. 

A imposição de mtlltas pelo menibro da Juntn, ou 
pelo medico de parochia, não exclue a applicação, por· 
parte dos agentes da lllustrissim~ CJmara, das cslahc
lecidas para os mesmos casos n~s posturas munic1paes. 

Art. i6. O membro da Junta, ou o medico de paro
chia, dará immedi<Jtamente, por rseripto, ao multado 
conheéimento da imposição da multa, e em seguida a 
communicará á Junta, para a qual poderá o mullac!o re
correr dentro do prazoimprorogavel de cinco dias. 

Art. i7. A Junta, ouvindo préviamenl.c o membro 
desta, ou o medico de parochia, que houver imposto a 
multa, decidirá o recurso dentro uo prazo de oito dic1s. 

Findo o prazo do art. HJ, se não tiver havido re
curso, ou no caso de não ter sido este provido, com
municará a J!lnta á Hecebecloria do !Iunicipio a im
posição da multa, a fim de ter lugar a cobrança. 

Art. 18. Ficam supprimidos os postos vaccinicos das 
· freguezias urbanas; 

Palacio do Rio de Janeiro em i3 de Dezembro de 
1876.- José Brmto da Cunha e Figueiredo. 

lnstrucções para a execução do serviço sanilario no 
porto do Rio de Janeiro. 

Art. L o As duas visitas sanitarias aos navios que en
trarem e aos que estiverem fundeados no porto do Rio 
de Janeiro serão distinctas, e se denominarão: a L • 
visita externa-, e a2." visita interna. 

Os ajudantes encarregados de cada um~ dPII:Js r~VA· 
zarão o serviço entre si, e o~ incumbiclos de uma V!Sita 
alternarão mensalmente com os da ou tr<~. 
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Art. 2. 0 Os ajudanto;; <la visita intcrm percorrél';io 
todüs os dia~ os ancot·adonros, e vi~itarão pessoalmente 
os navio~ fundeados, prderindo os que tiverem signal 
de rloen te a bordo. 

Nestas visitas examinar:1o a aguada, os <llimentos c 
quanto tenha relação com a hygíene do n.a~io e t~a~ pes
soas que nelle existirem. OtJ tndo qnn cx1g-!r providen
cias darão conhecimento immcdiatamentc :10 lnspcctor 
de Saude do Porto para que este as reclame dus Consnh:s 
ou autorillades competentes. 

Art. 3. o Logo que um navio ancorar, on mesmo 
sobre a vela, p·a!'a eilc se <liril!irá o ajutlantc tla visita 
externa que estiver ue serviço; c da embarcação em (jll<~ 
se achar C\':igirú, alé:n das informações indicada;; no 
art. 18 do Decreto n. o 2731 de 23 de Janeiro de it3{ii, as 
seg-uintes : 

Como se chama o informante, c qnal a su~ qualidade? 
Se o navio vem com destino a este por! o'? 
Se fez escala em algum porto, e E'll1 que data"! 
Se tem algum doente a bordo, e de que molestia? 
Se chegou com as mesmas pessoas com que partiu? 
Se recebeu a!gum objrcto durante a viagem'! 
Poderá exigir ainda quaesquer outras informações; 

e, se o navio fôr suspeito, a apresent<lÇão (l:ls listas dos 
tripolantes e passageiros, e on:ros docnmentns que 
julgue necess:1rios p:1r.1 conhecimento do Yerdadeiro 
estado sanita1·io de bordo. 

Art. 4:. o Se forem satisfactorias as informnções e 
limpa a carta de saude, o ajudante nesta lançará o
Visto-, e dará livre pratica ao navio. 

§ L o Quando, porém, o navio não trouxer carta lim
pa, ou, ainda que a traga, resultar das informações co
nhec!rnento ou suspeita de estar inficionado, o ajudante 
não Irá a seu bordo, e o declarará incommunicavel, 
mandando içar no mastro grande a bandeira amarella. 

~ 2.o Quando, não obstante a carta limpa e o resulta
do satisfactorio das informações, o ajudante, no exame 
a que neste caso deve 'procerlcr a bordo, encontrar 
doente ele febre amarella, coler:~-morbo ou peste do 
Oriente, tomará as mesmas providencias do paragrapho 
antecedente e não deverá proscguir na visita aos outros 
navios, nem desembarcar em terra sem previamente 
desinfectar-se na embarcação da visifa. 

Art. tL 0 O ajudante da visita interna, Jogo quc · _ 
iça.da" bandeira amare! ia, ir:'t a bordo do mvi ,, v~~ r;. A;; 
rttkando qn~ eMe se aclla em ;llg-uma d, ~t~~~>- >~ •11, 
theses estabelecidas no art. ~f do De ~\'J.l'-:" 2nt., 

- PA11TE 11. ~);7 
~ 

/~ 
;:~ 
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de 23 de Janeiro de i8!11, procederá de accordo com o 
que se acha determinado nos arts. 21 a 33 do mesmo 
Decreto, conformo o caso rcr1uerer; e sem demora 
darú conhecimento do occorriüo ao Inspector de Saud\). 

A' desinfecção rhs cartas c jornaes ;]ssistirú nm !:lU
pregado da,A:iministração dos Correios, se esta enten
der conveniente. 

Art. 6. • Em to:npo ordinario, isto é, n~o gr:.:,s:mt1o eri
demia, quando man ifcstar-sc a lJOnlo de r1ua !quer nnio 
caso de al!':nma elas moles tia~ mrHcionadas no art. fi . .'' 
~ 2." o ajucla:1te ela visita intc:·na mandará cst::cion:1r 
o mesmo na·do em posição d'o!!de não pu~sa, pcb cor
renteza do~ ventos, inflc!onar os outros, dos rpr~cs 
deveril ficar nfastar!o, pelo menos 200 met;·os, :!Lé que 
pelo Inspectoi' de S:mcle ~cja resolvida a sua remoção 
para o ancoraclouro da Jurujuln, se a julg:u· ne
cessaria. 

Art. 7. • O referido ajudante conduzir<í, na embar
cação do serviço, para o hospitd marítimo ele Santa 
Izabel, as pessoas atac~das ele molestia pestilenr;ia!, cn
contrauas nos navios funde:v:os, e no lazarcto. 

Art. 8. • Q;wndo p0;o Ccmmamlante llo navio não fôr 
permittida a remoção dos doentes, o ajurl~nte farú içar 
a bnndeira amare!Ia, se ainua ni:o estiver ir;ar:a, e par
ticiparú o facto ao Inspcctor de S::ude, a fim de serem 
por este tomadas as nccessc:ri:ls providencias. 

Art. 9. • Se a bordo de !Jualquer na v h m:1nifestar-se 
algum caso de mo!csLia grc:.vc, tran~missivcl e impor
tavel, não ;Jesignalla no ::rt. 4. 0

, ~:::!."o ajudante o com
munic:Úá ao lnspcctor de Sautle, que reso!vcrú como 
julga!' conve:lientc. 

Art. i O. Para o procw:so da desinfecção serão os 
objectos assim classificados: 

L a classe. - Objcc tos susceptivuis cuja desi nfecçito é 
obrigaloria. Cornpt·e1lende h:1gageP.s c roupas de uso, 
trapos, couros, pe!!,~s, crinas, p~llll:ls, dcs!_Jujos de ani
macs em geral, lils, sedas. 

2. a classe.-Objectos poueo susceptíveis, c::ja desinfec
ção é facultativ::. Comprchcm!.c o algodão, linho c ca
nhamo em cst;;llo bruto. 

3. a classe.:-Os não susceptiveis, que não precisam de 
desinfeccão. Comprehonuo os objectos ré·Ct~n temente 
manufacturados, os cer·caos e oalras sulJsta'!!cias a!imen
ticias, as madeiras, :is resinas, os mctacs, e f'I~l g?ral 
todas as mercadorias não incluídas nas duas pnme1ras 
classes. · 
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Art. 1!. As Jesinfecções dos objectos de que trata o 
artigo antecedente serão feitas de modo que não os de
teriorem. 

Art. 12. Se na occasião da visita interna fôr recla
mado pelos estabelecimentos oublicos ou particula
res, situados no porto, transporte de doentes de moles
tia pestilencial para o hospital mat·itimo de Santa Iza
bel, o ajudante o concederá em sua embarcação. 

Art. f3. Serão desinfectada~ de volta para a cidade, 
as embarcações da visita interna, quando houverem 
conduzido doente de molestia pestilendal ou recebido 
qualquer objecto de navio inficionado. 

O ajudante da mesma visita não deverá passar de um 
navio inficionado para outro que não o esteja, nem 
desembarcar em terra, sem previameJtte desinfect::~r-se. 

Art. !4. Os ajudantes enviarão todos os mezes ao 
Inspector de Saude uma relação dos navios que tiverem 
visitado com declaração do nome e nação destes; dos 
doentes nelles encontrados e sua nacionalidade e em
pregos a bordo, do numero déls desinfecções praticadas; 
do ancoradouro do navio e na tu reza do carregamento 
e de tado que lhes parecer digno de menção. 

Art. f5. Além das obrig<lções que por lei lhes com
petem, os ajudantes cumprirão as ordens que lhes 
forem dadas pelo Inspector de Saude, nog casos não 
previstos no Regulamento em vigor e nestas Instruc
ções. 

Palacio do Rio de Janeiro em f3 de Dezembro de 
i876. - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Dist.rictos sanit.arios. 

As parochias urbanas desta Côrte terão os seguintes 
districtos : 

As do S. Sacramento e S. José dous, cada uma, cor-
respondentes aos seus :listrictos de paz. 

A de Nossa Senhora da Candelaria, um. 
A de Santa Rita, tl'es : 
O i.: corresponderá _ao seu prim~iro dis~ricto de paz. 
O 2. comprellendera as praças Vrnte c Ozto de Setem-

bro, Municipal e da Harmonia; toda a rua da S<:úde ; os 
beccos e travessas entre esta e o mar; todo morro da Con
ceição e a ladeira do Livramento. 
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O 3. 0 , a parte <.lo territorio da freguczia não incluída 
nos dous anteriores, e mais os morros do Livramento e 
Saúde. · 

A de Sant'Anna, trcs: 
O 1. 0 comprehenderáa parte do Campo da Acclamação 

pertencente á p:1ro<:lda; o territorio limitado por uma 
linha, que, partindo do Inl'smo Campo, scg·uirá pc];,s 
ruas La··g-a de S. Joaquim, Imperatriz, Princcza, Gen~~
ral C:lldwel, largo da Providencia e ru<.~ do Gencrai Pe
dra, até o ponto de parl.ida; indusivc n largo e as rna:> 
mencionadas ; c mais os morros de S. Lourenço c Bar
roso. 

O 2. 0 , o territorio limit:Jilo por uma linha, qur., par
tindo do Campo da Accl:1maçiio cant'l da rua tio Gener:il 
Pedra, seguirá pelo lado do mesmo Campo c pelas rua~ 
do Areal, Conde d'Eu, Visconde de Sapucahy, Sen:1do!' 
Euzebio, pela Prai:t Formosa, pela rua do Gener·a I Pe,Jra 
até o ponto de partida; inclusive as mencionada~ ruas 
menos na parte CJue estiver incluída em outro districtu, 

O 3. 0 , a parte do tertitorio da parochia não incluido 
nos dous anteriore$. 

A de Santo Antonio, dous: 
O :1.. • comprehenderá a rua do Visconde do Rio Bran

co, Campo da Acclam~ção na parte pertencente á paro
chia, rua do Conde d'Eu até o limite da mesma parochia, 
as do Senado, Riachuello até a de Silva Manoel, esta rua 
entre aquella e o morro de Santa Thereza; bem assim 
os morros de Paula Mattos e das Neves· até a capella 
deste nome. 

O 2.0
, a parte do territorio da parochia não incluída 

no primeiro; e mais o morro de Santa Thereza. 
A do Divino Espírito, clous: 
O Lo comprehenderá o tcrritorio limitado por uma 

linha, que, partindo da rua do Conde d'Eu, no limite da 
parochia, seguirá pel;1 mesma rua e as do Visconde de 
Sapucahy, Visconcle de Itaúna, .Miguel de Frias, S. Chris
tovão, Estacio de Sá até o ponto de partida; inclnsívc 
as mencionadas ruas menos na parte incluída em outro 
districto. 

O 2. o a· parte do territorio da parochia não inéluida 
no antecedt~nte. 

A de S. Francisco Xavier do Engenho Velho, dons: 
O i. o comprehenderá o territorio entre as ruas de 

S. Christovão, l\iari1. e B~rros, S. F'rancisro Xavir.t, no 
limite da parochia, e a •h Br~tia-Vist:J. indu~tvc as re
feridas rn<•~ na parte qne não estiver inc!nida em outro 
districto. 
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O 2.• a p:trte do tcrritorio da paroclda não incluída 
no primeiro. 

A de S. Chri~tovão, dons: 
O L o t:ompn·hc:Jderú o territorio limitado pela:; ruas 

de S. Christovão, Impcr;Jdor, Lazaros, largo da Igre
ginha, prnça de Pcúro I, ruas de S. Luiz Gonzaga c 
For;seca Telles; inclush·e as mencionadas ru~s c pra
ças, menos na parte ineluida em outro dhtriclo. 

02.• ~ partedo tenitorio da parochia não inclui·Ja 
no primeiro. 

A ele Nossa Senhora da Gloria; trcs: 
O 1.• comprehendcrá as ruas da Lapa, S3nta Thercza, 

na parte pertencente á parocllia, cacs e praia da Gloria, 
Santo Amaro c Catette até esta rua, ruas de D. Luiza, 
~)anta Christin<l, Sanla Izabel c Cas;;iano; morros da 
Gloria e Cantagallo; bccco do Gua:tla-u:ór :1té enfren
tar com a rua da Pedreira da Gloria; e mais todos 
os beccos c travessas que ligarem as mesmas ruas 
entre si. 

O 2. •, a rua do Ca ttetc a partir da de Santo Amaro 
alé a pt·aça do Duque d0 Caxias, as da Pedreira da Glo
ria, Pedreira da CH1delar1a, Príncipe, Princeza, Fer
reira Vianna, D. Carolina, Dons de Dezembro, Infante, 
praia do Fl:imengo; os monos da Peureira da Cande
laria e Nova Cintra e mais todos os beccos e travessas 
que ligarem as referida~ ruas entre si c que não esti
verem inc!uidr:s no pnmciro distri.::to. 

0:3.", a parte do territorio da parochia não incluída 
no5 anteccdcn trs. 

A de NGs;.;a Senhora da Conceição do Engenho Novo, 
um. 

As de S. João Bapti~l;-t da Lagôa c Nossa Senhora da 
Conceição da Gavca formarão, ambas, um só districto. 

~li o de Jancir.!):sm 13 de Dezembro de :l.87ü.- José 
Bento da Cunha 7!"1figueiredo. 

Senhora.- A insufficiencia das quantias votadas pelo 
art. 5. o da Lei n. o ~64,0 de 2~ de Setembro de !875 para 
as ucspcz:1s do Ministi)rio da Marinha, exercício de 1875 
a :l87o, nas rubricas-Conselho Naval- Contadoria
Inteuuent:ia- Bat<1lhão Naval- Corpo de Imperiaes 
:Marinheiros-Arsenaes- Capitanias de Portos- Força 
Naval- Navios Desarmados- Hospitaes- Heformados 
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-Obras- c DeBpezas cxtr:JOrdinari<Js e eventuaes
torna de ncce~Silladc imprescindível qnc, na conformi
dade Jo@ 3. 0 a:·t. !J:.o ela L;i n. o ~)tlO dr~ 9 do Sc~cmbro de 
1850 e d~llisposto 110 ~ ~. 0 <lo mcs:::o <J!'iigo tla Lei ci
tada eilos ;;r!s.12 ci:1daLni n. 0 :lii7t!c 9dcSctembro 
de 1SG2, rcspeitosamen lc snb:;1ctto á npp rovação de Vossa 
Alteza lmperi~:l os Decretos juntos, que autorizam o 
credito extraonlinnrio ,;c 3.701::-2~):3:;973 c o supple
mcntar ele 2.0.1G:2'12M7C, a>slm como ~nmsfercnciasna 
importancia cleti7:ri6G;):rn:; para s~dclarc1:1 os cldlc!ts ve
rilicados n~quclbs ru~Jr:c:ts, no teta i de G.6Hi:i0~;)527. 

O ouadro e ucmo!Jstracões juntas, on::anist:dos na 
Contâdoria da Marinha, mÕstram que pelo'" art. 5. o da 
citadn Lei n. o ~U.íG de :-:2 de S()temlJro de 13J;'i foi mar
cado a cada uma das mencionadas rubricas os creditas 
seguintes : 

§ 2. ° Conselho Naval........................... ~3:!00$000 
§ 5. o Contadoria................................ H9:000EOOO 
~ 6. 0 lntendencia.............................. H&:55l.$~00 
~ 9. o Batalhão Naval........................... !32:020S086 
~ !0. Corpo de Imperiaes lllarinhciros........... l. .l.00:0001)000 
~ l.2. Arsenaes.................... .. . . . . . . . • .. • . 3.700:869~i.i8il 
§ !.3. Capitanias de Portos....................... 26i:H6,S&OO * H. For~a Naval.............................. 2.830: l.77$00(l. 
~ V>. Na vws desarmados . . . • • . . • . . . . .. . . . .. . . • 38: 1728!00 
~ l.6. Hóspitaes......... .• . . .. .. . .. • . . . .. . . . . ... 249:69!.8960 
~ l.9. Reforn1ados .................... .,. . . .. .. . .. 174:318~996 
~ 20. o:n·as ................. :.................... 800:000~000 
§ 21. Despezas extraordmanas e eventuacs...... 300:000~00::J 

Entretanto a despcza no referido exercício apresenta-se por 
este modo: 

§ 2. o Conselho Kaval: 
Paga no Thesouro Na-

cional ........••.•.. 
Credito votado ....... . 

Deficii ........• 

~ 5. o Contadoria: 
Paga no Thesouro Na-

cional ............ . 
Pa_g;a 1!-a Pagadoria da 

Jharin!Ja ........... . 
Paga uas Províncias .. 

Despeza provavcl até o 
.fnn do exercício ... 

Credito votado .•...•. 
Deficit ........ . 

f23:281;~3H 

2iJ,%00 
6:794~008 

3:509$023 

l:OM~08i 

:1.31: !48,~803 
t 19: ooo,~ooo 
12::U8,'$803 

3:5iJ9E023 

12:1~03 



~ 6. o Intendencia: 
Paga no Thesouro na-

cional ............. . 
P.'1ga na Pagadoria. da. 

~Iarinha .......... . 
Paga nas Proviadas .• 
Despcza proyavcl até 

o fim do exercício .. 

Credito votado ...... . 
!Jcfidt ........ . 

* \J. o Batalhão Naval: 

EXECUTIVO. 

l06:05G;980 

l:l75-~H5 
18:098~061 

Paga no Thesouro Na-
cional ...... ,....... 22!.:048~0<;5 

Paga na Pagador ia da 
Marinha........ .. .. 69:803!j509 

Paga no Rio da Prata e 
Paraguay........... 12~28-i 

290:863~848 
Despeza a annullar.. 712~617 

125:330~28!) 

8:232Eü:l5 

!33:563-~~M 
i í1,:55Ü'-í00 
iü:OHN8ii.l. 

------------ 290:15!~201 

Despeza proYavel :llé 
o fim do exercício .. 

Credito votado .•..••. 

Dcílcit. ........ 

~ 10. Corpo de Impe
riaes Marinheiros: 
Paga no Thesouro Na-

cional. ............ . 
Paga na Pagadoria da 

Marinha .......... . 
Paga nas Províncias .. 
Paga no Rio da Prata e 

Paraguay ........ .. 

498:243~738 

H8:646~732 
485: 712;~232 

140~688 

U02:773;S390 

5:5:36~900 

291:i:7os.qot 
232:020~086 

63:688,$015 

.. · 

Despeza a annullar ... 
Despeza provavclaté o 

fim do exercício .... 

3:95ífi687 1.098:808{)703 

Credito votado .................... . 

Deficit .......................... .. 

19:011~854. 

63:683~015 



,\C:To~ llO 1•onl!!n 

§ 12 Arscn~~s : 

Paga 110 Tllesouro Na-
cion:tl .•....... : ••.. 1.8i7:7i>='1~G63 

P~·m na Pagadorta de 
:lttHin!l:~ .....••...• f..ll!t:99::1$1S7 

P::ga n:~s Provin~ias .. f..::>--;9:H9,~30J 
l'aga na De!cgac1a do 

Tllesouro em Lon
dre~................ 965:9~7Jí0Sl 

Paga no Rio da Prata e 
Paragur~ v •.••• ·•••••• 103:899~0:)0 

Paga no Alto Uruguay. 3G:523S533 

6.405:237,?175 
Desp~za a annul!ar... 32:028Wi31 

--- 6.373: 208i57H 

Despcza pnwavel até 
o fim do cxercicio .• 4~2:2071$~52 

6.P.I5:H6,tll93 
Credito votado ...••......•••••.•.. 3. 700:869jj582 

Dcflclt •.•.....••••••••••....••••. , 3.1H:5-l.6,~6H 3.H4:51686H 

§ !3- Capitanias 
de portos: 

Paga no Thesouro Na-
cional.............. 30:367~203 

Paga na Pa.gadoria da 
Marinha............ !3:5701'!93~ 

Paga nas Provincias.. 192:Wll)215 

Despeza a annullar •.• 

Dcspeza provavel até 
o fim do cxercicio. 

236:0391)382 
f.fiii)l.O'l. 

Credito votado....... • .......... .. 

Deficit ........................... · 

§ H- Força Naval : 
Pàga no Thesouro Na-

cional ............. 1.61S:908/J878 
Pag-a na Pagadoria da 

Marinha ............ 1.036:722~686 
Paga lias l'rovincias.. 888:829n<JIH 
Paga. a bordo das cor-

yetas Nictheroy, Tra-
;ano, Vital de Oliveira 
e monitor J®ary... 37!.:3871)313 

47:007/i089 

282:8821$367 
26~:116!1~00 

18:765~967 t8:76ãH967 



EXECUTIVO, 

Parra na Delegacia do 
Thesouro em Lon• 
dres...... .......... l77:607~j9 

PaQ'a no Rb da Prata e 
Para(luay.. ... . .. .. 929:022~93~ 

Paga no Alto Uruguay. i60:85itl32~ 

5. 216:329,~7!5 
Dm•peza a annullar... 78: !li2n9B7 5.137: 386~718 

Desreza provavd até 
o fim do exercício .• 20:i:7U~338 

5.3~4:1288086 
Credito votado....... .. .......... 2.830:1778004 

Deficit....... ... ..... .. .......... 2.513:9:SIS082 2.5l3:95lijo82 
§ 1:S.-Navio; des-

armados: 
Paga no Thesouro Na-

cional . . • .. • . .. . .. • 21:866Sil09 
PJ:ra na Pagauoria lia 

l\larinha. :. . . • . . . . .. 25:66SS527 

47:535S436 
Despeza a annullar ... 

Credito votado •••.••• 

30S3í0 47:5058066 

§ 16.- Ilospitaes: 
Paga no Thesouro Na· 

cional . • .. . . .. .. .. • 198:982so:Jo 
Paga na Pagado1·ia da 

~larinha .. . . . • . .. .. 2:420S600 
Paga nas Províncias.. 65:7408156 

267: 142S786 

38:172$100 

\1:332$\100 

Dcspeza a annullar... 28:793890~ . 238:3iSS8Si 

•' 
Despeza provavel :t!.é 

o fim do exercício. . . . . . . . . . . . ~ 
CrcdiLo volado ....... 

Ddieit ........... . 
§ 19. -Reforma

dos: 
Pag-a no Thesouro Na

cional.............. 113:491$635 
Pa,:ta na l'agadoria da 

Marinha............ 17:5228637 
Paga nas Províncias.. 42:516S3b8 

- PA.RTB 11. 

21:705$501 

260:0548485 
249:691;960 

10:362$523 10:362$1>25 

158 
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Pa~ra na Delegacia do 
Thesouro e:n Lon-
dres .•.•..•.••..... 4328000 

Pagano Rio da Prata c 
Paraguay •.•.......• 2o9S2oo 174:221$850 

Despeza provavcl até 
o fim do exercício .. 

C reflito votado ......• 

Deficit ...•....•....... 
§ 20.- Obras: 

Paga no Thesouro Na-
cionaL ..•.•..•.•..• 

Paga na Pagadoria da 
!\farinha •.••....•. ,. 

Paga nas Provindas .. 
Paga no Alto Urngnay. 

214:5148414 

607:9ti8S9B5 
18:5:(i31$46i$ 

soosooo 

1.008: \l31S8G4 

H:2278877 
·18~~: 4~9tl 727 
17·i: 318,'j!J!JG 
14:130,~731 

Despcza a annullar... üiíiWilO 1.CC8:77S$804 

Despeza pro>"avcl até 
o fim tlo exercício •. 

Credito votado •..•• 

Deficit .............. . 
§ 21. -· D~spezns 

extraor di na r i as e 
eventuacs: 
Paga no Thesouro Na-

cional. ...••...•.... 
Paga na Pagadoria da 

Marinha ........... . 
Paga nas Provincias .. 
Paga a borrlo das eor

vctas Nitheroy, Tra-
jano, Vital de Ulit·ei
m e monitor Javary. 

Paga na Delegacia du 
Thesouro em Lon-
dres .............. . 

97:9!lOSSt'liS 

240:362~778 
7t:306S,!88 

33:3BíS089 

50:iStiiSS222 
Paga no Rio dà Prata 

c Paraguay...... •. 47:639SS31l 
PaganoAlto·Uruguay. 3:2358771 

Despeza a annullar ... 
ncspcza provavcl até 

o fim do c:xcrcicio. 

----,5,.,.1 """"• :""4à""' a;:..,so::-:1,.,.-3 
5:323S083 

12 í: ii0t883\J 

1.-130: 2SOS(>'i3 
800:000,~000 

330:280$643 

1.i39:131S960 

93:159,1)134 

632:2!JtS094 
Credito votado .....•.. "........... 300:ooosooo 

14:1308731 

330:280$643 

Del1cit,.............. . . .. • .. • • .. • • 332:291$094 332:29U094 
6.615:102$527 



EXECUTIVO. 

As sobras dão-se nas seguintes rubricas; 
§ L o Secretaria de Esta do ............. . 
§ 3. o Quartel General. ......•.......... 
~ 4.° Conselho Supremo ......•......... 
~ 7. o Auditoria e executaria ........•... 
~ 8.° Corpo da armada e clas~es annexas .. 
~ H. Companhia de In validos ........... . 
§ 17. Pharóes ....•..................... 
§ 18. Escola de Marinha ....••....•..... 
~ 22. Etapas ...•.......•..........••.. 

As deficiencias provém : 

1259 

H:349$3-i3 
1.:753$277 
2:6976370 

276$198 
3:924-$886 

13:1836910 
4:932~821 
36:754~814 
3:046$000 

77:918$619 

No§ 2.0-Conselho Naval-de não se ter incluído na 
tabella do orçamento o augmento da gratificação man
dada abonar por aviso de 2~ de Outubro de 1874. aos 
membros adjuntos do mesmo Conselho. 

Nos §~ a o e 6. ·-Contadoria e In t·'ndencia ·do :mg
mento de 25 °/0 nos YencimPntos dos emp;·egados, con
cedido por Decreto n. 6002 de 9 de Outubro de 18753 

em vista elo disposto no art. 19 § 3. o da Lei n. • 264:0 ele 
22 de Setembro do mesmo anno. 

No§ 9°.-Batalhão Naval-da creaçãode duas com
panhias de artilheiros, na fórma do Decreto n. • 4267 de 
31 de Outubro de 1868, como tambem do pa(\"amento de 
semestres de fardamento ás praças dos navios estacio
nados em portos estrangeiros de regresso ao B:1 talhão. 

No § iü.- Corpo de lmperiaes Marinheiros- da 
creaçiio da companhia de Aprendizes mar:n!leit·os da Pro
víncia das Alag-úas por De~ reto n. o 2tf34 de 9 de Se
tembro de ·1874; da suppr:'ssâo ele 200:0 !06000, feita 
pela C.amara Legislativa sobr~~ o que tinha sido orçado na 
proposta do Go\·erno; e fina !mente d"1 pagamento de se
mestres de fardamento venciclo5 pel. .s praças que das 
diversas Estações e Divisões navaes .se recolheram ao .• corpo. , 

No ~ 12.- Arsenaes -da insufiiciencia da verba vo
tada para satisfazer as despezas imprescindíveis com a 
continuação da conslrucção do encouraçado- lndepen
dencia e do monitor - Javary, na Europa ; acqui
sição alli de macllinas para as corvetas - Guanabara e 
- Parnahyba e galeota imperial; construcção destes 
navios no Anenal da Cú:-tc ; reparos de numerosos 
navios neste Arsenal ; acquisição de machinas para 
o mesmo; construcção e reparos feitos pelos Arse-' 
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naes das Províncias, e consideravel dispendio, além 
da quantia <listribt:ida, que teve lugar no Ar·serwl de 
Mato Grosso; execução de contractos para forneci
mento demateriaes, não contl\lll])lados no orçamt~nto; 
compra de dous vapores para o serviço da Intendencia 
e da Capitania do Porto do Rio de Janeiro, e de um bri
gue-barca para substituir provisoriamente a barca
pharol de Bragança, e ser depois empregada como 
quartel de uma CompJnhia de Aprendizes marinheiros. 

No§ !3.- Capitanias de Portos- da creação th Ca
pit~ni:l do Porto da Provincià do Amazonas por Decreto 
n. 5798 de 1.8 de Novembro de 1874 ; e do emprego de 
lanchas a vapor ao serviço das C3pitania dos portos das 
Províncias de Santa Catharina e Paraná. 

No§ i·L- Força Naval- do augmento das gratifi
cações de embarque a Oillciaes em estudos na Europa ; 
ás guarnições dos navios das Divisões navaes do Rio da 
Ptat~ e Paraguay, l\Iato Grosso, Flotilha do AILo-Uru
guay, do monitor -Javary e das corvetas -Nictheroy 
-Vital de Oliveira e- Trajano, em viagens de ins
trucção e outros serviços no estrar.geiro; de maior dis
pcndio com o combustível c munições navaes, c de 
boca, necessarios aos mesmos navios; e finalmentQ da 
acquisicão dos apparelhos electr!cos c llydraulicos des
tinados áqucllc monitor e ;1o Solimões. 

No§ 15.- Navios desarmalos- do desarmamento 
de na vi os, além dos incluídos no orçamento, por con
veniencia do ser v iço marítimo. 
No~ iG.- Hospitaes- elo fornecimento pelo Hos

pital de Marinha da Cúrte ele medicamentos, ulensis e 
outros artigos de que precisaram as enfermaria~ ele 
-S~nla Catllarina, Allo Uruguay e Assumpção. 

No§ 19.- Reformados- das reformas concedidas a 
Officiaes c praças de pret, nos termos da lei, e que não 
podiam ser previstas no orçamento. 
No~ 20.- Obras,- da insufficicncia da quantia vo

tada para occorrcr ao pagamento de numerosas obras, 
algumas já contractadas e outras que era impossível 
adiar, como por exemplo: augmento do dique imperial ; 
collocação de um guindaste a vapor no caes da Armação 
proximo ás officinas tle pyrotecllnia; reedificação e con
certo de varias edificios na Cúrte ; no Amazonas, con
certos da casa que serve de Secretaria, Qaartet c arr~
cadação da flotilha; no Parú, construcção de um edt
ficio para residencia do Inspector c empregados do 
Arsenal, concerto no pharolete- Jlfariano, » reparo do 
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quartel dos remadores da Capitania do Porto, cons
trucção de um poço, encanamento de gaze agua, engra
damento do Arsenal, etc., etc. ; no Piauhy, reparo na 
torre do pharol da Perlra do Sal ; na Parahyba, arranjos 
na fortaleza do Cabedêlo para tratamento das praças da 
companhia de Aprendizes Marinheiros alli aquarte
lada ; nas Alagóas, concertos do predio nacional em 
Jaraguá, destinado á enfermaria e quartel da compa
nhia de Aprendizes 1\I:lrinheiros: em Sergipe, !:OH
certos das atalaias de Vaza Barris, Rio Real e Cotin
guiba ; na da Bahia, reparo e conclusão do edificio 
destinado á serraria a vapor; no Espírito Santo, cons
trucr;ão de um edificio para residencia de remado1·cs da 
Capitania do Porto; em S. Paulo, reparos do caes do an
tigo arsenal de Santos; no Paraná, reparação do pred i o 
em que funcciona a Capitania do Porto :em Santa Ca
tharina, construcção de um prerlio destinado á Capita
nia elo Porto, no forte de Sant:1 Barbara, construcção 
de uma guarita para o serviço da atalaia do morro da 
Vigia na cidade ela Laguna, e concertos da casa dos 
guardas do pharolete da Ponta dos Naufragados ; no Rio 
Grande do Sul, encanamento de agua potavel no edi
ficio ela Capitania do Porto, concerto deste. eclificio, re
paros dos telhados do edificio da praticagem da barra e 
do quartel da companhia de Aprendizes marinheiros; e 
em Ma to Grosso, construcções dos edificios e fortificações 
elo Arsenal daquella Província. 
No~ 21. .- Dcspezas extraordinarias e eventuaes

do augmento de despezas feitas, além ela calculada, com 
gratificações a sen·entes por serviços extraordinarios 
nas diversa!; arrecadações do alm,,xarifado de marinha; 
com passagens e ajuda de custo, tratamento de praças 
fóra do Hospital de Marinha; com as enfermarias em 
Santa Catharina, Alto-Uruguay e Assumpção; com as 
differenças de cambio .)Or dinheiros postos no estr<tn
geiro; com a compra Ja casa para quartel da companhia 
de Apren'Jizes marir11eiros da Província do Rio Grande 
do Norte; e l1nalme.àte com telegrammas e outras des
pezas indispensaveis. 

Sou, Senhora, com o mais profundo respeilo e acata
mento, 

De VossaA\tez1 lmp~rial, subdito fiel e rcverente
Luiz Antonio Pereira Franco. 
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DECRETO N. 6407- DE 1.3 DE DEZEMBRO DE :1.876. 

Autoriza o Ministro e Secretario de E~?tado dos Negocias da :Mari 
nha a transferir de umas para outras rubricas da despeza do 
mesmo Ministerio, no exercício de f875-1876, a somma de 
67:566~378. 

Sendo insufficientes os creditos concedidos pela Lei 
n. • 2640 de 22 de Setembro de 187õ, para as de spezas 
das rubricas- Conselho Naval- Contadoria - Inten
dencia-Capitanias de Portos-e Reformados do-Minis
terio da Marinha, no exercício de 1.87õ --: 1876, a Prin
ceza Imperial Regente, em Nome de Sua 1\Iagcstade o 
Imperador, Ha por bem, na fórma do art. :13 da Lei 
n.• H77_de 9 de Setembro de 1862, e Tendo Ouvido o 
Conselho de Ministros, Autorizar a transferencia para 
as ditas rubricas, da somma de sessenta e sete contos 
quinhentos e sessenta e seis mil trezentos setenta e 
oito réis (67:õ66~378) que deverá sahir dos §~ i, 3, 4, 
8, H, 17,18 e 22 do art. õ." da citada Lei n.• 2640, e 
ser distribuída pelo modo indicado na tabella que com 
este baixa, assignada por Luiz Antonio Pereira Fran
co, do Conselho do Mesmo Augusto Senhor, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha, que 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
Rio de Janeiro em treze de Dezembro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia 
e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 
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Tabella das quan1Jas que deveDl ser t.ranst"e
ridas dos paragraphos abaixo declarados~ 
para t•azer desapparecer o deficit. reconbe· 
cido nas rubricas- Conselho Naval -Conta
doria- Intendencia- Capitanias de Portos- e 
Ret"orDlados. 

Para a rubrica - Conselho 
Naval. ......•........• 3:509~023 

Do § i. o -Secretaria de 
Estado ..........••....• 3:509i)023 

Para a rubrica- Contado-
ria .....•••.•....••..•• !2:1~3 

Do § i. o-Secretaria -de 
Estado ..•.•.•..•...••. 12:U8~803 

Para a rubrica- Intenden-
cia ......•..••.•••••.•• !9:0U~5i 

Do§ H- Companhia de In-
validos •...•..••..•..•• 6:0005000 

Do§ 18 - Escola de ~lar i-
nha ................... !3:0Ufj85i 19:011~85i 

---
Para a rubrica- Capita-

nias de Portos ....... 18: 765fj967 
Do § !8- Escola de Mari-

nha ................... {8:765~967 

Para a rubrica - Reforma• 
dos .................... H:t30jj731 

Do § 3.o- Quartel Gene-
ral. ................... 500fj000 

Do§ 6,. 0 -Conselho Supre-
mo .................... !:5008000 

Do § 8. o - Corpo da Arma-
da e classes annexas ••• 2:500fj000 

Do§ 17-Pharóes .......... 3:5008000 
Do § f.8-Escola de Marinha 3:6308731 
Do § 22-Etapas ........... 2:5000fi'OO U:t30$7J3 

--- ---
67:566$378 67:566$378 ----- ---

Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de !876. - Luiz Antonio 
R ereira Franco. 
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DECRETO N. 6~03-DE i3 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Abre ao Ministerio da lllarinha o credito oxtraordinario de 
3. 701:29~973, para occorrcr ás despezas das rubricas-Bata
lhão Naval-Corpo de Imperiaes l\Jarinheiros-Arsenaes-Na
vios desarmados-Hospitaes-o-Obras-do exercicio de 1875 a 
1876. . 

Sendo insufficientes para as despezas cxtraorclinarias 
do Ministerio da Marinha, no exercício de 1875 a 1876, 
as quantias votadas na Lei n. • 26(1,0 de 22 de Setemuro 
de 1875, a Princeza Imperial Legcntc, em Nome de 
Sua Magcstadc o Imperador, Ha por bem, Tendo ouvido 
o Conselho de Ministros, e de conformidade com o~~.· 
do art. 4. o da Lei n. o 589 de 9 de Setembro de H.l50. 
Mandar abrir ao mesmo Ministerio um credito extra~ 
ordinario de tres mil setecentos c um contos duzentos 
noventa e tres mil novecentos setenta e tres réis, 
(3. 701:293~973), que será distribuído pelos seguintes 
paragraphos do art. 5. • da citada Lei n." 26(1,0: 

~ 9. 0 Batalhão Naval................. 63:688;5015 
§ W. Corpo de Imperiaes Marinheiros. f73:083$2L3 
§ 12. Arsenaes .................• _ •.. 3. 114:5(1,6,~61:1. 
§ 15. Navios desarmados............. 9:332~986 
~ 16. Hospitaes...................... 10:3625525 
~ 20. Obras........ . .. .. .. .. • .. .. .. 330:28056i3 

Deste augmento de despeza dar-se-ha conta ã Assem
bléa Geral Legislativa, para se1· opportunamente ap
provado. 

Luiz Antonio Perei1·a Franco, do Conselho daquelle 
Augusto Senhor, Ministro e Secretario de Estado tios 
Negocias da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em treze de De
zembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZ:\ IMPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 
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DECRETO N. ü40g- DE 13 I:> E DEZEMBRO DE 18i6. 

Autoriza o credito supplementar de 2.8í6:2~2~l76, para a.s des
pezas do l\Íinisterio da l\Iarin!Ja nas rubricas- Força Naval -e 
- Dcspczas extraordinarias e eventuacs - do exercício de 1875 
a !876. ·, 

Não sendo sufficientes ns fJUantias votadas na Lei 
n. o 264,0 tlc 22 de Setembro ele :1873, pnra :1s despezas do 
l\Iinistcrio da Marinha, no exer·cicio de 187i'i a :1876, nas 
rubricas-Força Naval-e-Despezas extraordinarias e 
evcnluaes-A Princeza Imperial Regente, em Nome de 
Sua l\lagestade o lmpáador, Ha por bem, Tendo ou
vido o Conselho de l\linistros, e de conformidade com o 
art. :L2 d1 Lei n. • H 77 de 9 de Setembro de :1862, Au
torizar o credito supplementar de dous mil oitor entos 
quarenta e seis contos duzentos quarenta e dons mil 
cento setenta c seis réis (2.84,6:2~:?$!76), sendo dous 
mil quinhentos e treze contos novecentos cincoenta 
e um mil oitenta e tres réis (2.5:la:9M$083) para a 
primt!ira daquellas rubricas e trezentos trinta e dous 
contosduzentosnoventae um mil noventa equatroréis, 
(332:291$094) para a segunda; devendo,..se. deste aug
mento de despeza dJr conta á Assembléa Geral Legisla·· 
tiva, para ser opportunamcnte approvado. 

Luiz Antonio Pereira Franco, do Conselho do mesmo 
Augusto Senhor, l\Iinistro e Secretario de Estado dos 
Negocias da Marinha, assim o tenha entendido e faça 
execut~r. Palacio do Rio .de Janeiro em treze de De
zembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da Independencia c do Imperio. 

PRINCEZA iMPERIAL REGENTE. 

- PARTE II. 
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DECRETO N. 6UO- DE f3 DE DEZEMBRO DE f87ô. 

Approva a alteração proposta ao art. 3. 0 llllS estatutos do ?.1onte 
Pio Geral. 

Attendendo ao que requereu a Dircctoria do Monte 
Pio Geral, e Confermando-Mc com o parecer da Secção 
dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 31 de Agosto do corrente anno, Hei por 
bem, em Nome de Sua Magcstade o Imperador, Approvar 
a alteração proposta ao ~trt. 3." dos estatutos do .Monte 
Pio Geral e adaptada pela assembléa geral de seus insti
tuidores em sessão de 9 de Fevereiro do mesmo anno, 
ficando o dito artigo redigido do seguinte moclo: 

« As pensões ou rendas vitalícias devem ser institui·· 
das em pessoa certa e designada pelo instituidor, calcu
ladas de conformidade com as Tabellas n. •• f e 2. Uma 
vez instituídas, são irrevogave!s, e uma vez adquiridas, 
são inalienaveis. » 

·o Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua l\iagcstade o Imperador, Senador do Imperio, 
l\linistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em treze de Dezembro de mil oitocentos se
tenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependencia e 
do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6HJ. -DE 13 DE DEZEMBHO DE 1876. 

Approva os esta tu tos da Sociedade Beneficencia Cearense. 

Attendendo ao que requereu a Directoria da Sociedade 
Beneficencia Cearense, e Tendo-me conformado com o 
parecer da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
de Estado exarado em Consulta de 7 de Junho de :1875, 
Hei por bem, em Nome de Sua Magestade o Imperador, 
Approvar os estatutos da referida Sociedade. 
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Quaesquer alterações que se fizerem nos estatutos não 
serão postas em execução sem prévia approvação do Go· 
verno Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha eFigueiredo, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em treze de Dezembro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagesimo quinto da lndepen
dencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Estatutos da Sociedade Beneficencia 
Cearense. 

CAPITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FINS. 

Art. t.• A Sociedade Beneficencia Cearense, fundada nesta Ci· 
dade, compor-se-ha de numero illimitado de socios. 

Art. 2. o Tem por fim soccorrer os Cearenses que precisarem de 
auxilio e protecção. 

Paragrapho unico. Entende-se que a Sociedade deve auxilio e 
protecção não só áquelles Cearenses que forem desvalidos, como 
aos que, distinguindo-se por seu talento e aptidão, não dispu
zerem de recursos para cultivarem as letras, artes ou qualquer 
officio. 

Art. 3. o Para a Sociedade conseguir os seus fins: 
S 1.• Empregará meios pecuniarios em beneficio daquelles 

que estiverem sob sua protecção; 
§ 2. 0 Solicitará, quando se fiz:> r necessario, a cooperação in

dividual, ou conectiva de quem a puder prestar. 

CAPITULO 11. 

DOS SOCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES, 

Art. 4. • Dividem-se os socios em: 

I
~ L" E1Iectivos. 

2. 0 Honorarios. 
3. • Benemeritos. 
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Art. 11. 0 Para ser socio eJTectivo é necessario que o proposto 
seja natural da Província do Ceará e maior; que goze de boa re
putação e não tenha soJTrido condemnação de pena infa
mante. 

Paragrapho unico. Podem ser admil.tidos como socios as Se
nhoras e os. filhos familias maiores de l.6 annos quando propostos 
por seus pais ou quem os represente. 

Art. 6." P:na ser socio honorario é necessario, além das con
dições exigidas no artigo antecedente, que o proposto tenha me
recimento pessoal, virtudes, talento e servi~os prestados á huma
nidade de modo a trazer prestigio á Sociedade. 

Art. 7. o Para ser soei o bcncmerito é preciso que o proposto 
tenha prestado á Sociedade, a sr.us membros, ou a pessoa de sua 
famiiia, serviços que sejam considerados relevantes ou que por 
meio cte doações e liberalidades se recommcnde, c reuna a q uali · 
dade de bom cidadão e seja conceituado. 

Art. 8. o A admissão de socios só terá lugar por proposta assig
nada e datada pelo proponente, especificando o nome, idade, 
profissão, estado e domicilio do proposto. 

§ 1. 0 A proposta cteverá ser apresentada ao Presidente da Di
rectoria em sessão desta, e, verificadas as condições do proposto, 
sera logo votada. 

~ 2. o A approvação ou reprovaciio ser:i. declarada por maioria 
de votos dos membros presentes dit Uirecloria. 

Art. 9. 0 Osocio tem direito de: 
~ L o Solicitar para si protecr-iio de que careca, com tanto que 

seja para fim licito. e justo; · · 
~ 2. o Pedir auxilio pecuniario desde que verificar-se a seu res

peito a hypothese do art. 2.0 destes estatutos; 
§ 3. 0 Requerer a reunião extraordinaria da Directoria uma 

vez que declare o motivo e ~eja este julgado procedente pelo Pre
sidente da mesma; 

§ ~.o Solicitar quaesquer providencias em favor de algum 
Cearense desvalido ; 

§ 11. 0 Assistir ás reuniões ordinarias e extraordinarias da Di
rectoria e tomar parte nas discussões ; 

§ 6. o Propôr socios e quaesquer medidas que forem de utili
dade para a Sociedade; 

§ 7. o Votar e ser votado para todos os cargos da Direc-
toria; 

§ 8. o Influir com seu voto nas deliberações da assembléa geral. 
Art. :lO. E' dever do socio : 
§ ! .o Contribuir com uma joia de dez mil réis, podendo ser 

paga em duas prestações dentro de seis mezes, e com a mensali
dade de 1~00 ; 

~ 2. o Exercer o cargo para que fôr eleito salvo impedimento 
justo; 

§ 3.0 Prestar seu concurso para consecução dos fins sociaes 
sempre que fôr pedido pela Directoria. 

Art. H. Ficam dispensados do exercício do cargo para que 
forem eleitos os socios que entrarem para os cofres da Sociedade 
com a quantia de 40~000. 

Art. f2. Perdem a qualidade de socios: . 
§ 1. o Aquelles que não estiverem quites com a Sociedade, dei

xando de pagar um semestre vencido, verificado que decorreu o 
prazo de 30 dias depois de avisado pela Directoria; 

§ 2. o Aquelles que, por pratica de actos immoraes e reprovados, 
se tornarem publicamente conhecidos; 

~ 3. o A'luelles que forem condemnados a pena infamante ; 
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~ 4. 0 Aquclles que voluntariamente se despedirc-m da Socie-
dade. . 

Art. 13. O socio desligado por qualquer das causns mencio
nadas no artigo antecedente, não terá direito a reclamação ou 
indemniza~ão alguma da Sociedade. 

CAPITULO III. 

DO GOVERXO DA SOCIEDADE. 

Art. !4. A Sociedade será administrada e regida: 
§ L o Pela Directoria. 
§ 2. 0 Pela assembléa geral. 

S!':CÇÃO I. 

Da Directotia. 

Art. v;. A Directoria· compor-se-!Ja de um Prc-sidente, dous 
Secretarios, um Tbesoureiro e nove Conselheiros. 

Art. l.6. A' Directoria compete: 
§ L ° Couceder auxilio pecuniario a qualquer Cearense que 

cst~ja na~ condições especificadas no art. 2. 0 e paragrapbo 
umco; 

§ 2.• Deliberar e resolver todos os negocios sociaes que não 
forem da exclusiva competencia da assemblea geral ; 

§ 3. 0 Approvar e reprovar as propostas para socios, e eliminar 
os quP. incorrerem nas penas do art. !2, cabr.ndo neste caso 
appellação para a primeira assembléa g.eral que se reunir, se 
fôr pedida pelo eliminado; 

§ 4. o ?romover quaesquer medidas que forem utcis para a 
Sociedade, ou em beneficio de qualquer sacio ; · 

~ 5. o Designar o eslabelecirnento em que devam ser recolhi-
dos os dinheiros da Sociedade; . 

§ 6." Organizar o regimento interno, determinando o modo 
pelo qual se devam verificar os benelicios promettidos aos so
cios e Cearenses desvalidos, c os casos em que o Director ou 
Conselheiro incorre na dispcsicão do art. U ; 

~ 7. o Preencher as vagas qué se vcrilicarem durante o anuo, 
dando assento na Directoria áquelles socios que forem immedia
tos em votos. 

Art. 1'7. A Directoria reunir-se-ha ordinariamente no L 0 do
mingo de cada mez, e extraordinariamente sempre que fôr con
vocada; e só se julgará constituída para funccionat·, estando 
presentes sete membros. A votação será nominal e as delibera
ções se tornarão por maioria de votos. 

SECÇÃO Ir. 

Art. 18. Ao Presidente da Directoria compete: 
~ f.. o Presidir ás sessões, manter a ordem e regularidade dos 

trabalhos, e designar quem preencha os lugares de i. 0 e !!. o 
Secretarios na falta ou impedimento de qualquer delles; 
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! 32.: Nome~r commissões de syndicancia e beneficencia; 
~ · Autonzar as despezas votadas · 
§ !· • Rubricar e numerar os livros das netas; 
~ ."· • Representar civilmente a Sociedade em todos os seus ne

go~IOs1precedendo resoluçiTo da Di1·ectoria; 
d .~1 .be6. T~r voto de qualidade sempre que houver empate nas 

e 1 raçoes da Directoria ; 

d §87. ~Apresentar á assembléa geral o relatorio do movimento 
a oc1edade no anno findo . 

. Art._ i9. O Presidente da Directoria será em suas faltas e 
1dmped1mentos substituído pelos Conselheiros, segundo a ordem 

a votacão. 
Na igúaldade de votos preferirá o de maior idade. 

SECÇÃO III. 

Dos Secretarws. 

Art. 20. Ao L o Secretario compete: 
§ L• Ler o expediente da Sociedade; 
~ 2. • Communicar a admissão, eleição e eliminação dos socios; 
§ 3.~ Fazer as communicações que forem resolvidas pela Di-

rectorut; 
§ 4.. o Fazer os annuncios de convocacão da assembléa geral. 
Art. 21. Ao 2. o Secretario compete:· 

. § ! . ° Fazer as actas das sessões da Directoria e registral-as no 
hvro para esse fim destinado; 

§ 2.o Ter sob sua guarda e responsabilidade o archivo da 
Sociedade. 

SECÇÃO IV. 

Do Thesoureiro. 

Art. 22. Ao Thesoureiro compete: 
§ i. • Ter sob sua responsabilidade os fundos da Sociedade; 
~ 2. ° Cumprir as ordens por escripto do Presidente, e ter em 

boa guarda esses documentos para justificar o balanço ; 
~ 3.o Apresentar trimensalmente o balancete da Sociedade em 

reunião da Directoria · 
§ i. o Apresentar á 'commi:;são de contas, :1.5 dias antes da 

reunião da assembléa geral, o balanco geral da caixa, com 
todos os documentos probatorios das 'despezas feitas; 

§ 5. o Fazer a escripturação da caixa da Sociedade. 

SECÇÃO V. 

Dos Conselheiros. 

Art. 23. Aos Conselheiros compete tomar parte nas delibera
ções da Directoria, resolvendo com seu voto as questões e nego
cios que lhes forem commettidos. 
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CAPITULO IV. 

DA ASSE'•!BLÉA GERAL. 

Art. 24. A asscmbléa geral compor-se-ha de todos os socios, 
quando competentemente convocada, e terá um Presidente ef
fectivo. 

Art. 2ã. Ao Presidente compete: 
~ 1. o Presidir as sessões da assembléa geral ordinaria e ex

traordinaria; 
~ 2. o Designar os Secretaries que sirvam as sessões da assem

bléa geral, quando não compareçam o; da Directoria, ~s~im 
como nomear dous escrutadores, quando se tratar da ele1çao; 

§ 3. o Convocar a assembléa geral extraordinaria: 
l. o Quando entender necessario para pro pôr providencias a 

bem dos ne"ocios sociaes; · 
2. 0 Quand'o a Directoria a solicitar, designando o objecto da 

reunião; 
3. 0 Quando fôr requerida por 30 socios pelo menos, para ne

gocio determinado . 
§ ~.o Pedir !nforrnaçües á Dircctoria sobre a marcha e negocies 

da Sociedade, qna~do os intcres.;;c,; rla Sociedade exigirem. 
Arl. 26. A ass2nliJléa geral reunir·sc-ha ordinariamente no 

dia 2í de Novemhnl tl3 cada anno, e extraordinariamente sempre 
que fôr convocada, na fórma do~ 3. o do artigo antecedente. 

Art. 27. Compete {~ asscmblca geral ordinaria : 
§ L o Eleger seu Presidente ; 
~ 2. o Eleger os mern!Jros da Directoria e a commissão de 

contas; 
~ 3. 0 Approvar ou reprovar o parecer da com missão de contas 

e prorogar a sessão da mesma assembléa, designando novo dia 
para a reunião ; 

§ 4.. o Julgar os actos da Directoria e superintender os negocias 
sociaes; 

~ 5. o Tomar conhecimento das appellações; 
~ 6. o Heformar os presentes estatutos, quando entender que 

elles não satisfazem as necessidades da Sociedade. 
Art. 28. A' assembléa geral extraordinaria compete deliberar 

tão sómente do negocio para que foi convocada. 
Art. 29. A assernb!éa geral não poderá julgar-se constituida, 

senão pela reunião de 30 socios pelo menos, devendo, porém, 
constituir-se com qualquer numero de socios, s~, no dia desig
nado para a :L• reunião, nao tiver comparecido numero suffi
ciente para funccion:u·. · 

CAPITULO V. 

DA CQ)ll\IISSÃO DE CO:\'TAS. 

Art. 30. A commissão de contas compor·se-ha de tres membros, 
eleitos pela assernbléa geral. A clla compete: 

§ t.o Exigir do Thesoureiro, 15 dias antes da reunfã.i~~~~~~ 
sembléa geral, o balanço geral da Sociedade e os d eal;dii.A ~ 
que se reportar; lo. \.)f\"llr-11 ',4 

§ 2. o Interpor seu parecer por escripto ares ~~smo ba- · ' 
lanr,o, podendo nelle expressar quaesquer ias a res- * ! 
peito da applicação dos fundos sociaes, e · al·o na sessão 1J 
da assembléa geral. ""'! ~ i 1 

~~ o./ 
-...J \) /I 

r-... "~~"· I CO \) ,-· 
I <t.S / 
'\ ~ ,...<:: o . .;/ 
'-: '• Q 1.) ;;> ~--·-:-;.;· 
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CAPITULO IV. 

DAS ELEIÇÜFS. 

Art. 31. A eleir,ão do Prcsiuente cLt assemhltia geral, rio Presi
dente da Directoria, dos demais membro.~ dest:1 e coutmissão d~ 
conta:;, se fará annualmente em assembléa geral ordin;tria (no 
dia 21 de Novembro). 

§ !. o A eleição se fará separadamente e na ordem seguinte : 
L o Do Presidente da assembléa geral; 
2. 0 Do Presidente da Directoria; 
3. o De cada Secretario ; 
4. o Do Thesoureiro; 
5.0 Dos Conselheiros em uma só lista; 
6. 0 D:t commiss<lo de contas. 
~ 2. ° Ficará eleito aquelle que obtiver maioria de votos dos 

sor:ios presentes, e no caso de empate dccillirá a sorte. 
~ 3. 0 Recolhidos os votos, o Presidente, d'entre os socios, no

meará a dous escrutadot·es, os quaes, tomando os votos á pro
porção que forem sendo lidos, darão o resultado final da apu-
ração. · 

§ 4. 0 Este resultado constará da acta respectiva da sessão da 
assembléa geral. a qual será assignada pelo Presidente e Secre
tarias, depois de lida e approvada pela mesma assembléa, antes 
de dissolvida, ou ua sessão de prorogacão, caso esta tenha lugar. 

§ 5. o O socio eleito terá participação· por eseripto de sua no· 
meação, e, entende-se que aceita o cargo, se dentro de :1.5 dias 
não fundamentar a sua recusa. 

§ 6. o Nenhum socio poderá accumular dous ou mais cargos, 
salvo os de Secretar i os da Directoria perante a assembléa geral. 

CAPITULO VJI. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 3íl. Todos aquelles que se inscreverem até o dia da instai· 
!ação definitiva da Sociedade, serão considerados socios funda· 
dores. 

Art. 33. Poderão remir-se aquelles socios que entrarrm para 
os cofres da Sociedade com a importancia de cem mil réis. 

Art. 34. Não comecarão ·os beneficios de que trata o art. 2. 0 , 

paragrapho unico, e:Ílquanto os fundos sociaes não attingirem á 
1mportancia de 5:000~000. 

Art. 35. O socio benemerito não poderá exercer lugares da 
Directoria, e não terá voto, salvo se reuuir as condições de socio 
eJiectivo. 

Art. 36. Fica a Directoria provisoria autorizada a solicitar dos 
Poderes do Estado a approvação dos presentes estatutos, e com 
plenos poderes para aceitar quaesquer modificações, que forem 
indicadas pelo Governo Imperial. 

Rio de Janeiro em 21 de Dezembro de 187.1.- (Seguem-se as 
assignaturas.) 
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Senhora.- A Lei n. • 26/iO de 22 de Se Lembro de 1.875 
consignou a quantia de t.0.2H:i75$230, durante o exer
cício de 1875-1876, assim <.listt·ibuida: 

~ 9. • Illumin<1ção publica .........•.. s 10. Garantia de juros ás estradas de 
ferro .•.••..•..•......•.....•... 

~ H. Estrada de ferro D. Pedro 11 ... 
~ 13. E~goto da cidade ........•..... 
~ !4. Telegraphos ...........•.•.••.. 
~ 15. Terras Pablicas e Colonisação •.. 

586:235~230 

1. 1W:000$000 
4,. 500:000,50()0 

97 i:O:JO,)OOO 
! .000:940.)000: 
'J. 000:000~000 

As despezas, pagas e autorizadas, por conta de C<lda 
uma das mencionadas verbas Pxcedem ás consignações 
Lia Lei na importancia Lle 2.987:14.~l!í57, co:no consta 
das tabellas juntas. 

Entretanto, verificando-se gobras em varias outras 
verbas na importancia de 20:!:267$207, como se vê da 
demonstração contida na inclusa tabella, podem ser 
transportadas, de conformidade com o al't. i3 da Lei 
n. o H 77 de 9 de Setembro de 1862, para os §§ 13 e 
H:S; ticando assim saldado o deficit que se ver i lira na 
verba- Es.~oto da cidade- e reduzido á quantia de 
L74.5:9205i-i98 o da de-TetTas Publicas e CQlonisa~~ão. 

Varias causas concorreram pat·a que as despe7.as com 
os serviços das mrnrionadas verbas excedessem ás quan
tias que a Lei do Or·çamento fixára. A~sim: 

§ 9. •- Illuminação Publica. -O excrsso d:1 l!cspcza 
com este serviço na importancia de 88:962;5272 proveiu 
de terem sido os pagamentos á comp<mliia de illumi
nação a gaz realizados, segundo o padrão mouetal'io de 
415000 por oitava de ourv de 22 quilates, nos termo,; da 
condição 19.a do contracto de H de Março de it5l. 

§ iO. -Garantia de juros ás estrad:1s de ferro. -0 
delicit desta verba, na importancia de 21.2:5115296, 
resultou de haver-se elevado a 562:5HS296 a impor
tancia dos juros garantidos á estr~1da de ferTo de Per
nambuco. 

~ H. -Estrada de ferro D. Pedro IL- A diífcrença~ 
para mais, na importancia de 330:1.86;)856, vcriíicada 
com o serviço desta verba, justifica-se pelo augmento 
do custeio com o prolongamento da estt·ada, uespeza 
esta, aliás autorizada em parte no anterior exercício 
pela Lei n. o 2669 de 20 de Outubro de 187~, que concedeu 
o credito supplementar de 6í0::3S6)0QO, do qual des~ 
pendeu-~e apen::.s a quantia de :361:6015.5i99, annullan
do-se portanto o mesmo credito na importancia Lle 

- P.ll:TE li. lf.i . 
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2í8:780J8~1, por se haYcr realizado no exercicio Je 
i87;}-1!:l7ü parte das despezas, jú cn lã o autorizadas. * 13. -Esgoto da cidade.- O del1cit desta verb:1, (h 
quantia de 20:885SOCO, foi devido ao augmento dtl 

numero de casas, ásqcaes se tornou extensivo o systema 
adoplado pela Companhia Rio de Janeiro C'ity Improv6-
ments. 

s tlJ,.- Telcgraphos.- Importa em ~07:296;}228 o ex
cesso da despcza, paga c por pagar, com o serviço desta 
verbJ, por se terem efieeluado no corrente exercício <J~ 
despezas com acquisição de material, prolongamento de 
'arias linhas e construcção de estaçõt~~. serv·ços este:; 
lambem j<i autorizados pela precitat.la Lei n." 26{}9 tlc 20 
di~ Outubro de 1875, que coucedeu, para o cxerdcio de 
187'~-1875, o credito supplemf!ntar de L031:9GiB5W, 
por conta uo qual fui apenas despendida a qaanti:J d11 
lj,;l8:1H7b213; sendo annnllado o mesmo creu i to na im
portancia de 59li:0:31;52\J7. 

Para occoner á~ uespezas com os serviços llos refc
:·idos §~ 9." .. 10, H c 1!1 do art. 3. 0 da Lei do Orça
nu~nto do 1875-1875 autoriza a mencionada Lei, em 
o art. 22, a abertura de credito supplementar. 

~ lt'i.- Terra~ Publicas e Colonisação.- Eleva-se ã 
q u:! 111 !a ue 1.927:303~805 o excesso das despezas eiTcc
tuatl:Js c as 'lae têm de ser pagas por conta desta verb:~ 
f:u!1re a importaucia coasignada na rubrica do orça
!:u}nto. 

jfoLivaram t:1l e-.;cc:;so serviços urgente:> e não prc
v istos por aquella Lei, ta cs como a execução do contractG 
cdebrndo cum .Joaquim Caetano Pinto Junior mediante 
as dausulas estatuitlas no Decreto n.• õ6G3 de 1.7 de 
Junho de i8n. Atting-c a cêrca de 18.000 o numero de 
i m migr:m tes in trod uziLlos no lmpcrio a téa presente data 
em Yirtude d:~qe r;natracto; sendo que, sómcnte no 
exercício de 1875-l.87ti, subiu a 7lb~378500 a impor
tancia da subvenção, ptiga e por pag:1r, ao sobredito 
Caetano Pinto hnior, em obscrvancia das c!Jusul:i~ 
!~.·. 5.' e W." do ret'erido contracto, alé;n das de,,puza~ 
com o alojamento c sustento dos immigran te~ : a in Ler
nação destes e eom a dema1·cação e divisão dos lolcs 
nccessarios para seu estabelecimento. 

Sem tolher ou tlesviara immigr;lÇãJ -]Uese dirig·~ rar;\ 
o Brazile motivar funuauas reclamações pelo ;1bandorw 
em que tleix.:Js:;e o>: immigran te!', não poderia o Gorcrno 
Imperial evitar <l~ ue:>pez:ls Je (jUC se trat~. 

Tenho, po:~, a honra de sulnnctll'r á Approvação c 
as.~ignat11:·a il,~ Vo:;~a Al~·~z:l l:npe!·iai, os tr·e~ dccrtto~ 
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juntos: o L • a n torizando o Minis ter i o da A ~ricu!Lura. 
Commercio c Obí'as Publicas a tr·ansportar para os ~§ 1:~ 
e15assobrasrealizadas TIOS~* 3.", 8. 0

, 17 e 18 na Ínl
portancia de 202:267,5207; o 2. • abrindo um crer! i to sup
plemen tal" de L038:9565G59, c o 3. • abrindo um cre
dito extraordinario da quantia de 1.745:9705598, todo~ 
para o exerci cio de :1875-i87G, e de accórúo com as res
pectivas tabellas explicativas. 

Sou, Senhora, com o maio; pr·ofundo respeito, de 
Vossà Altr'za lmnerial, fie! c reverente subdito.-Tho
ma.: José Coeliw de Almeida. 

DECRETO N. GH2 -DE H. DE DEZ2lllBRO DE 1876. 

Autoriza o illinisleriü da Agricultura, C~mmercio .e Obras Pu
blicas, para aíJplicar-ás despezas das verbas-Esgoto da Cidade 
-e-Terras Publicas e Golonisação-ào exercicio de 1875-i87!i, 
a quantia de 202: 21i7,~207, resultante das sobras dos 3§ L 0 , 3. •, 
8.", :1.7 c f.8 do art. 8.• da L'!i n.• 26W de 22 de Setembro 
de l87õ. · 

Sendo insuíficientcs as quantias consignadas nr,s 
~~ 1:3 e !5 do art. 8." da Lei do Orçamento n." ~540 
t!e 22 de Setembro de i8iõ, para <lS úcspczas durante o 
excrcicio de 1875-187f5, das verl:Jns-Es:roto, da cidade 
e Terras Public:1s e Colonisação-, Saa Altez1 Imperial 
Hegente, em Nome do Imperador, Tenrlo ouvido o Con~ 
;,ellw de Ministros, Ha por bem, de conformidade com 
o art. i3 da Lei 11." H77 de 9 de SetembJ'O de i86t 
"\ntoríz:Jr o Ministro e Seereta:·io de E~tado dos Nego
cios da Agricultnr2, Commercio e Obras Publicas n 
appficarao pagamento d<:S referirias despezas, a quantia 
ce 202:2fii;)207, tirada das verbas a que ~e refere a tn
bella junta; dando opportunamcnte conta deste acto á 
Assembléa ~eral Legislativa. 

Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, 1\Iinistro e Secretario de Estado 
dos Nflgocios da Ag-ricultura, Comme:·cio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Hio de Janeiro em 'fuatorze iie Dezembro de mil 
oitocentos setenta e sei:::, quintJuagcsimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRiNCEZA Il\IP2U!AL HEGENTE. 

Th-nnrrz ./o.st! Coe"ho rfc Almm:dr:. 
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1'ABBLLA DEMO:'lST!UTIYl>, A QUJ> i'Jl RE~'Eilli O DECRl~T:l r;, 641:! DES'LI 
DATA, DO DEFICIT Vllllll'll:ADO !'iAS YEI\BAS DO'' §~ :13 E fi5 D@ 
AUT. 8. 0 DA LEI l\'. 26i0 DE 22 UE SETCiiilllRO m;: 1070. 

Exe1·cicio de i871i-i8iG. 

§ 13.- Esgoto da rid~dc: 
Despcza paga e por prr;;ar .......•.. 
Credito da Lei .................... . 

§ iã.-Terras Publicas e Coloni
sação: 

994:885~000 
97-i:üOiJ~OOO 

20:885~00() 

nespeza paga e por pagar ...... , .... 3. !Jjji.: ~o~~8JS 
Credito da Lei. .................... 2.üO:.l:OOO!lOOO L927:302f!SOIJ 

Deficit .......................................... Ulí8: lS7580ã 

T.\BELLA DEMO!'iSTRATIYA, A QUR SE IIRF!i:P,E O DECUETO !li. liH2 
DESTA DATA, DAS SOBRAS VERH'ICA.D,lS !li()S §% :1.. 0 , 8. 0 , 8. 0 , 17 e 
!8 DO AllT. 8. 0 DA 1 El !'i, .26~0 DE :12 DE SETE~lllRO DE i875, 
AS QUAES S., O TRANSPOf:TADAS !'AliA J.S \'ERUAS DA T.\BELL.~ l'llE• 
CEDENTE. 

Exe1·cicio de :1875-l8i6. 

§ 1.•- Secretaria de Estado: 
Despeza realizada.................. 2:;:1:300Jf:20 
Credito da Lei..................... 2:5~:UOOI)~ü0 

§ 3.•- Acquisição de plantas: 
Despeza realiz~da ................. . 
Credito da Lei .................... . 

§ 8. •- Corpo de Bombeiros: 
Despeza realizada .................. . 
Credito da Lei. ................... . 

fi5:53!.~10D 
8!J: 0(!05000 

237: 188,')735 
250:000bOOO 

§ 17. -Subvenção ás Compa• 
nhias de Navegação: 

Despeza realizada .................. 3.377:233,518õ 
Credito da Lei ..................... 3.i3J:OOOfJGOO 

~ 18.- Correio Geral: 
Despeza realizada ............. · ...... 1.235:Wl2il:!52 
Credito da Lei.................... 1.3õJ:1:l2jj:;OO 

Sobras ..................... . 

Da importancia supra são appli
cados: 

Aos 13-Esgoto da cidade........... ~O:Ssi:i:·iOCO 
Ao ~ 15-Terras l'ublicas e Coloni-

sação ................. .-... ..... . 1SL:3S2,)2.07 

:l:699t)980 

H:36Sf1900 

11~: 62U,'/2 í.S 

2C2:267fj207 

-----------
202:267t)207 202:2u7S207 

Palacio do R!o de Janeiro em H de Dezembro de 1876.- Tlw
maz José Coelho de Almeida. 
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DECRETO N. üU:3- DI!: :1.4 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Abre ao 1\linisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
um credito extraordinario de L7i5:920,'$598, para occorrer à.s 
despezas com o serviço da verba- Terras Publicas e Coloni
sação- no exerci cio de 1875-1876. 

Sendo insufficicnte a quantia de 2.000:000$000, con
signada no § H5 art. 8." da Lei n. • 2640 de 22 de Se
tembro de ums, que fixou a dcspeza e orçou a receita 
geral do Impcrlo para o exercício de 1875- 1876, Sua 
Alteza Imperial H.egente, em Nome do Imperador, Ha 
por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros e na 
conformidade do ~ 2. o art. lJ:. • ela Lei n. o 589 de 9 de Se
tembro de ts;m, Abrir ao Ministerio da Agricultura, 
Commcrcio e Obras Publicns um credito extraordinario 
de 1,7~5:9205598, constante da tabel!a junta, para 
occorrcr ás dcspezas dn verba- Terras Publicas e Colo
nisaeão- no exercício de -187~ - -1876; devendo o 
mesmo credito ser inclllido na proposta que, nos ter
mos da Lei, tem de ser apresentada ã Assembléa 
Geral Legislativa na sua proxima futura reunião. 

Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro c Secretario de Estado 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicag, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeit·o em quatorze de Dezembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinqnagesimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 
Thomaz José Coelho de Almeida. 

TAUEf.LA DE:UOXSTR.\TIVA, A QUE SE REn:RE O DECRETO N. 6U3 DESTA 
DATA, D9 DEFÍCIT VERTF!C.\DO NA VERBA DO § !.5. 0 DO Ar.·r. 8 °· 
D.~ LEI N. 26i0 DE 22 IJE SETEliBRO DE 1875. 

Exercício de 1873-:1.876. 
§ i5-Terras Publ!c:ts e Colon1sação: 

Despeza paga e autorizada.......... 3.927:302~805 
Credito da Lei. .••...•.....•....... 2.000:000.JOOO 
ImporLancia das sobras transferidas 

para esta verba, conforme consta 
da tabella que acompanha o De-
creto n." 61,!2 desta data......... 18!:382;$207 

----- 2.18i:382fj207 
Deficit.... .. . • .• . . . . . . . . .. . L 7~:920fi5\J8 

Palacio do Rio de JaneirJ em H de nezembro de 1876.-Thornaz 
José Coerho de Almeidrt. 
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DECRETO N. ou r,- nE u o• nEzli!».BRo n• i87ti. 

' Abre ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
um credito suppH~mentar da quantia de L038:91>6fi652, para 
despe:Zas das verbas -Illuminação publica -Garantia de juros 
ás estradas de ferro-Estrada de ferro D. Pedro li- e- Te· 
Iegraphos- no exerci cio de !875- i876. 

Sendo insufilcientes as quantins votadas nos~§ 9. 0
, 

:1.0. :1.1 e H do art. 8. o da Lr,i do Orçamenlo n. • 
:!64:0 de 22 de Setembro de 1875, que fixou a des
peza c orçou a receita geral do Imperi o para o exercício 
de 1875-1876, Sua Alteza Imperial Regente, em Nome 
do Imperador, Tendo ouvido o Conselho de 1\iinislros, 
Ha por bem, na conformidade do art.13 da Lei n. o :1.177 
de 9 de Setembro de 1862, c art. 22 da den. 0 ~!64:0 de 
:1.875, ncima citalla, Abrir ao l\iinisterio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas um credito supple
mentar de 1.038:956~652, p:Jra, de accôrdo com a ta
bella junt<~, occorrer ás despezas das verbas- lllumi
naçiio publica, -Garan iia de juros ás estradas de ferro, 
- E:;trada de ferro D. Pedro li, e -Telegrapbos-, 
no exercício de 1875-1876; devendo este credito ser 
incluído na proposta que, nos termos da Lei, tem de ser 
aprcseutarJa á Assembléa Geral Legislativa, em sua 
proxima futura reunião. 

Thomaz José Coelho ele Almeida, elo Conselho de Sua 
MagcstaJc o Imperador, Ministro c Secretario de Es
tado cl0s Negocios da Agricultura, Comrnercio c Obras 
Public:1s, assim o tenha entcnjillo e faça executar. 
Pala cio do Rio de Janeiro em qu;1 torze de Dezembro de 
mil oitor.entos setenta c f-Cis, quinquage~imo quinto da 
Indepcndencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL HEGENTE. 

Thomaz José Coelho rlc Almeida, 



EXKt:UTIVO. 

TABELLA DID!O:'I:iTHAl'IYA, A QüE SE 1\EFEiiE O nilC'>ETO :>. 6U.í DESTA 
DATA, DOS DEl<"ICITS VERIFICADOS NAS YEIUlAS UCJS S~ lJ. 0 , iO. 
H E li DO .A.RT· 8. 0 D..l LEI :'i". 26~0 DE 2:2 DE SETE~IBIIO DE 
1875. 

Exercício de 1.873-1876. 

§ 9. •- llluminagão publica: 
D;:speza paga e por pagar........... ü7i5: 1971)502 
Gr.~dito da Lei..................... :s86:23ií$230 

§ 10.- Garantia de juros is es
tradas de ferro: 
Irnportancia paga á da Bahia........ 800:000/):JflO 
1mportancia paga á de Pernambuco. !:i62:211ii2!J6 

Som ma ........•..•....... L3~;2:1H11)296 
c re?ito da Lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 :;o: ooosooo 

§ 11.- Estrada de ferro O. Pe-
dro li : · 
llcspcza paga e por pagar ........... 4.830:18ii,S355 
Credito da Lei. ..................... 4.500:0()(),$000 

§ 14.- Telcgraphos: 
330: 186,'l8i:i(; 

ncspeza paga e por pagar. • . . . . . . . . 1. ~08: 236ll228 
Crcrlito da Lei. ..•.....•........... 1.000:940,'$000 ,W7:2!l6,'$:!-28 

--------
Daficit ..•......•........................ 1.038:!J56n6a 

Palacio do Rio tlc Janeiro em H de Dezembro de l.876.~ Tho 
mr~z José Coelha de Almeida. 

Senhora.- A Lei n. • 26~0 de 22 de Setembro de 1875, 
art. :Zl, ~ 3.•, ordenou que continuasse em vig-or no 
exercício de. 187;)-1876, sendo elevado a 300:0001)000 
o credito extraordina rio ele 232:0005000, aberto ao 
1\linisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas pelo Decreto n. 0 5793 de il de Novembro de !874, 
para o serviço da Exposição Nacional e da Internacio-
nal de Philadelphia, no exercicio de 1874-1875. ~~=~ 

Neste, porém, e no exercício posterior se ver i fie 
despeza~, cuja importancia não era dado ~~iJ 
justificaóas aliás, pela alta conven,iencia de s ~.Vt'ã-
zH dignamente representado na primeir sição 
In lernacional que devia cffectuar-se n stados ..... 
Unidos. •í Ci:i 

\\ , .. , 
\l i; -. ~ç>\:! . 
~s~~ 
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Taes (lespczas clcvaram-~r nos exe-rcicios de :1.874 a 
1875 c :1.8715 a 1876 a 576:37ü1~0Hi, exccdrndo assim o 
cr•:d i to da Lei em 2iü:370601.'3, como rcsul ta da de
monstração constante da tabclL1 jun tn. 

Tenho, pois, a honra de <.prcsent::r á Approvaçiio c 
Assignatura de Vos~;, Alteza Imperial o Decreto, pelo 
qual é alJ~:rto ao Ministerio da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicr.s o credito extraordinario de 
276::370$0:1.5 destinado a occorrer ás despezas com o 
referido servico durante os mencionados exercícios de 
{874: a :1.875 e f875 a :!.876. 

Sou. Senhora, com o mais profundo r;'speito, de 
Vossa Alteza lmp(~rial, Helo reverente sub:lito.--Thomaz 
José Coelho de Alme.-rln. 

DECHET() N. 6H0 - n:' Ut DE D:-:z:;:;I:;no o:; 1tl7G. 

Abre ao :1ilnistcrio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
um credito extraordfnario de :!76:370~0:1.5, para fazer face ás 
despczas com o serviço da Exposição Nacional e Internacio
nal de Philadelphia, darante os exercicios de iSi.ío-~875 e 
!875-i876 •. 

Sendo insufficiente o credito de 300:0006000, concc
dítlo pelo Decreto n." ti793 de H de Norembro de 1.8711 
e pela Lei n. • 2040 de 22 de Setembro de :1.87~ (~ 3. • 
art. 2I), para as r]esprza~ com o serviço da Exprsi
ção Nacional e Iuternacional de P!Jiladelphia, Sna 
Alteza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Ha 
por hem, Tendo ouvido o Conselho de l\linistros e rle 
conformidade com o disposto no ~ 3. o, art. 4. • da 
Lei n.•589 de 9 de Seternbr·o de >1850, Abrir ao1\fi
~isterio da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas 
um credito extraoruinario de 276:370~015 constante 
da tabella junta, para fazer face ás despcza..~com o clito 
serviço, durante Oi> cxerciCios de 1874-:!.875 e '1875-
1876; devendo este credito ser incluido na proposta que 
opportunamente tem de ser pre~cnte á Asscmbléa Geral 
Legislativa, na fórma do art. ~O da Lei• n. S3ft.8 de 
23 de Agosto ele :1.87:3. 

'fhomn José Coelho de Almcirl:l, do Comclho rlc Sua 
l\'lagestadç o Imperador, Ministro e Secretario ele Estado 
dos Negorios da AgTicultura, Commcrcio e Obras Pu-



EXECUTIVO. 1281 

b1icas, as,im o tenh:t entendido c faça executar. Pala
cio do nio de Janeiro em quatorze de Dezembro de mil 
oitocentos setenta c seis, f!Uinquagesimo quinto da ln
dcpendcncia c do Impcrio. 

PRI.NCEZA lYíPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jo~é Codho de Almeida. 

T,\B:::LtA Dl!:~,JOXSTI\A'i'IVA. A Q!;E SE REFERE O DEGRETO N. 6~15 
DESTA liATA, DAS DESPEZAS GOl[ A EXPOS!CÃO NAClOXAL E INTER· 
N~\.C!OXAL DE PHILADELPllí.A. w 

Exercicio tle 18H-18i1j. 

Drsr.ez~ efrc~tu~da nostc exercício 110• conta flo 
ert'dito extraordinario nb2rto pelo Decreto il. 0 5793 
tle H de NovcmlJ•o de !.8/4..................... 36:9:295739 

E.rercicio ({/! 1875-1876. 

Importaneia entré'gac em v r. rias datas :i com missão 
SU!ll'rior nesta Curte, não iucluida a qwtntia de 
:13:COOEOOO que a mesma com missão recebeu du-
rante o exercício uc :1874-l87;j........ .• . • . . . . • 200•836,$862 

Creditas àislribuidos ás Provincias para acquisi· 
ção, exposiç:1o, transporte de objectos c outras 
uc;;pezas................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8t :684~000 

Creditas abertos á Dele!(acia do Theso.uro em 
Londres, á disposição do Presidente da commis· 
são brazileira na Exposição Internacional de 
Philadelphia, para os serviços de decoração, ins· 
ta Ilação e trans;:orte de productos, vencimentos 
abonados á mesma commissão e outras despezas. 200:000~0!l0 

Despeza com o pessoal a serviço d<J. Exposicão Na-
cional nesta Côrtc, c ajuda de custo aos n1embros 
da comrnis5ão de Phi!adelphh.. .. . . . . . . . .•. . . . !5:3oo~:ooo 

ImpressGts, objectos de escripturio, lithozrapbL~s 
e outras des.:ezas......... .. . • . . • . .. . . . . . . . . . . . H:9:12~58::J 

Fretes pe:? ttansporte de obj~ctos remettidos das 
Provmctas e pequenas clcspezas................. · 7:183,~H5 

Fretes á compnnhia Liverpool, l3razil & Ri ver Pia te 
pelo transporte de objectos para Philadelrhia... 9:422~089 

Materiae:;, ornamentos, construcçües c outras eles· 
pezas ........................... ·..... .. .. . . . . . . 13:071E600 

576: 3i0j)OHS 
Credito da Lei n. 0 2MO de 22 de Scter.1bro de !875 

(art. 21§ 3. 0 ) ••••••••••••••••••••••••••••• ,.,. 300:000$000 

Deficit.................. . . . . . . . . . . . . . . . . 2í6:370,')0l1i 

Palacio do Rio de Janeiro em H de Dezllmbro de l8í6.-Thomaz 
José Coelho de Almeidl!. 
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DECRETO N. 6U6- DE 22 DE DEZEHilRO DE 1876 

Declara a entrancia da comarca de Nossa Senhora dos CoriU!Ja
.nos, na Província de Santa Catharina. 

A Princcza Imperial Regente, em Nome de Sua l\la
gestade o Imperador o Senhor D. Pedro 11, Ha por 
bem Decretar o seguinte: 

Artigo unico. E' declarada de ! . • entrancia a co
marca de Nossa Senhora dos Coritibanos, creada na 
Província de Santa Catharina pela Lei da respectiva 
Assembléa, n.o 7q,5 de19 de Abril de !875. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, .Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocias da .Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte e dons de Dezembro de mil oitocentos setenta e 
seis, quinqnagesimo quinto da Independencia e :lo 
lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL BEGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

DECRETO N. 6~17 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 187() . 

.Marca o vencimento annual do Promotor Publioo da comarc.1 
de Nossa Senhora dos Corilibanos, na Província de Santa 
Catharina. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua· :Ma
gestade o Imperadot· o Senhor D. Pedro II, Ha por 
bem Decretar ü seguinte: 

Artigo unico. O Promotor Publico da comarca de 
Nossa Senhora dos Coritibanos, na Província de Santa 
Catharina, terá o vencimento annual de i :4.006000, 
sendo 800;$000 de ordenado e 6008000 de gratificação. 

Diogo Velho Cavalcan Li de Albuquerque, do Con
se!l~o do mesmo Augusto Senhor, Mi~istro e. Secre
tariO de Estado dos Nagocios da Justtça, asstm o te-
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nha entendido c faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte c" dous de Dezembro de mil oito
centos setenta c seis, quinquagesimo quinto da In
dcpenclcncia e do Jmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Diogo Velho Cavalcanti da Albuquerque. 

DECRETO N. 6M8 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Separa do termo de Plracuruca o de Pedro 11, na Provincla do 
l'iauhy, e crêa neste o lugar de Juiz l\luntcipal e de Orphãos. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
~-;estade o Imperador o Senhor D.. Pedro II, Ha por. bem 
Decretar o seguinte : 

Artigo unico. E' separado do termo de Piracuruca o 
de Pedro li, na Provinda do Piauhy, e creado neste o 
lugar de Juiz Municipal e de Orphãos, revogadas as dis
posições em contrario. 

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque~ do Conselho 
do mesmo Augusto Senhor, l\linistro e Secretario de 
Estado dos Negocias da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
e dous de Dezembro de mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REG ). \)~ CAMA~t.' 
~'(..~\) ' ',.f 

Diogo Velho Cavalcanti àe Al rp.~ue. 
<h 'v 

I....._. 
,! r::q .-..C:: 
''. ()"' 
··~ -~~/1' 
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DECRETO N. 6~W - DE 22 ~E DEZEí\IBII.O DE: i87ü. 

Amplia o prazo do exame ou vistoria das barcas a vapor do 
comrn"erdo: .. - . -·- . ·-·-

Tcntlo ouvido a Secçi'io de Guerra e Marinha uo Con
selho uc Estado, a Princcz:t Imperial Regente, em Nome 
do Imperador, Ha por bem, de conformidade com o pa
recer da mesma Secção, exarado em Consulla de 21 de 
Setembro ultimo, Determinar que ~eja efevac!o a dous 
mezrs o prazo t!xado 110 art. 6. 0 do Decreto n. 0 132~ de 
5 de Fevereiro de 185í, para exame ou vistoria dos ma
chinismos, caldeiras, casco, apparelhos, amarras e an
corns das b~rcas a vapor empregadas no trafico dos 
portos e na pequena cabotagem, assim como elas que fi
zerem a naYegação da grande c;~botagem, uma vez que, 
pela proximidade dos portos a que se destinarem, 
pos,am realizar mais de urna viJgem por mez; devendo 
o r·cferido exame ou vi~toria verilicar-sc dentro de 2(J. 
hora~, contad:1s da apre:;eut:1ção do respectivo requeri
mento para semelhante fim. 

Luiz Antonio Pereira Fr,1nr.0, do Conselho do mesmo 
Augu:;to Senhor, .Ministro e Seerdario de Estado dos 
Negocias tb M:1riah:~, assim o tenha entendido e f:1ça 
executar. P;1lacio do Rio de Janeiro em vinte c dous de 
Dez-embro de mil oitocentog setenta c seis, quinquage
simo i]Uinto da Independcncia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Lui;; Antonio Pereira Franco. 

DECRETO N. 6~20- DE 22 DE DEZERJBRO DE i876. 

Autoriza a Companhia Garantia dos Proprietarios a fazerseg_uros .. 
· de vida. · -·-

A Pri:P.ccza Imperial Regente, em Nome elo_ Impera
dor, .Attendenllo ao que requereu a Companhta Garan
tia dos Prorwictat·ios, e de conformidade com o pat·ecer 
da Secção dos Negocias do Irnpcrio do Conselho ~e Esta
do, ex;1rado em Con~ulta de :::o de Outubro ult1mo, Ha 
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por bem Alterar o art. L o dos estatutos à a referida 
Companhia, substituindo as palavras~garantirá a isen
ção do serviço do Exercito e Armada, nos termos do 
art. :1. o~ I. o, n. •• 7 e 8 da Lei n. o 2556 de 26 de Setem
bro de 1874 pelas seguintes-fará seguros de vida. 

Thomn José Coelho de Almeida, do Conselho dP- Sua 
Magrstaclc o Imperador, Ministro e Secrebrio de Estado 
dos Negocias da Agriculturn, Commercio e Obras Pu
blicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pala
cio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo quinto da 
!ndependencia e do Imperio. 

PR!NCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thoma= .Josrf Coelho de Alauida. 

DECRETO N. 6',2i -DI;; 22 DE DEZEMl'lRO DE 1876. 

Proroga por seis meze-; o prazo concedido a lllaaoel Pinto 
Novaes, para organizar Companhia, com o fim d() estabelecer 
um engenho central na freguezia de Iguapc, Pt•oyincia da 
Bahia. 

A Princeza Imperial Regente, em Nonw de Sua ~la
~cstadc o Imperador, Atteudcndo ao que lhe re4uereu 
Manoel Pinto Novaes, Ha por bem Prorogar por seis 
mezes o prno fixado 11:1 clausuh sexta das que b:lix~ram 
com o Decreto n." 6147 de 10 ue l\brco elo corrente 
anno, para organizar uma Cou~panhia ·com o fim ue 
estabelecet· um eng-enho central na fregue;:ia de lguaoe, 
na Provincia lia Bahia. · 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestadc o Impcradot·, Ministro e Secretario 1lcEstado 
dos Negocias da AgTicultut·a, Commercio c Obra:; Pu
blicas, nssim o tenll:t enlenditlo e faça executar. p,1_ 

lacio do lHo de Janeiro em vinte e dous de Dezembt·o de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesin:o quinto da 
Indepcndcncia c do lmpcrio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomas JoséCoelho de Almeida. 
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DECRETO N. 6~2!- DE ~DE DEZEMBRO DE :1.876. 

Proroga pot· um anno o prazo concédido ao Visconde de Ser· 
gimcrim e outeos, para organizarem Companhia, com o fim 
de estabelecer um engenho central na freguezia do Bom 
Jardim, municipio de Sarito Amaro, na Bahia. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Mages
tade o Imperador, Attendendo ao que lhe requereram o 
Visconde de Scrgimerim, Barão de Aramaré, Barão de 
Oliveira, Francisco Xavier Catilina e Manoel Pinto No
vaes, Ha pot· bem Prorogar por um anno o prazo fixado 
na clausula sexta das que baixaram com o D~cret.o 
n. 0 61~;5 de iO de Março do corrente anno, para orga
nizarem urna Companhia com o fim de estabelecer um 
engenho central na freguezia do Bom .Jardim, muni
cípio de Santo Amaro, na Província da Bahia. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magrstade o Imperador, Ministro e Secl'etarío de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro 
de mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto 
da Independencia e do Irnperio. 

PRINCEZA IMPElUAL H.EGENTE. 

Thomaz Jo:sé Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 64.23- DE 22 DE DEZIÚIBRO DE i876. 

Proroga por um anno o prazo concedido a José Pacheco Pereira e 
outros para organizarem uma Companhia, com o fim de esta_ 
belecerum engenho central na freguezia do Rio Fundo, mu
nicípio de Santo Amaro, na Província da Bahia. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Sua !!Ia
gestade o Imperador, Attendendo ao 11ue _lhe r<~_fJue
reram José Pacheco Prreira, Francisco Xa ner Catllma 
e Francisco de Sampaio Vianna, Ha por bem Prorogar 
por um anuo o pl'no lixado na dausula se:da das qur, 
baixaram com o Decrc~lo n.• 6149 de W rle ~farçD do 
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rorrentc anno, para organizarem uma Companhia, 
com o fim de estabelecer um engenho central na fre
guezia do Hio Fundo, município de S:mto Amaro, na 
Província da Bahia. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magest:~de o Imperador, :Ministro e Secretario de Es
lado tlos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
laeio do Rio de Janeiro em v in te e dons de DezemlH·o de 
mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Indepcndencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tftoma% José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6-í2l- DE 22 OB DEZJ!:l\IBI\0 DE {876. 

Concede garantia do juro de 7% sobre o capital de 600:ooosooo, á 
C•>mpanhia que o Bacharel Antonio Cezar de Berredo e o Enge· 
nheiroFabio Hostilio de 1\Ioraes Rego organizarem para o estabe
lecimento de um engenho central destinado ao fabrico de assu
car de canna, á margem do rio l\learim, Província do Mar:!nhl!o 
na zona comprehendida entre as situações denominadas « Can: 
tagallo • e a Belmonte. • 

A Princez::1 Imperial Regente, em Nome de Sua l\fages
tade o Imperador, Attenuendo ao que lhe requerernm o 
Bacharel Antonio Cezar de Be!Tedo e o Engenheiro Fa
bio Hostilio de Moraes Hcgo, Ha por bem, nos termos do 
art. 2. o da Lei n. • 2687 de 6 de l'iovembro de l875,.Con
r-cder á co.mpanltia cyuc incorporarem a g:1rantia do juro 
de sete por cento ao <:~nnosobre o c<J pi tal de sciscentvs con
tos de réis, efiectivamente applicados á construcção de 
um engenho cenlra! c de suas dependcncias para o fa
brico de assucar de canna, na Província do Mar:mhão, 
á margem do r-io Mearim, na zona comprehendida entre 
as situações denominat!as • Cantagallo, c «Bel monte, • 
observadas as cbusulas que com este baixam assignadas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Su:1 Magcstade o lmpcrarlor, Ministro e Secrrtario de 
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Estado dos Negocios da Agricul tunt, Commercio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido e f;:tça executar·, 
Palaeio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
da Indepeudencia e do lmperio. 

PRINCEZA IMPElUAL REGENTE. 

'l'homaz Jcsé Coelho de Almeida. 

Clausu!as a que se re~el!"e o D~cr-eto n. 0 6424 
de~ta. d~tt.a. 

I. 

Fica concedida á Compmhia que o l3acltarel Antonio 
Cezar de Bcrrcdo e o Engenheiro Fabio Hostilio de ~lo
raes Rego organizarem para o estabelecimento de um 
engenho central, destinado ao fabrico de assucar ele 
canna, mediante o emprego de aptnrclhos c processos 
modernos os mais aperfeiçoados, na Provineia do 1\hra
nhão, á margem do rio .Mearim, na zona comprehend ida 
entre as situações denominadas « C:mtagallo '' e • Bel
monte)' a garantia do juro de sele po:· celito (7 °/0 ) 

ao anno sobre o capital de seiscentos contos de réis 
(600:000$000) effectivamen te empregauo na construr~ção 
dos edilicios apropriados para a fabrica c dependencias 
desta, trarmcay, seu material fixo e rorlantc, animaes e 
acc:essorlos intlispensaveis ao serviço da mesma fabrica. 

li. 

A Companhia poderá ser organizalla dentro ou fóra 
do lmperio, sendo no primeiro c;:so preferidos para 
accionistas, em igualdade de condições, os propriclarios 
agrícolas do districto. 

III. 

Tendo a Companhia a sua sede no exterior nomeará 
um reprcsent~nte com todos os poderes precisos para 
tratar e resolver no Imperio, dircctamentc cem o Go
verno Imperial, as questões que provierem do contr::cto 
que fúr cel0hrado em virtude das presentes clausul:Js. 
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TY. 

A rcspons:~biliuade do Estado pr.la garantia do juro 
só será efTcctiva depois que a :::ompanhia provar que o 
eng-enho central está em condições de funccionar, e 
durará por esp:1ço de dezoito annos contados da data do 
contracto. O respectivo pag-amento será feito por se
mestres vencidos, em pre,.;ença dos balanços de liquida
ção da receita e despeza exhibidos pela Companhia e 
devidamente examinado<~ e authenticados pelo Agente 
Fiseal do Governo, fazendo-se, no aeto em que a em preza 
estiver prompta e em estado de começar suas operações, 
a conta do juro até então vencido, correspondente ao 
tempo e á somma do capital efTectivamente empregado 
na construcção para ser pago conjunctamente com o juro 
do primeiro semestre post3rior á inauguração da fa
brica. 

Regulará o cambio ue vinte e sete dinheiros por mil 
réis para todas as operaçõe~. se a Companhia fór orgàni
zada fóra do Imperio ou alli lev:mtado o capital. 

Y. 

Além d1 garantia do juro, ficam conceblos á Comp~-
nhia os seguintes favores: · 

:t.• henção de direitos de importação sobre as machi
nas,. trilhos e mais objectos destinados ao serviço da 
fabrica. 

Esta isenção não se fará efTectiva em aunnto a Com
panhia não aprPsentar no Thesouro Nàcional ou na 
Thesouraria de Fazr.nda da Província a relação elos sr·b,·e
ditos objectos, especificando a quan idarle e qualidade 
que aquellas Rep~ r tições fixarão a nnua !mente, conforme 
as instrucçõcs do l\lini~terio ct::~ Fazenda. 

Cessará o favor-, ficando:! Companhi:t sujeita á resti
tuição dos direitos que teria de pagar e á multa do dobro 
desses direitos, imposta pelo l\Iinisterio dos Negocias 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, ou pelo 
da Fazend~. no caso de que se p:-oYe ter alienado por 
qua !quer ti tu lo objecto importado, sem preceder lir.ença 
d<~quelles Ministerios ou da Presidencia da Provincia e 
pagamento dos resp!:ctivos direitos. 

2. 0 Preferencia para acquisição de terrenos devolutas 
existentes no districto, efTectuanclo-se pelos preçns mí
nimos da Lei n. o 60:1. de :18 de Setembro de i SiSO, se a 
Companhia distribuil-os por immigrantes qur importar 

- l"A!1TE !T. 
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e estabelecer, não podendo, porém, vendei-os a estes, 
devidamc:1te mcclillos e demarc<Jdos, por preço exce
dente ao quo fúr :mtorizaclo pelo Governo. 

V f. 

A Companhia devera estar organizada dentro do prazo 
de seis raezes, contados da data do contracto, sendo 
dentro do mesmo prazo sulJmettidos á approvnção do 
Governo os respectivos estatutos, se o capital fôr levan
tado no Imperio, ou solicitada a necessaria autorização 
para que a Compnnhia funccionc no Brazil, se o fundo 
social fôr subscripto no exterior. 

VII. 

A Companhia, logo que estiver em condições de func
cionar, submetterã ã approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, a descripção dos processos empregados 
na fabrica de assucar e os contractos celebrados com os 
proprietarios agr·icolas, plantadores e fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do systema 
e preço das obras e da quantidade da canna que poderá 
ser fornecida ao engenho central nos termos da con
dição W. • 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações que 
forem indicadas pelo Governo nos trabalhos prelimina
res de que trata o período anterior, caducando a conces
são. no caso de não representarem os contractos cele
brados com os proprietarios agrícolas, plantadores e 
fornecedores de canna a quantidade minima especificada 
na citada clausula !0. a 

VIII. 

A Companhia começará as·obras dentro de tres mezes 
contados da data da approvação do plano e orçamento 
e concluirá doze mezes depois. 

IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se ou, depois de 
organizada, não se habilitar de accôrdo com a Lei 
n. • 1.083 de 22 de Agosto de i860 para exercer suas func
ções dentro dos prazos fixados, e se as respectivas obras 
,não começarem ou, depois de começadas, não foram con-
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cluidas nos prazos estipulados, o Governo poderá declarar 
nul!a a co:1cessão, salvo caso de força maior devidamente 
comprovado, em que scra concedido novo prazo par;: a 
realização do serviço que não tiver sido opportunamente 
executado ; ficando de nenhum efl'ei to a concessão, se, 
esgotado o novo prazo concedido, não estiver concluido 
o serviço. 

x. 
O er.genho cen-tral que n Companhia estabelecer terá 

capacidade para moer, pelo menos, diariam:::nte cento e 
oitenta mil (180.COO) k ilogn11~1mas de c~nn:1, e fabricar 
annualmente oitocentos mil (8üO.OGG) kilogramraasde 
assucar, no mínimo. 

Ã' medida que fór augmentando a producção da cmna 
no districto será elevada a potencia do5 machinismos de 
modo a obter, pelo menos, uma quantidade de assucar 
na mesma proporção acinia. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no futuro 
forem descobertos e interessarem especialmente ao fa
brico de assucar. 

XII. 

A Companhia ligara por meio de linhas ferreas, que 
terão a. bitola de um metro, o engenho ceatral com as 
propriedades agricolas do districto, que não possam ser 
servidas pela navegação fluvial, estabelecendo paradas 
aonde possam ser entregues pelos cultivadores as cannas 
destinadas á fabrica, e empregando a tracção animada ou 
a vapor para conducção da canna e exportação do assucar 
em wagons apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos celebrados com a Companhia é~,l~:i,:v~re~~=~ 
aos proprietarios agrieolas, plantadores e fornec n AM J 

de canna estabelecer as condições de_ fornecim~~ \)~ \J ,. 
indem nização, podendo esta ser aJustada .ro 
pelo peso e qualidade da ca~na, ou em ce porção 
e qualidade à o assucar fabncado. 1 ~ 

: t::l:) ~ 
~\ ..._ .... 
\~ " -·'é.ç\~..-: 
~~;~~~-;::/' 
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XiY. 

Do capital garantiào pelo Estado destinará a Com· 
panhia o valor de dez por cento (10 °/.) p~ra constituir 
um funrlo especial, que sob sua responsabilidade cmpres· 
tará a prazos convencionados a juro até oito por cenl.o 
(8 %) ao anno, .aos plantadores e fornecedores de canna, 
como adiantamento para auxilio dos gastos de pro· 
ducção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder 
de dous terços do valor presumi v e! da safra. 

Na falta de accórdo o valor presumível da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia pJra fiança do 
reembolso, não só os fructos pendentes, como t.ambem 
certa e determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura e qualquer outro objecto isento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no contracto do em· 
prestimo em que se expressará o modo do pap:amento e 11 

prohibição de serem retirados do poder do devedor 
durante o prazo do emprestimo o~ ohjecto~ dados em 
fiançn. · 

XV. 

O capital garan-tido p:;lo Estado compôr·sc·ha das 
sommas empregadas nos estudos e obras especificada5 
nas clausulas i. a e 7. •, isto é, plano c orçamento da! 
obras, desenhos das machinas e dcscripção dos processos, 
construcção dos edificios :.~propriados para a fabrica, e 
dependencias desta, tramway, seu material fixo c ro· 
dante, animaes e accessorios indispensareis ao serviço 
da mesma fabrica, e bem assim de outras despczas ieitas 
bona (ide, que forem approvadas pelo Governo. 

XV i. 

Nas despezas de custeio do engenho central serão 
comprehendidas sómente as que se fizerem com :1~ 
compras elas cannas, e do material do consumo annud 
da fabrica, trafego, administr3Ção e rcp1ros ordinario!5 
e occurrentes. 

XVII. 

A substituição geral ou parcial tlo material empre
gado no serviço do engenho central, as obras nov<J3, 
inclusive o augmento das contractada~, correrão por 
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~M>nta do fundo da reeerva que a Companhia constituir<i 
por meio de uma quota deduzida dos lucros liquidos 
da fabrica. 

XVlll. 

Logo que a Companhia distribuir dividendos ittpa
riores a dez por cento (10 °/0 ) começará a indemnizar 
o Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido, com o juro de sete por cento (7 °/0 ) sobre a 
importancia do mesmo auxilio. 

XIX. 
Realizada que seja a indemnlzaçlio feita ao Estado dQ 

~uxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (10°/0 ) em tres partes iguaes: 
uma applicada a constituir o fundo de amortização, 
outra a augmentar o de reserva que será representado, 
no mínimo, por um terço do capital, e a terceira a 
addir á quota dos dividendos. 

XX. 
A Companhia obriga-se a prestar os esclarecimentos 

que forem exigidos pelo Governo, pela Presidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a não empregar es
cravos, a entregar semestralmente ao Agente Fiscal um 
relatorio circumstanciado dos trabalhos e operações, a 
a contractar pessoal idoneo para os diversos misteres da 
fabrica, sendo essa idoneidade comprovada por títulos, 
documentos e attestados de pessoas profissionaes e com
petentes. 

XXI. 

O Governo nomeará p2ssoa idonea para fiscalisar as 
operações da Companhia, a execução do contracto com 
esta celebrado e o cumprimento dos ajustes feitos com 
os proprietaríos agrícolas, plantadores e fornecedores 
ds eanna. 

XXII. 

O Governo reserva-se o direito de suspender o paga~ 
mento do ,juro garantido: 

L • Se por culpa da Companhia, durante tres anno5 
oonsecutivos, o eng-enho ccnt!·al não produzir o minimum 
do ássucar qué á Companhia se propdz fabricar. 
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2. o Se, por qualquer motivo, o engenho central deixar 
de t'unccionar por espaço de u'm anno. 

Exceptuam-se os casos de força maior devidamentr. 
eomprovados. 

XXIII. 

A's infracções <1o contracto a 1ue não estiver commi
nada pena e::pecia! imporá o Governo administrativa
mente a multa de um conto de réis (l :000~000) a cinco 
contos (5:080$000) e do dobro na reincidencia, proce
dendo-se á cobrança executivamente. 

XXIV. 

Os casos de iorça maior serão justificados perante o 
Goíerno imperial que julgará de sua procedencia, ou,. 
-vida a Secção dos Negodos úo !mperio do Consetho de 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo lmperial e a Companhia 
e entre esta c particulares serão decididas, quando da 
eompetencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imperio, de accôrdo com a !egislação brazileira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem do con tracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por 
tl.ous arhitros, nomeando cada parte o seu. No caso da 
empa f e, não ilavendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, deci
dind0 entre os dous a sorte. 

XXVII. 

!ncorrenêo a Companhia em qualqusr caso de disso
lução proceder-se-ha á liquidação de conforr.üdade com 
as leis em vigor, sendo vendido em hasta publica o 
engenho centrai e suas pertenças para reembolso das 
quantias que a Companhia tiver recebido do Governo. 
Não havendo lar.ç<tdor o Governo arrendará o esta~ele
cimento e, indemnizado que sejr, de taes quanti~s, o 
devolverá aos súb3criptores d;;s acções da Companhia, e 
na falta delles a seus lsgitimos successores. · 
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XXVI! i. 

Do exame c ajuste de contas de receita e des;>eza para 
o pa~amento do juro garantido será incumi,ida uma 
commissão compost3. do Agentfl Fiscal, üe um Agente 
da Companhia e de mais um empregado designado pelo 
Governo ou pela Presidencia da Província. 

· A despeza que se fizer com a fiscalisação do contracto 
correrá por conta do Estado durante o prazo da con
cessão da garantia. 

XXIX. 

O contracto que fór celebrado em virtude destas 
clausulas será revisto de cinco em cinco anno~, podendo 
ser modificado nos pontos que a experiencia reputar 
defeituosos, mediante accórdo prévio entre os contrac
tantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
regulamento para a boa execução do art. 2.• da Lei 
n.• 2687 de 6 de Novembro de :1875, obrigam-se os con
cessionarios a cumprir c fazer cumprir o mesmo regula
mento no que lhes fór applicavel. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de i876· 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6425 - DE 22 DE DEZEMBRO DE i876. 

l:oncede garantia ~o juro de '7 °/0 sobre o capital de quinhentos 
contos de réis (500:000~00()) á Companhia que o Bacb.arel José 
Balthazar de Abreu Cardozo Sodré organizar para o estabele
cimento de um engenbo central, destinado ao fabrico de 
assucar, no munidpio de Itaborahy, Provincia do Rio de 
Janeiro. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome de Sua Ma
gestade o Imperador, Attendendo ao que lh'.l requereu o 
Bacharel José Balthazar de Abreu Cardozo Sodré, Ha 
por bem, nos termos do art. 2. e da Lei n. • 2687 de 6 
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de Novembro de 'i871J, Conceder â Companhia qu~ in
corporar a g;~rantia elo juro de sete por cento (7 "/

0
) ao 

anno sobre o capital de qumhcntos contos rle réis 
(:JOO:OOJ60'l0) ci'fcclivamcn te appl icalios á construcção 
de u•a engenho central e de suas dcpendeni:ius para o 
fabrico de assucar de c;mna no muni::;IJÜO de Itahorahy, 
na Província do Hio ele Janeiro, mediante o emprego 
de apparclhcs c proeessos mouernos mais aperfeiçoados, 
observadas as clausul3s que com este baixam assig-n::tdas 
por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua :Magestac!e o Imperador, 111inistro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras 
Publicas, que assim o tenha entendido c f<1ça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezem
bro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagcsimo 
quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA UIPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas e que se ref'ere o Decreto n.0 64~U 
desta data. 

L 

Fica concedida á Comp;mhia que o Bacharel José Bal
thazar de Abreu Cardozo Sobré organizar para o estabe
lecimento de um engenho central, destinauo ao fabrico 
de assucar de canna, mediante o emprego de apparelhos 
e nrocessos modernos os mais apcrrl'içoaclos, no muni
cípio de Habora hy Pr0vinci~ do Hio de Janeiro, a ga
rantia do jt:ro de sete ;:u:- cento (7 "lo) ao anno sobre o 
capital de 500:000,-)DOJ e1f:-r:.tiva;nente cmpreg-ad~ na 
construqção dos ediiicios <1propriados para a fabrica e 
dependencias desta, zramway , s<·u material fixo e ro
dante, animaes e accessorios indispensaveis ao serviço 
da mesma fabrica. 

li. 

A Companhia poderá ser organizada dentr? ou fóra 
do Imperio, sendo no primeiro caso prefendos .para 
acciomstas, em igualdade de condições, os propneta· 
rios agrícolas do referido município. 
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IH. 

Tendo a Companhia a sua sé,]e no ext(;rior nomeará 
um representante com todos os poderes precisos para 
tratar o resolver no Impcrio, directamente com o Go
verno, as que.s tões que pr0vierem do contracto que fór 
celebrado em virtude das presentes clausulas. 

IV. 

A responsabilidade do Estado pela garantia do juro 
iÓ será effectíva depois que a Companhia provar que o 
engenho central está em condições de funccionar, e du
rará por espaço de dezeseis annos, contados da data do 
contracto. O respectivo pagamento será feito por semes
tres vencidos, em presença dos balanços de liquid1ção 
da receita e despeza exhibídos pela Companhia e devi
dam:·nte cxaminatlos e authenticados pelo Agente Fiscal 
do Governo, fazenllo-se, no acto em que a empreza es
tiver prumpta e em estado de começar suas operações, 
a conta do juro até cn tão vencido, correspondente ao 
tempo e á somma do capital effcctivamente empregado 
na construcção, para ser pago conjunctamente com o 
juro do primeiro semestre posterior á inauguração da 
fabrica. 

Regulará o cambio de vinte e sete dinheiros por mil 
réis para todas as operações, se a Companhia fôr orga
nizada fóra do lmperio ou alli levantado o capital. 

v. 
Além da garantia do juro ficam concedidos á Compa

nhia os seguinks f<IVOr-cs : 
!. • Isenção de direi tos de import~ção sohre as ma

chinns, instrumentos, trilhos e mais objectos Jestina
dos ao serviço da fabrica. 

Esta isenção não se fará ríiectiva em quanto a Com
panhia não apresentar no Thesouro Nacional a relação 
dos sobreditos objectos, especificando a quantidade e 
qualidade que aquella Repartição fixará annualmente 
conforme as instrucções do l\linisterio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando a Companhia sujeita á resti-
tuição dos direitos que teria tle pag-ar e á m ,i~4:::=:===~
dolJro desses direi tos, imposta pelo M!nistcr· :ti~ CAMA,?l 
gocios da Agricultura, Commercio e Obr< "!"\.~ · ou ' 
pelo da Fazenda, no caso de que !ie pro ~\)lenado 
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por quJ!quer titulo objecto importado, sem preceder 
licença daquelles l\linisterios ou Presidencia da Provin
cia e pagamento dos respectivos direitos. 

2. o Preferencia para acquisiçJo de terrenos devo lutos 
existentes no município, effectuando-se pelos preç.os 
mínimos da Lei n." 60i de 18 de Setembro de 1850, se 
a Companhia distribuil-os por immigrante3 que impor
tar e estabelecer, não podendo por.ém vendei-os a estes, 
devidamente medidos e demarcados, por preço exce
dente ao que fór autorizado pelo Governo. 

VI. 

A Companhia deverá estar organizada dentro do prno 
de seis mezes contados da da ta elo contracto, sendo 
dentro do mesmo prazosubmettidos á approvação do Go
verno os respectivos estatutos, se o capital fór levantado 
no Imperio, ou solicitada a necessaria autorização para 
que a Companhia funccione no Brazil, se e fundo so
cial fór subscripto no exterior. 

VII. 

A Companhia logo que estiver em condições de func-
.cionar, subrnetterá á approvação do Governo o plano e 
orçamento de todas as obras projectadas, os desenhos 
dos apparelhos, a descripção dos processos empregados 
no fabrico do assucar e os contractos celebrados com os 
proprietarios agrícolas, planta dores e fornecedores de 
canna, a fim de que o Governo possa ajuizar do systema 
e preço das obras e da quantidade da canna que poderá 
ser fornecida ao engenho central nos termos da con
dição :10. 8 

A Companhia é obrigada a aceitar as modificações 
que forem indicadas pelo Governo nos trabalhos pre
liminares de que trata o período anterior, caducando a 
concessão no caso de não representarem os contractos 
celebrados com os proprietarios agrícolas, plantadores e 
fornecedores de canna a quantidade mínima especificada 
na citada clausula iü. a 

VIII. 

A Companhia começará as obras dentro do prazo de 
tres mezes contados da data da approvação do plano e 
orçamento e concluirá doze mozes depois. 
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IX. 

Se a Companhia deixar de organizar-se, ou, depois de 
organizada, não se habilitar de accôrdo com a Lei 
n. • !083 de 22 de Agosto de 1860 para cx.et·cer suas 
funcções dentro dos prazos fixados, o Governo poderá 
declarar nulla a concessão, salvo o caso de força maior 
devidamente comprovado em que será· concedido novo 
prazo para a realização do serviço que não tiver sido 
opportunamente ex e cu ta do: ficando de nenhum effei lo 
a concessão se, esgotado o novo prazo concedido, não 
estiver concluído o serviço. 

X. 

O engenho central que a Companhia estabelecer terá 
r,apacidade para moer, pelo menos, diariamente cento e 
sessenta mil kilograrnma~ 060.000) de canna e fabricar 
annualmente !eiscentos mil (600.000) ki\ogrammas de 
assucar no minimo. 

A' medida que f6r augmentando a producção da canna 
no munir.ipio será elevada a potencia dos machinismos, 
de modo a obter pelo menos uma quantidade de assucar 
na mesma proporção acima estabelecida. 

XI. 

A Companhia, de accôrdo com o Governo, introduzirá 
em seu estabelecimento os melhoramentos que no fu
turo forem descobertos e interessarem especialmente ao 
fabrico de assucar. · 

XII. 

A Companhia ligará por meio de linhas ferreas, que 
terão a bitola de um metro, o engenho central com as 
propriedades agrícolas do município, estabciecendo pa
radas onde possam ser entregues pelos cultivadores 
as cannas destinadas á fabrica, e empregando a tracção 
animada ou a vapor para a conducção da canna e expor
tação do assucar em wagons apropriados a este serviço. 

XIII. 

Nos contractos ccl~brados com a Companhia é livre 
~os proprietarios agrícolas, plantadores e fornecedores 
de canna estabelecar as condições de fornecimento e 
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SJaa indimnia·lção: podendo ser esta ajut:tada 3m dinhai
ro pelo pe;;:o o qualida.Je da c~nna ou em certa proporçã~ 
e qualidaJe do assucar fabricado. 

XiV. 

Do capital garantido pelo Estado destinará a Compa
nhia o valor de dez por cento (iO %) para constituir 
um fundo especial que, sob sua responsabilidade, em
prestará a prazos convencionados a juro até oito por 
cento ao anno, aos plantadores e fornecedores de canna, 
como adiantamento para auxilio dos gastos de pro
ducção. 

A importancia do emprestimo não poderá exceder 
de dous terços elo valor presumível da safra. 

Na falta de accôrúo, o valor prrsumivel da safra será 
fixado por arbitros, tendo a Companhia para fiança do 
reemlJolço, não só os fructos pendentes como tamlJem 
certa e determinada colheita futura, instrumentos de 
lavoura e qualquer outro objccto i"ento de onus, todos 
os quaes deverão ser especificados no con tracto do em
prestimo em que se expressará o modo de pagamento 
1.1 a proili bição de serem • retirados do poder do de· 
vedor durante o prazo do emprcstimo os objectos dados 
em fiança. 

:IV. 

O capital garantido pelo Estado compor-se-ha das 
80mmas empregauag nos estudos e obras especificadas 
nas clausulas i. • e 7 .•, isto é, pl~no e orçamento das 
obras, desenhos das mac1linas e clescrípção dos processos, 
construcção dos cdificios apropriüdos para a fabrica e 
dependencias desta, tramway, seu material fixo e ro
dante, animaes e accessorios indispemaveis ao serviço 
da me~ma fabrica, c bem assim de outras despezas feitas 
bona {ide, que forem approvadas pelo Governo. 

XVI. 

Na despeza de eusteio do engenho centr:1I, serão com
prehendidas sómcnte as que se fizerem com a com.pra 
das cannas e do material elo eonsumo annual da fabnca, 
trafego, administração e reparo5 orclinarios e occur· 
rentes. 
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XYH . 

.A. ~uh5tituiçii" geral ou parcial do mntcrial empre
gado no serviço do engenho central, as obras novas, 
inclu~ive o augmcnto das eontractadas, correrão por 
conta do fundo de reserva que a Companhia constituirá 
por meio de uma quota deduzicla dos lucros líquidos 
da fabricn. 

XVIII. 

Logo que a Companhia 1listribuir dividendos supe
riores a dez por cento (W o;.,) começará a indcmnizar o 
Estado de qualquer auxilio pecuniario que delle tenha 
recebido, com o juro de sete por cento (7 °/0 ) sobre a im
portancia do mesmo auxilio . 

.I i :X. 

Realizada qne sej~ a indemnização, feita ao Est~Hto, dtl 
:~uxilio recebido, a Companhia dividirá o excedente da 
renda de dez por cento (:1.0 °/0 ) em tres pJrtes iguaes: 
uma applic.ada a constituir o fundo de amortização, 
outra a angmentar o de reserva que será representado, 
no mínimo, por um terço do capital, c a terceira a addir 
á quota dos d ividcndos. 

XX:. 

A Companhia obriga-se a pres!ar os esclarecimento~ 
que forem exigidos pelo Governo, pela Prcsidencia da 
Província e pelo Agente Fiscal, a não empregar es
cravos, a entregar semestralmente ao Agente Fiscal 
um relatorio cireumst.<Jnciado dos trabalhos e opera
ções e a contractar pcssod idoneo para os diversos 
mistetes da fabrica, s~ndo essa idoneidade comurovar!a 
por títulos, documentos e nttest~dos de pesso~s profis
sionaes e competente~. 

XXI. 

O Governo nomeará pesson iclor:ea para fiscalisar as 
operações da Companhia, a cxccuçi!o flo contr::cto com 
csb celebr<Hio e o cumprimento UJ5 ajustes fciios com 
os propriet:1rio~ ag-ricola~, pl:mt:1clorcs e fornccl~:1o:c~ 
dcennn~. 
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XXII. 

O Governo reserva-se a faculdade de suspender o pa
gamento do juro garantido : 

§ 1.. o Se por culpa da Companhia durante tres ~nnos 
consecutivos o engenho cen lra I não produzir o rninimum 
do assucar que a Companhia se propôz fabricar. 

§ 2. o Se, por qualfJuer motivo, o engenho central 
deixar de funccionar por espoço de um anno. 

Exceptuam-se os cao:os de força maior devidamente 
comprovndos. 

XXIII. 

A's infr:1cçõcs do contracto a qnc não estiver com
min.:da pena cspeci;ll imporá o Governo administra
tviamentc :1 mu!la de um a cinco contos de réis 
(i:OU0~80ü a ti:OOü80DO) c do dobro na rQincidencia, pro
cedendo-se á cobrança e:<ccuti v a mente. 

XXIV. 

Os casos de força maior serão justifica dos perante o 
Governo Imperial, que julgará de sua procedencia ou
vida a Secção dos Negocias do Imperio do Conselho úe 
Estado. 

XXV. 

As questões entre o Governo Imperial c a Cor11panhia 
c entre esta e particulares serão decididas, quando da 
competencia do Poder Judiciario, pelos Juizes e Tribu
naes do Imperio, de accôrdo com a legislação brazileira. 

XXVI. 

As questões que se derivarem elo contracto celebrado 
entre o Governo e a Companhia serão resolvidas por 
dous arbitras, nomeando cada parte o seu. No caso de 
empate, não havendo accôrdo sobre o terceiro arbitro, 
cada parte designará um Conselheiro de Estado, de
cidindo entre os dous a sorte. 

XXVI L 

Incorrendo a Companhia em qualquer caso de ~isso
lução, proceder-se-ha á liquidação, de conformrd~de 
com as leis em vigór, sendo vendido em hasta publica 
o Qngenho central e suas pertenças para reembolso 
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das quantias que a Companhia tiver recebi(\o do Go
verno. Não havendo lanC<ldor o Governo arrendará o 
estabelecimento e, indemnizado que seja de taes quan
tias, o devolverá aos subscriptores das acções da Com
panhi~ e na falta dellcs a seus legitimas successorcs. 

XXVIII. 

Do exame c ajuste de contas da receita e despeza, para 
pagamento do juro garantido, será incumbida uma 
commiSsão composta do Agente Fiscal, de um Agente da 
Companhia e de mais um empregado designado pelo Go
verno ou pela Presidencia da Província. 

XXIX. 

O contracto que fúr celebrado em virtude destas clau
sulas será r€visto de cinco em cinco annos, podendo ser 
modificado nos pontos que a experiencia reputur defei
tuosos mediante accôrdo prévio entre os contractantes. 

XXX. 

Se o Governo Imperial entender conveniente expedir 
Regulamento para boa execução do art. 2. • da Lei 
n. o 2687 de 6 de Novembro de :1.875, obriga-se o con
cessionario a cumprir e fazer cumprir o mesmo Regu
lamento no que lhe fôr applicavel. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de i876. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 

S~<:NHORA.-A Lei n.• 26~0 de 22 de Setembro de :1.875 
concedeu ao Ministerio do Imperio, para o exercício de 
!875- :1876, o credito de 7. 70~:5~3;)76:1., ao qual o 
art. :1.6, ~ 5. o da Lei n. • 2670 de 20 de Outubro de 
:1.875 acrescentou o de !0:000~000 para o augmento de 
Jespeza a que désse lugar a reorganização do Archivo 
Publico e se addiciona, nos termos do art. i8 da Lei 
11.0 23~8 de 25 de Agosto de :1.873, a importancia de 
32:266$66i, accrescimo de de~peza que trouxeram as 
alterações feitas no Imperial Collegio de Pedro 11, em 
virtude do Decreto n. u 6130 do L o de Alarço "tlo corrente 
anno. 
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i1ttbht, portanto, á som ma de 7. 'i66:8iO#ií25 a impm-
tancia da despeza nutorizada por Lei. 

Verifica-se, porém, na liquid<1ção, a que se está pro
cedendo, das contas do dito exercicio, que a despeza 
effectiva não irá além lle 7. ':36:~98-~Hii, sendo que é 
de 7.001 :ti8[J,5!.174: a conhecida c de 43'!:813~490 a que 
se presume realizada ou ainda re,ta realizar. 

As~:im que é de esperar que as contas do referido exer
cicio sejam encerradas com saldo superior a 300:000$. 

Entretanto algum;~s das consignações votadas não 
foram sufficicntes e outras apresentam sobras, pelo que 
torna-se nocessario usar da permissão concediua pelos 
:Jrts. 1_:) d~ Lei n. o H77 de 9 de Setembro de 1862 e 
40 da Lei n. o 150i de 2ô de Setembro de 1867. 
tran~portando as sobras de umas para aquellas que 
preeisam de supprimento. 

Import::~m em 585:IOi5957 os excessos de despeza~, e 
apparecem nas seguintes verbas : 

~ 16. Secretaria de Estado, 24:8398388. 
~ 2L FnculdaLles de l\ledicim, !4:770$152. 
~ 2~. Escola Polyteclmic:J. i: 837-';!393. 
~ 23. Instituto Commercial, 99ôS:3~7. 
l! c• I - . . 1 • ~·,. 1-!~•"&'>8 ;; zrf. nstrucçao pnmana e secunc,ar:a, aJ:.J~V/><if•) • 

~ 26. Instituto dos meninos cegos, H:803jtio. 
§ 39. Soccorros publicas, ~87:fi33)ii32. 
~~O. Obras, 269:083,5507. 
§ 42. Eventuacs, 1ii,:;'jl7;)':,82. 
As sobras que elevam-se a 896:11148918, verificam-se 

nas seguintes. verba~ : 
~ 1 l. Gabinete Imperial, 2528000. 
'., A" C d S d Cl'C) 9°6"'>'"" ~ 1:::. amara os ena ores, Z'l-:,: :!,: -)?Jo. 
~ 13. C amara elos Depu tado.s, 341: ;n7-)q_8~. 
~ H. Ajudas de custo de vinda e voib dos Deputados, 

53:87;)6000. 
§ 17. Presiclencias de Provin~ia, 3".,:2015285. 
~ 18. Culto Publico, iOG:570.-:.663. 
~ I9. Srminarios Epi~copaes. 7:3Ho:<Ofl0. 
~ 20 Faculdades de Direito, 11:2G:i,~00l.. 
~ 2:5: Acaclemia das Bellas Artes, 26:321~·~pn. . 
~ 27. Instituto dos surdos-mudo.c:, 1:93{),~.,20; 
~ 29. Archivo Publieo, 9:590,)0:)3. 
~ 30. Bib:iotheca Pnblic:J, H:Wt8):3l3. 
~ 3'1. Hy!Yiene Pu!Jlica,·G56,):3~i2. 
~< :3ü. l:-~s<ituto Vaccinico, 536.:;::;!):;. 
<-~ , p , ' ··s, ,,,,w, 
~ 36. ln:opccção de S:mrle i lOS ortos, 'J. • ..,:<J ~,;uu · 
~ 37. Laz'tre los, 4:070.-)000. 
~ líL Directoria ger~l d~ Estati'otó, iD:!JG3~882. 
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Os excessos de despeza r1ue ~e dão nas rubri:;as acimct 
;nencionad:ts pro~cdem dos motivos que passo a enun
ciar: 

~ :1.6. Secretaria de Estado.- Foi necess:-~rio p1gar 
os vencimentos dos emprc,r~ados que ficaram acldidos á 
Secretaria depois de su:~ reforma, c não foi sufficicntc 
a consigna<;ão votada p:tra os gastos de impressões, 
encadernações, e acquisições de livros c ;noveis. 

~ 2L Faculdades de 1\Jeclicin:J..-As í.lcsp:~z;:s fcit~s, 
nos tet·mos do D<Jcrcto n." :1387 de 28 de Abril de iSM, 
com accrescimos de vencimentos de P:.'ofessorcs da Fa
culdnde do Po.io de Janeiro mandados em co;nmissão á 
Europa, c com premias a Professores que compuzeram 
obras p:H·a uso das :mlas, assim como as acquisiçücs de 
objcctos c fornecimento~ aos laboratorios e gallinetes 
tornaram insufficicnte esta verba. 

§ 22. Escola Polytechnica.-A diffcrença de venci
mentos dos Professores contractatlos occasionon o pe-
queno excesso rlcl desp"za que se dá nc<;t:~ verba. -

§ 23. l:::stitnto Cor.l'ncrcial.- Trouxe ;:lL~·r:oento d:; 
dcspcz:l a ~ul~sd~uir;ão dJ_ ~rofessor tle_ ing;l::;z, m;n~ri.arlo 
em eolTI!ll!~SJn ~i E~~~yJ:~u;~o Intcrna;~ton:d nc Pn!l~:
dclphia. 

~ 21. Instrueção pri:nnria c secu;;chria.- As eles-
. pez,Js com o Asylo de meninos 1lesva !idos c com as 
commiss:ies de exames ele preparatori::s, assim como 
:JS que r<Jsultaram do aug;nento do alur;ucl de c::sas 
;1propriadas par a escolas publicas, e dos f orne;:; i m.en los 
de moveis e livros, dct~rmin;tram o excesso ;:~pontada. s 2\i. Instituto dos menino> Cl)gos.-A insufficicnci:t 
desta ve:·ba resultou ela cxi>tcncb de alumnos em nu
mero :mperior ao rfll3 fOra c:ilcublo no orç1mento; do 
alto preço dos gcnc;·os alimentícios; da elevação tlos 
s1larios c nnqmcnto do p~ssoal emprega:1o :;o s:;rviço 
interno do I~Jstitutu, e da atlmissão ele repetiJcrc~ c 
auxili:1re:s de Professort's, nfi:11 de satisfazer as exigcncias 
do easino. 

§ ::0. Soccorros publicas.- O dcsc:1volvii;1cnto das 
cpirlemias da febre amarella, varíola, febres pdudosas c 
outras molestias de máo caracter, nesta Cd::-te e em. 
diversns Províncias, e:evaram, além das prcvJsõcs, as 
dcspezas que tiveram de ser feitas co~n as medidas 
pre'.-er:Lvas adoptatlas pelo Governo Imperinl c com :: 
prestação d:; recursos á popal<Jção desv:1iida. 

§ W. Obras.- A consignação volad~ tCY<) de ::::;r 
<J:<ccedida r.nra evitar o grave prejnizn da int('rrupçJo 

- ?ARTE li. )f,~ 
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das obras a o:rp:o deste ],fi:lislcrlo que csrão em ancfa...
mrnto restr! C0rte. 

~ 42. Eve~!tU~1CS.- O excrsso rlesta verba procede 
das dcs]!:=>z~s. feitas com t.elegrammas, indemniz;Jção ao 
Archi·:; 1\:Hitar do fornecimento de cartas lithoQ:ra
ph!~Ds d~s Pi·oyincias cuja creação está projectada, e 
ot~ tras. 

2·'}:~clo nor6m ~s sobrns das ontr~s rn hricas acima 
·,:~c.ncion:1rl~s m~is que sufficicntcs p:~ra cobrir o rlcficit 
"'''1~ 1 t~ n te dos :nd icados excessos úe despeza, e verifl~ 
';.,; ''1->r c.s ci:·cumslancias previ~! as nos :1rts. i3 cln Lei 
.n. '' :17'; dP 9 de Sc:cmbr-o ele 1S62 e 40 da Lei n. o 1.507 
1k ~!) de Se lembro de !867; tenho a honra ele submetter 
:'1 A1~.1 Consideração e assignatura de Vossa Alteza Im
p~ri~ I o Decreto junto, que autoriza o transporte para 
os ~~ H3, 21, 22, 23, ~4, 26, 39, 40 e 4~, da quantia de 
;'l36:102;5~fi7, tirada das sobras dos~~ 12-Camara dos 
Scnadore,;-13-Camara dos Deputados -e 14-Ajuda~ 
de cus to de vinda e volta dos D;;put:Jdos. 

Son, Senhora. de Vos;;a A!trza Imperial, subJilo fiel 
e reverente.- José Bento da Cunha e Figutiredo. 

D;;:c;m·;o N. G~2G- Di<: ~2 DE DEZE~lB:lO DP.: 1876. 

Autoriza o ;'.!:nistro e Secretario de Estado dos Negocias do Im
perio a transferir de uma para outras rubricas da despeza do 
mesmo .Ministerio, no exercicio de 1875-18í6; a somma de 
õs3:W2E9::i7. 

N5o tendo .sido snfficientes as quantias votad~s no 
art. 2. o á a Le1 n. o 2640 de 22 de Setembro de 1875, que 
vigorou no exercício de 187?l-1876, para os§~ Hi
Secretnria ele Est:::do; 21- Faculdades de Medicina; 
22- Esr;o!a Po!ytrchnica; 23 -lnsti luto Commercial; 
S:~-lnstrilrção prim;:ria c secundaria; 26 --Instituto 
(]o:; meninos crQ:os; 39-Soccorros publicos: 40-
0br:ls; e 41- El'cntu:u's-, Hei por bem, Ouvido o 
Men Con;;c!ho rJn .Ministms, c nos termos dos arts. 13 da 
Lei n. o H 77 t!e U de Setembro de 18fi2 e 40 da de n.' W07 
de 2(j de Sr·tem!Jro do 1.867, Autoriz~r o Ministro e Se
c!·et.ario d(~ E~iadn flos Nc.Q·ocios do Imnrrio a applicar 
il< (;t'Sf>Cí:'lS C::!s :m.cncio::ar\as ve:·b'1~ a qu'lrltia de fjU~· 
n~:e:,tns o1!c::!a c. seis conto~ cen:o e dous mil 
i}ovcc:.~~!tcs cinccenta c so:c iéis (:JSJ:i02~~·gJ7), ti
rada das sobras dos §~ 11 :t ~ Cn In& r a dos s~~nadorcs; 
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i:!"'- Camara dós Deputados-e:l4-Ajudas de custo de 
Yinda e volta uos Deputados -,do referido art. 2. o da 
citada Lei n. o 26'1.0 de 22 de Setembro de 1875. 

O Dr. José Bento da Cunha e Fi~ueiredo, do Conselho 
de Sua Magestade o Imperador, Senador tlo Imperio, 
Ministro c Secretario de Estado dos Ne.~ocios do Im
perio, assim o tenha· entendido e faça exec-utar. Palacío 
do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quin~uagesimo·quinto da In
dependencia c do Imperio. 

PRINCEiA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6-í27 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Rescinde o contracto celebrado com Charles William Kitto 
para a introducção_ e estabelecimento de immigrantes da In· 
glaterra. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do lmpe· 
ratlor, Conformando-se por· Su1 Immediata Resolução 
cl2 10 do corrente mez, com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulla de 4 do mesmo mez, Ha por bem, de 
accõrdo com o que dispõe a clausula 2L" das que bai
xaram com o Deereto n _o 5271 de 26 de Abril de 187::1, 
Rescindir o contracto celebrado em Yirtude do preci..: 
tatlo Decreto com Charle~ William Kitto para a in~ 
trotlucção c estabelecimento de immigrantes da Ingla
terra, ficando o concessionario, ou a em preza por elle 
organizada, sem dir-eito ás concessões relativas a terras 
gratuitas, ou pdo preço mínimo da Lei, comexcepç~o 
das que jã estiverem occupadas por immigranle~ cs:.!;l.a:!,;-~==~ 
belecidos, á preferencia mencionada na clausu .- CAM 
ao privilegio p:u·a o tramway, e bem assim ~~ \)~ , 
favores de que fJZ::m mençii:~ a~ clan~nhs \':S'- .)':'' 1· 

i!6.' do con:ra:~to ~nrr:~ inili,·a:!o. f C">-..'v'\f. 

!' ....-:::.) 
~ 

DCS 
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Thom:1z Jos~~ Coelho Je Almeida, do Conselho de Sua 
I!1agest~•tlc o Imperador, Ministro e Secretario lle Es
tado dos Negocias da Ag-ricultura, Commcrcio e Obras 
:"::bl!c1~, ~P-sim o tenha entendido e faca r;:ecutar. 
Pabcio do Rio de Janeiro em vinte e dous ele Dezembro 
fie mil oitocentos setenta c seis, quinquagesimo quinto 
ela I ndcpendrncia c do lmperio. 

PRTNCEZA IMPERIAL REGENTB. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 64,28 - DE 22 DE OEZEMBUO Di\ 1876. 

Proroga por cinco annos o prazo do contr:!cto ccicbrado com a 
Companhia Brazilcir:~ de Navpgação a Vapor. 

A Prinrez::t Imperial H.cgente, em Nome do Imper~~or, 
Attendendo <:O que representou a Comp~nhia Br:::zileira 
dn Na">'er;ação a Vapor c Tendo ouvido a Secção dos Ne
gocias do Imperio do Conselho de Estaüo, I-1:1 por bem 
Prorognr por cinco annos o prno mal'cado na clau
~llla 2il." do contrncto approvado pelo Dc~creto n. 0 51S28 
de -17 tlc Janeiro de 1814, com a red ncção de :W 0

/ 0 no 
subsidio que a mesma Comp:mhia recebe, e ficando esta 
novação de contr:Jclo dcpenden te de approvnção da 
Assembléa Geral. 

Thomaz José Coelho de AlmciJ~, do Conselho de Sm 
1\Iagcstadc o Imperador, Min is~ro c Secreta rio ele E o ta do 
dos Negocios cb AgricuHura, Comm~rcio e Obras Pu
blica::, assim o tenha cntcnrlido c faça executar. Pal::\cio 
do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil 
oitoeentos sctcnl;! e seis, quinqnagesimo cpinto da Iwie
pcndenci:J e \ln Imperio. 

PRINCEZA BlPElUAL REGENTE. 
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DECHETO :v. 6129-mi 22 DE DEZEMBRO üE i8i6. 

Autcriza a novação L:) contracto ·celebrado com" Concei<.;ão & 
Co:npan!lia •, pr.ra o serviço da navegat_:ão por vapor na linha 
de r.Jontevidéo a Cuyabá, na Provincia à e Mato Grosso. 

A Princeza Imperial Hegente, em Nome do Impera
dor, Attendemlo ao que repres~ntou a Comp.mliia Na
cional ue Na ,·eg~;ção, cessionaria do contra c to celebrado 
com Conceição & C.omp:mhia e approvado pelo Decreto 
n." 4533 ue i de Junho de 18j0: Tendo ouvido o parecer 
da Secção dos Negocias do Impcrio de Conselho de Es
tado, Ih por bem AutorizJr a novação do mesmo con
tr:.!cl.o sob as clausulas que com este baixam assignadas 
por T!wmaz José Coelho de Almeida, do Conselho de 
Sua Magestaclc o Imperador, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocies d~ Agricultura, Commercio e Obras 
Public<~s. qu<J assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro 
de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto 
úa Independencia e do lmperio. 

PR!NC~ZA PlPEHIAL REGENTE.· 

<Dli::.usu!~s a que se rei"e1r•e o Deci•eto n. 0 6429 
dest.a dat..~. 

I. 

Os vapores que a Companhia :Hlquirir de ora em diante 
para o serviço da linha ele nrrvegação mixta, entre Ilion
tevidéo e Cuy:.~bá, em l\íato Grosso, terão as condições 
de navcgabiiiJade quo atlendam, sem prejuízo de segu
rança, á rapidez das viageus e commodidades dos passa
geiros e cargas. EslJs condições serão verificadas pre
viamente, e ap;.;rovadas pelo Governo Imperial. 

11. 

O prazo para as viagens redondas fica elevado a 45 
dias, em quanto a Companhia não possuir material flue-
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taante, melhor _adaptado ás circumstancia~ do serviço da 
linha; sendo reduzido neste caso ao prazo de 40 dias pri
mitivamente fixado. 

III. 

Fica prorogado por mais dez annos, a contar desta 
data, o prazo do con_tracto vigen!e q<Ie devia findar em 
1880, na confo~i!tl"élde da clausula 7. • do Decrt'to 
n.• 5200 dd.J:'ãe Jâül*fo de :1.873. Si, porém, antes de 
11nalisar este·~razo-, "'e estabelecer via de communica
ções terrestre-s mais rapida, o Governo ImpPrial poderá 
rescindir o contracto sem indemniz:1ção para a Compa
nhi:l. 

IV. 

Fica elevada a vinte e cinco contos de réis, desde a 
data do presente Decreto, a subvenção concedida á Com
panhia, pela clausula 16." do contracto approvauo pelo 
de n. • 4535 de 7 de Junho de 1870. 

v. 
A Co:npanhia obriga-se: 
i. • A reduzir á metade o preço das passagens do porto 

de Montevidéo para a Província de Mato Grosso; 
2.• A reduzir a tarifa dos fretes, não podendo cobrar 

mais de 70 réis por kilogramma, e 50 réis por decímetro 
cubico pela carga que fór transportada de!Ion tevidéo 
para Corumbá e 40 réis por kilogramma e 30 réis por 
decimetro cu bico pela carga entre Corumbá e Cuyabá; 

3. • A reduzir na mesma proporção os preços da tarifa, 
encommendas, dinheiros e valores que forem transpor
tados pelos seus vapores. 

VI. 

As presentes clausulas serão submettidas á Assembléa 
Geral Legislativa, na parle que dependerem de sua ap
provação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de i876. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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'DECRETO N. 6í:10- DE 22 DS OEZI!:}lnB.O DE 1876. 

·.:oncede a Keller &· CJmp. prorogar;ão por nnis um :mno do 
praz:o marcado- na clausula 6. • do Decr0to n. 0 6121 d8 15 de Fe
vereiro do corrente anno. 

A Princ~za Imperial Regente, c::1 N:l:~le uc S::a .Ma-· 
gestade o Imperador, Al ten,tenjo :!O que L;e re,jue
reram Keller & CJmpaniJia, H~ po;· bJ.:l Prurogar, por 
mais um anuo, o prazo nnrcaJo na cL.usula se:(l.a do 
Decreto n. o 6121 de 16 de Fevereiro do concnte anno, 
que lhes concedeu fiança do juro de sete por C<)nto, ga
rantido pela Lei Provincial n. 0 1i41 de 8 de Junlto de 
1.874., sobre quinlwntos contos de réis (500:000~'\DO::l) 
e g·arantia de igual juro, até outro tanto desse capit;d, 
á Companhia que erganizarem para o estabelecimento 
de um engenho central, destinado ao fabrico de as~ucar 
de canna no município de Agua Preta, comarca de 
Palmares, na Província de Pernambuco. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho d~ Sua 
1\lagestade o Imperador, Ministro e Secretil.:-io de E.,;L(b 
dos Negocias da A!.\'ricullura, Co:nml):-Ci() e o:)ras Pu
blicas, assim o tenha entendido e fJÇ'l e·;.ecL!laJ·. Palaci() 
do H i o de Janeiro e~n vinte e dous de ::leZt)il1bl'() de mil 
oitocento::; setenta e seis, qui~ll!Uagesi:no quinto ua In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA HIPEI.HAL REGENTE. 

Tlwma..r José Coelh1 de Almeida. 

DECRETO N. 6~31- DE 2::1 DE Dl::Zl':::UBRO DE i876. 

_-\pp:·ova a refom111. dos estatutos da Companhia Comm3rcio e 
Lavoura. 

A Princcza Imperial Regente. em Nome ch Im:1e 'ior. 
Attende!1do ao que requereu?. Comp:lllllia Com.ae .. 'io e 
Lavoura, devidamente representada, e de conform:cladc 
com o parecer da Secção dos Negocias do Imperio do 
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Conselho de Estado, exarndo em' Consult1 de 31 de Ou
tubro ultimo, Ha por bem Approvar a reforma de seus 
esta Lutes, nos termos em que foi feita. 

Thomaz José Coelho de Almeida, tlo Conselho de Su:l 
Magestadc o Imperador, :Ministro c Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Pubiicas, assim o tenha entendido t~ fdça executar .. Pa
lacio do Rio de Janeiro em Yinle e dous de Dezembro de 
mil oitoccr:Los setenta c seis, quinquag.-~sir:!O qui:: to da 
IndcpenderJcia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL HEGE:NTE. 

Thomaz JcsrJ Coeft:J de A.hneidc1. 

Reforma dos estatutos da Companhia
Commercio e Lavoura - ap1)rovada em 
assembléa ger~tl eles· accionistas. 

O urt. 4. o e seu paragrapho unico serãc sui;stituidos 
;pelo seguinte: 

«Art. !L" O capital d<1 Companhia é de 3.COO:CD0;)00ü 
l!ividiüo em i5.COO acçGcs lle 2005COO eaC::! t;~l:a, (as 
qu<:cs fk!m em i ttid<:s 7. ~CO, distril;uindl;-s~· pol' cst:~s 
acçõcs o e~;pitd rr:Ltliz~:(:o. 

« As rcst:mtcs 7 .EOO ;;ccucs poc1erão ~CT c'::üttiuas C!1l 
pcqu:;nas series ou na su:: tct<l!iu;;de por de! i :]cr2ção li<' 
asscm!)léa geral dos accionistas, depois liLW Lvt'l' s~de> 
1ntegrdmentc realizado o e:1pit2l c~a pri:11cira c::~is~ão. » 

No ;_;rt. 12 eliminem-se as mbvras: <c e do G2rentc." 
No 2rt. l:'i, su:;stituüm-se ·os a!g;:ris:::os 20 1K!os ele 

-«iÜ.» 
Ao§ L o do <1rt. :17 acrescente-se depois ltcs palavras 

-pelo menos: «os Directores e iOO o Gerente. » 
O art. :19 será substituído pelo scguiete: 
«Art. :19. O mandato do Conselho Director r\mará um 

trie:cn i o cmnpleto; findo ~ste prazo se prcccderú a 
nova elei<:;ão de conformillndc com o disposto no 
art. !2, sendo permitt:rlo a reelcif:ão. 

<c Puragnmho unko. O primeiro· tr!ennio do maneia to 
Jo Conselho'Director ccnta-se de Julho de :1.876, época 
em que foi eleita a actua! DireetorL:." 
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Ao art. 20 acrescente-se depois da palavra- compete: 
« e é de seu tlcvcr. » 

No ~ :1.. 0 do mesmo artigo eliminem-se as palavras: 
« até <1 éooca marcada no art. Hl. » 

O ~ 2> tio mesnlo artigo s:~rá substituído pelo se
guinte: 

« ~ 2. o Dirigir o escriptorio, auxiliar o Gerente sempre 
que isso sej:1 necessJrio, e ré·sclver qualquer assumpto 
de interesse para a Companhia.» 

O paragraplw unico do art. 2i será substituído pelo 
segum te: 

« Paragrapho unico. No caso Ce resignação ou vaga 
por qualquer motivo, os membros restantes do Conselho 
Director ou da Com:nissão Fiscal poderão chamar um 
accionisLa nas mesmas condições de elep-ibilidade, o qual 
servirá até á prirr!eira reunião ordinaria ou extraordi
naria da a:.scmbléa geral, que· poderá confirmai-o no 
cargo que foi cll;uaado a exen.:er, ou eleger outro em 
seu lugar. • 

Do ~ 4. o do art. 23 eliminem-se as palavras: « apre
S('!ltar-lhe o ld<:nro <mnu;ll e um relatorio circum
stanci<Hio dasoperaç.õcs c estado da Companhia. • 

O art. 2!J. será sdstituitlo pelo seguinte: 
«Art. 24. A CommissJo Fiscal será compost:~ de tres 

accionistas, S3nuo c..lous dos maiores e de maior <tn tig· ui
tlauc, c um eleito em eatlu reunião ordinaria da assembléa 
geral, guunlad::s <:s mcsm::s formalidades da eleição 
dos mcmLros do Conselho Director. » 

l:Uo de Janeiro, 5 de Ü!ltllbro de 1876.-(Scguern-se as 
assigna luras.) 

DECRETO N. ú4.3S!- m: ~2 DE DEZEMBHO DE 187(5. 

Approva, com modificaçc,es, cs· estatutos do Club de Corridas 
"Valenciauo." 

A Princeza Imperial Rcgcn te. em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Club Je Corridas« Va!en
cia!10 », devid~mcnle representado, e de conformid<Hlc 
com o na rccer lla Sccçi:lo dos N egocios do Im perio do Con
selho tle Estado, exarado em Consulta de 20 de Novem
bro prox:imo p:l!'Sado, lb por bem Approvar seus esb-

-PARTE 11. 1,.,. 
1l0) 
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tu tos com as modiflcar;ões que com este b:lixam, assig
nadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho 
·de S:.w l\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario 
de Est;Jdo dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Dbras Publicas. que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio uo lHo de Janeiro em r in te c dous de De
zembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quialo da InJ.epcndenci,a e do imperio. 

PRINCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clausulas a que se rerere o Decreto n. 0 643~~ 
· desta data. 

I. 

No art. 1. o acrescente-se: a liquidação se fará de 
conformidade com as leis vigentes. 

li. 

O nrt. 8. o fica assim redigido: 
O P!·esitlente da Directoria não será o da assembléa 

geral, o qu;l! pouerá ser ele i to por acclamação, ou por 
qualquer outro meio, em cada reunião da assembléa ou 
com a antecedencia que o Cl ub entenda. 

Nas eleições para os cargos sociaes não se admittem 
votos por procurador. 

li I. 

No art. 21 acrescente-se: o emprego do fundo social 
não se fará sem deliberação da assembléa geral dos as~ 
sociados. 

IV. 

No art. 21J, diga-se : os premi os das corridas de ca
vallos serão fixados pela mesma asseml:>léa geral. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 22 de Dezer!J.bro ue :!873. 
- Thomaz José Coelho de Almeida. · 
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Estatutos do Club de Corridas Valenciano. 

DA ASSOCIAÇÃO. 

Art. L 0 O Club de Corridas Valcncia•lo, cuja séde será na ci
dade de Valcnr;a, tem por Jim prclparcio:Jar aos seus sotios toda 
a sorte de conitlas de cavallos, e promover por todos os mews ao 
seu alcance o melhoramento da raca cavallar, sendo a sua dura-
~:ao de vinte annos. · • 

DOS SOCIOS. 

Art. 2.P A Sociedade compor-se-ha de duas categorias de socios: 
~Jiectivos e honorarios. 

DOS SOCIOS EFFECTIVOS. 

Art. 3. • Serao considerados socios eiiectlvos aquelles que con
correrem com a quantia de duzentos mil réis de uma só ver. ou 
em presta<:;ües de cem mil réis a juizo da Directoria. 

~ 1. 0 Para a sua admissão é preciso que sejam propostos por 
qualquer· socio, com indicn~âo de seus nomes, prol1ssfio e resi
dencla e approvados pela Directoria por unanirnit.lade de vatos 
em escrutiiiiO secreto. 

~ 2. o O se a numero será i Ilimitado. 
li 3. o Os soei o:; desta categoria terão direito a tomar parte em 

todas as questões sujeitas a assembléa geral, a votar e serem vota" 
dos para os cargos da Associação ·e a tres lugares na archibancada 
das corndas. 

DOS SOCIOS HONORARIOS. 

Art. 4. 0 Serão considerados socios honorarios todos aquelles 
que prestarem serviços reaes e important~s _a Associação ou os 
que a assembléa entender merecerem essa drstmccão. 

~ 1. 0 Os socios desta categoria gozarão dos mesmos direitos 
que os demais socios, menos os de votar e ser votados. 

DA ADliiNISTRAÇ:Í:O DO CLUB. 

Art. 5. 0 A Sociedade será administrada por uma Directoria 
.:omposta de Presidente, :1. o e 2. o Secreta rios e um Thesoureiro. 

liA DIRECTOR!A. 

Art. 6. o Compete á Directoria : 
A administração da Sociedade, applicação do fundo social de 

.~onformidade com os estatutos, a nomeação e demissão dos em-
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P!Cgados ne~essarios, a esti pu!a0ão dos ~alarios, a designação dos 
d1as de co;TJdas, a apresentarão do progra;nma á assembléa geral 
conforme prescreve o art. 13, a IJomeaç~o dos juizes par::t as 
corridas e 11nalm·.·nte tudo quanto disser rcsp8lto á boa marcha 
da Associarão. 

Art. 7. o A n;rcctoria s~rá eleita ann:J~ImGnto, quinze dias 
antes da ultima sessão do armo, comp.;tindo ao Presidente con· 
vocar a asscm!Jléa geral p:tra esse fim: poderá ser J'eeleita. 

DO PIIESlDM':'iTE. 

Ad. 8. o Co•npcte ao P•esi:Jeate: Presidir as sessões, manter 
a ordem ncHas, ruLric:u· loJos os livros c pap~is c marcar a 
ordem das tlhcussõcs. 

Art. !l. o (:o:npetc aa :1.. 0 Sec!'ctar!o: Su!Jstlluir o Presidente 
C!D seus i:upedi!11cnto~, c~tretei' a corrcsponden~;ia da AssociatjüO 
e dar della conta á Direclori:1, armunciar as sessões. convocar 
a asserhbléa, fazer o relatorio da !!l<crcha da Associàção, a ad
missão dos sodos, coramunicar-l!Jes por escripto e ter em boa 
gu~rtia o archivo da Sociedade. 

Art. !o. C::Jmpctc ao 2. o Secret:lr~o: Substituir o !.. 0 e fazer 
as a!!laS l!as sessões. 

DO THESOl:I\ElllO. 

Art. H. Compete ao Thcs:mrciro: Receber as quantias com 
que entrarem os socios, fornecer o dinheiro para as despezas 
autoriz;!das pel:t Düedori3, zelar os fundos da Sociedade que 
ti ver sob sua guarda mantendo a escripturaç;lo em regra e apre
senlat· na ultima s~ssão de cada anno um balan~o da receita e 
despcza do annu de~orl'ido, o qual será entregue a"o L 0 Secretario 
c a1Jp8nso ao rJiatorio. 

DA ô SESSÕES . 

. \rt. 12. As s~ssõe3 dhidir-se·llão em ordinarias c extraor
dinarias. 

DAS SESS0ES OR!H!'! AHIAS. 

Art. 13. Antes de cada corrida haverá sempre uma sessão 
Ol'(linark, para conhecer-se do programma, para ella adopta-do 
pela Diredoria. 



EXECUTIVO. 13t7 

Art. 1~. A' assembléa geral compete: A eleição para os cargos 
da Associação, tomar annualmente contas á Dtrectoria pela sua 
administracão durante o anno decorrido e conhecer das questões 
apresentadás pela Directoria. 

§ i. 0 Para que seja constitui da a assembléa geral será preciso 
que se achem presentes pelo menos seis socios além dos membros 
da Directoria. 

DAS SESSÕES EXTRAORDINARIAS. 

Art. 15. O Presidente poderá convocar a assembléa extraordi
nariamente a juizo da Directoria, ou sob proposta assignada pelo 
menos por seis socios, em que se designe o fim da reunião. 

DAS ET,EIÇÕES. 

Art. 16. Serão eleitos annualmente os funccionarios para os 
cargos da Associação como dispõe o art. !7. 

Art. 17. As eleições se farão por escrutínio secreto e maioria 
absoluta de votos presentes. 

Art. 18. Para supprir as vagas que se derem, convocar-se-ha 
a assembléa extraordinariamente, quando por acaso não esteja 
proxima a sua reunião ordinaria. 

Art. 19. Nas discussões se guardará todo o respeito, sem o que 
o Presidente poderá fazer retirar da sala aquellc que perturbar o 
soccgo e a ordem, o orador se dirigirá sempre ao Presidente, e 
ninguem poderá f aliar mais de uma vez pela ordem em qualquer 
discussão : quanto ao mais serão observadas todas as disposicões 
que a esse respeito têm lugar nas outras assembléas. · 

DO FUNDO SOCIAL. 

Art. 20. Constituirá o fundo social: 
As quantias com que entrarem os socios, o producto liquido 

das corridas dadas pela Associacão, quaesquer donativos a ella 
feitos e os juros destas quantias depois de addicionado ao capital. 

APPLICAÇÃO. 

Art. 21. O fundo social será empregado na indemniznção do 
terreno de que se fizer acquisição, na construcção e conservavão 
da raia, em premios para as diversas corridas e no mais que 
parecer necessario e conveniente á Directoria. 

DAS CO!IRIDAS. 

Art. 22. Haverá por anno tantas corridas 
tarem os fundos da Associação. 

Art. 23. Dt:pois de approvados estes estatutos, a 
elegerá uma com missão para organizar um regula me ~Si 
para as corridas, o qual depois de prompto será su · t.oOi.. 'Q 
vacão da Directoria. ~~ 

- ~~ 
o Q:) 

\. " o0~: 
-~· '"'~s <Jé~ 
~"'~~--~~:__-~ 



13i8 ACTOS DO PODEll 

DOS PllEMJOS. 

Art. 2-l,. Para ca:da corrida h a verá um premio em joi:1.s ou rn: 
diniJeiro. conforme parecer á Dirrctoria. 

Art. 25. Os premios senTo distrilmidos aos vencedores logo 
que termin~r a ultima corrida do dia. 

DISPOSI(.ÕES GERAES. 

Art. 26. Dcver·sc-hn fc!ntcndrr por cargos da A~srciar;io os d:: 
DirPctoria., sPndo da conlpclcncia desta· a nomc~cuo "p;:ra os 
outros Plllprrgos. 

Art. 2i. Niio gozariio dos direitos conferidos pelo art. 3. o c 
s:·us p~ragraphos os socios que não ti verem a ind:1 s~ tisfeito a sua 
entrada até o dia da primeira corrida depois de sua approvac:lo. 

Art. 28. Considerar-se-ha dissolvida esta Sociedade desde que 
o seu fundo social seja insufficiente para as suas despezas ou 
quando por espaço de dous annos não appareçam animaes 
inscriptos para as corridas. 

Art. 29. A Directoria organizará um regulamento especial que 
será observado pelos socio,; quando se acharem na sala das sessões; 

Cidade de Valença, 5 de Outubro de !875.-(Seguem-se as assi
gnaturas.) 

DECRETO N. 6l33- DE 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Appt·ova as alterações feitas nos estatutos da Companhia- Pau"· 
lista. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome rlo Impr>ra
dor, Attendcndo ao que rerJuereu a Companhia-- Pau
l-ista, devidamente representada, e c~ e conformidade com 
o parece1· da Secção dos Neg-ocio~ do Imperio elo Conse
lho ele Estado, exarado em Consulta de treze c1e Novem
bro proximo lindo, Ha por l1em Approvar <lS allera(;õcs 
propostas nos artigos p!·imciro e trinta e sn1e closrsta
tutos que llaixaram com o Decreto n." 42tl3 de :::8 de 
Novembro ele 18G9. 

Thomaz Jo~é Coelho de Almrida, do ConselhO ele Su;; 
l\Iagestar!e o Imperador, Ministro e Secrelario dr- Es
tado dos Negocios da Aa:ricullura, Cornrnercio c OiJr;!S 
Publicas, assim o tenlla enlendido c faça executar. 
Palacio do Rio de J;meu·o em vinte e dous de Dezem
bro de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesimo 
quinto da Independencia e do Impcrio. 

PRINCEZA IliiPERIAL REGENTE" 

Thoma:: .Jo;;é Coelfw dr Alml'id11. 



!rXECUTlVO. 

-~:lteraçBes a que se ret"ere o Decreto 
n. 0 6433 desta data. 

I. 

O art. L" fica substituído pelo seguinte: 
A Comp;1nhia que '-C denominava- Companhia P:~i1-

H,ta lla Estrada ele Ferro dr Jundiahy a Campinas- se 
denominará- Paulista de Estrada de ferro do Q,,.ste -e 
1crá por fim custear a estrarla de ferro entre .Tundiahy 
r. Rio Claro, con"truir e custear ramaes para o rio 
l\Io!:!:y-guassú e outras estradas que possam ser projec
tadas. 

li. 

O art. 37 fie:-~ a.~sim rcdigitlo: 
O capital ~ocial da Companhia Paulista de Estrada de 

f,'rro do Oe,te será de quinze mil contos de réis 
(15.000:0005000) dividido em acr;ões de duzentos mil 
réis (2005000) cada uma. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 
-187G.- Thomaz .José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. G134- DE 22 DE DEZ!o:JI~:lO DE 187G. 

Approva a reforma flo art. 7. 0 dos estatutos da Companhi:t Cea
rense da via fcrrca ,;c Baturité. 

A P1·inrcza ImpcrLtl R;'p-cnte, em Nome do Imperador, 
Attcn,!endo ao que requereu 11 Comranhia Cearense da 
via f:~rrca de Ba luritt\ e ue conformidade com o p:1reccr 
da Secção do' i\"egoeios do Im: erio do Con~elho de E~
tnclo, exnrncloem Consulta ele :1.6 de Ontnhro ultimo, Ha 
por bem Approvar a rcformn elo art. 7. o dns estatutr:s da 
referida Companhia que b:1ixaram com o Decre1o 
JJ.

0 
~780dn 30 de Agosto de 1871, no sentido de reduzir 

;1 20 o numero de acções de que trnt:1 a que lln artigo. 
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Thomaz José .Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
liiagestade o Imperador, MinistJ·o e Secretario de Estado 
dos Negocias da ·Agricultura, Commercío c Obras Ptl
blicas, ~1ssim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do lU o de Janeiro em vinte c dons de .::lezembro d0 mil 
oitocentos ~eten ta e seis, quinquagesimo quinto da In
Jepcndcncia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho 1e Almeida. 

DECRETO N. 61i35- DE 22 DE DEZ!UIBRO DZ !876. 

Approva a.s altera(;ües feitls nos Estatutos da Associação da Praça 
do Commcrcio do Pará. 

A Princcz:~ Imperial Regente, 'lm Nome do Imp2rador, 
Altcndendo ao que requereu a Associação da lJr2ça do 
Commercio do Pará, o de coilformidndo com o parecer 
da Secção dos Negocias do I:nperio elo Conselho de Estado, 
cxararlo em Consult:t de 9 de Setembro ultimo, I-Ia por 
bem Approvar <:s alt,...raçõcs foi tas nos respeetivos esta
tutos, e que COll1 este lJ:1ix:tm, assignadas por Thomaz 
José Coelt10 de Almcid;:, do Conselho de Sua Magestade 
o Imp::rador, Ministro e Secret:lrio do Estado dos Nego
cios da Agricultura, Commcrcia e Obras Publicas, que 
assim o tenha entendido c L1ca oxecutar. Palacio do 1\io 
de Janeiro em vinte e dous do Dez~mlJro de mil oito
centos setenta e seis, quinquagc~imo quinto ela Indcpcn
dencia c do lmperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Tlwma:, Jo.~r! Coeliw de Almeirh. 
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Altei"açéies a (JUe se ret"ere o Decreto n. 0 643S 
desta data. 

I. 

O art. 2. o dos estatutos será substituído pelo se
guinte: 

A Praça do Commercio abrir-se-ha todos os d :as u leis, 
ãs 8 horas da manhã e encerrar-se-ha ás i da tarde. 

li. 

O art. 7." será substituído· por este outro: 
As assignaturas da Praça do Commercio serão por 

firmas ind ividuaes ou collecliva s. Quando a a~signa
tura fur por firma eollectiva, só um d'entre os socios 
della poderá votar e ser votado, os outros socios gozarão 
das regalias de assignan te. 

§ :1.0 Quando a assignatura fôr por firma collecliva, 
sendo esta dissolvida, o socio que ficar com a assigna
tura da Praça, deverá participai-o dentro do prazo de 
30 dias, sob pena de ser eliminado. 

§ 2." Os assignantes da Praça do Commercio ficam 
divididos em duas categorias : uma com a denomi
nação de-Socio da Praça do Commercio, e pagará a 
joia de 50;5000, e a annuidade de 4:0/$000. A outra com 
a denominação de assignantc, e não pagará joia, mas 
sómente a annuidade de 245000. 

§ 3 . .-Os socios da Praça do Commercio poderão votar 
e ser votados, e terão todas as mais vantagens consi
gnadas nos estatutos; o;; assignantes poderão as5islir ás 
discussões, mas não terão o direito de voto. ToJas as 
outras vantagens e regalias lhes serão garantidas. 

§ 4. o Os actuaes assignantes da Praça do Commercio 
ficam considerados socios. o~ assignantes, que o forem 
em virtude desta reforma, passarão para a classe de so
cios, quanuo paguem a joia de 50$000, e completem a 
annuiclade de í0$000. 

111. 

Ficam em seu inteh·o vigor toJos os mais artigos dos 
estatutos, excepto a primeira parte do art. :10. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 
1876.- Thomaz José Coelho de Almeida. 

-PARTE II. l6ü 
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DECRETO N. (i4,36- DE 22 DE DEZEMBRO DE 1878. 

Concede permissão a D. Anna Jllaria de Sene Rosado para ex
plorar jazidas de ouro na Província de S. Paulo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome dó Imperador, 
Attendenelo ao que requereu D. Anna .Maria ele Sene 
Rosado, como successora ele ~eu finado marido, o Bacha
rel Antonio Ri beiro Rosado Junior, Ha por bem Conce
der-lhe permissão, por dous ;:mnos, para explorar jazidas 
de ouro, em terras ele sua propriedade, na comarca da 
Capital da Província ele S. Paulo, freguezia de Nossa 
Senhora do O', sob as clausulas que com este baixam as
signadas por Thomaz José Coelho de Almeicla, do Con
selho de Sua Magestade o Imperador, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Pu hlicas, que ;:ssim o tenha entendido e faça 
exe:·utar. Pai:> e in do Hio de Janeiro em vinte e dous de 
Dezembro de mil oitocentos setenta e seis, quinquage
simo quinto da Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

Clan!!lnlas a que se ref'ere o Decreto n.0 6436 
desta data. 

I. 

E' concedido o prazo de dous annos a D. Anna Maria 
de Sené Rosado, vi uva elo Bacharel Antonio Ribeiro Ro
sado Junior, para a exploração de jazidas de ouro, em 
terras de sua propriedade Dá comarca da capital da Pro
víncia de S. Paulo, frcguezia de Nossa Senhora do O. 

n. 

As explorações poderão ser feitas por qualquer dos 
modos recommendados pela seiencia. As que se tiverem 
de fazer em terrenos possuídos por meio de sondagens, 
cavas, poços, galerias subterraneas ou a céo aberto, não 
poderão ser executadas sem autorização escripta dos pro· 
prietarios. 
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Se esta, porem, lhe fúr negada, pouerá ser supprida 
pela Prcsidencia da Província, mediante tiança pt·cstada 
pela conc~ssionaria que responderá pela indemnização 
tle todos os prejuízos, perdas c úamnos causados aos pro
prietarios. 

Para concessão de semelhante suppi'imcnto, o Pre
sidente da Prol'incia m:mdará, por l'ditaes, intim;1f os 
proprieturios para, dentro do prazo razoavel que marcar, 
apresentarem os motivos de sua opposição e requererem 
o que julgarem necessario a bem de seu direito. 

III. 

O President~ da Província concederá ou negará o 
uppri mento requerido ã vista das razões expendidas 
pelos propriet~rio~, ou á revelia deste5, declarando os 
fundamentos de sua decisão, da qua I poderão os inte
ressados recorrer para o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas. Este recurso, porém, 
sómente será re!:ebido no effeito devolutivo. 

IV. 

Deliberada a concessão do supprimento da licença, 
proceder-se-ha immediat3mente á avaliação da fiança 
de que trata a clausula 2.~ ou d1 indemnização dos pre
juízos allegados pelos proprietarios por· meio (ie alJi
tros que serão nomea:los, dous pch con!:essionaria c dous 
pelos proprietarios. Se houver empate, será decidido 
por um 5. o arbitro, nomeado pelo Presidente da Pro
víncia. Se os terrenos pertenccrera ao E;;tado o~. • ar
bitro será nomeado pelo Juiz de Dirc·ito. 

Proferido o laudo a concessionaria será ourigada a 
.effect uar no prazo de oito dias o deposito da 1ianç:1 011 
pagamento da importancia em que fór ai'bi trada a in
demnização, sem o que não lhe s~rá conced:do o sunpri-
men to da licença. -

v. 

A indemnização de que trata a clausula p1·ecedente 
será devida ainda quando as exJ)lorações forem feitas 
em terrenos de propriedade da concessionaria 011 do 
Estado, uma vez que della possa provir damno ou pre
juízo aos proprietarios confront;mtes. 
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VI. 

Será igualmente obrigada a restabelecer á sua cmta o 
curso natural das aguas que tiver de desviar de seu leito 
pela necessidade dos trabalhos da exploração. Se o des
vio dessas aguas prejudicar a terceiro, não poderá fazer 
sem licença deste, que poderá ser supprida mediante 
indemnização na fórma estabelecida na clausula 4. • 

VII. 

Se dos trabalhos da exploração resultar a formação de 
pantanos ou estagnação de a,çmas que possam prejudicar 
a saude dos moradores da circumvizinhança, a conces
sionaria será obrigada a deseccar os terrenos alagados 
restituindo-os ao seu antigo estado. 

VIII. 

As pesquizas de min.as por meio de ca·vas, poços ou 
galerias no territorio desta concessão não terão lugar: 

I. o Sob cdificios e a !5 metros de circumferencia, 
salvo, na ultima hypothese, sómente com consentimento 
expresso e por escripto do respectivo proprietario . 
. Este consentimento não poderá ser supprido pela Presi
·dencia da Província; 

2.0 Nos caminhos e estradas :publicas e a !5 metros de 
1cada lado delles ; 

3. 0 Nas povoações. 

IX.1 

A ooncessionaria fará levantar plantas geologicas ê 
lopographicas dos terrenos explorados, com perfis que 
demunstr.em, tanto quanto per mittirem os trabalhos 
que tiver feito, a superposição das camadas mineracs, 
e remetterá as ditas plantas, por intermedio do Presi
dente da Província, á menr.ionada Secretaria acompa
nhadas : :l. o de amostras dos mesmos mineraes e das 
·variedades das camadas de terras ; 2. o de uma clescri
'pção minuciosa da possança das minas, dos te~renos _de 
'dominio publico e p:1rticular nccessarios á mmeraçao, 
·com designação dos proprie tarios, das edificaç~es nell~s 
·-existentes e do uso ou emprego a que sao desti
nados. 
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Outrosim indicará qual o meio mais apropriado para 
o transporte dos productos da mineração e qual a dis
tancia entre cada uma das minas e os povoados mais 
proximos. 

X. 

Satisfeitas as clausulas deste Decreto ser-lhe-ha con
cedida autorização para lavrar as minas por ella desco
bertas nos lugares designados, de accôrdo com as leis e 
condições que o Governo julgar conveniente estabele
cer no acto da concessão, 110 interesse da mineração e 
em beneficio do Estado e dos particulares. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Dezembro de 
1876.-Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6~37- DE 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Proroga o prazo concedido a Christovão Bonini e outros para a 
exploração de mineraes na Provincia de S. Paulo. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereram Christovão Bonini, Mello 
& Assis, Mauricio de Oliveira e Sebastião Homem de 
Mello, Ha por bem Prorogar, por dous annos, conta
dos de 12 do cot·rente mez, o prazo concedido aos 
supplicantes por Decreto n. o 5820 de 12 de Dezembro de 
i87~para explorarem minas de ouro, prata ou qualquer 
outro mineral nos municípios de S. Roque e Cabreuva, 
da Província de S. Paulo. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho rle Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
.Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Indcpendcncia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

<I'I:A:A:P .;[\:J'l:J'V> 
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DECRETO N. 6&.38- DE 22 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Crêa na ~scola Polytechnica uma aula preparatoria. 

Hei por bem, em Nome de Sua Magestade o Impera
dor, de conformidade com o disposto no art. 1~8 dos 
estatutos annexos ao Decreto n." 5600 de 25 de Abril de 
1874, Decretar o seguinte: 

Art. f. o Fica creada na Escola Polytechnica uma aula 
preparatoria, em que serão ensinadas as seguintes ma
terias: theoria geral dos nu meros, operações algebricas, 
equações do :f.." e 2. o gráo, binomio de Newton, propor
ções, progressões, logarithmos e suas applicações, geo
metria plana e no espaço, trigonometria rectilinea. 

Art. 2. 0 A aula preparatoria terá um Professor e um 
Substituto, aquelle com o vencimento annual de 3:0008 
e este com o de 1.:8006000, sendo a terça parte con
siderada como gratificação e o mais como ordenado. 

Art. 3. 0 As ma terias das L •• cadeiras do Curso Geral, 
que não pertencem ao ensino da aula preparatoria, ficam 
assim distribuídas : 

L • cadeira do L" anno. Theoria geral das equações, 
geometria analytica, calculo differencial e integral, ne-
cessario ao estudo da rLeeanica racional. , 

t.• cadeira do 2.0 anno. Mecanica racional e sua ap
plicação ás machinas elementares . 

.Art. 5. o Nos preparatorios exigidos pelo art. 44, n. o 3 
dos mencionados estatutos, fica supprimido o de algebra 
e limitado o de geometria sómente á parte linear. 

Art. 5. o As disposições dos estatutos, concernentes 
aos Profes~ores e Suhsti tu tos, são extensivas aos da aula 
preparatoria, em tudo o que lhes forem applicaveis. 

Art. 6. o O ensino da :f..' cadeira do 1..0 anno do Curso 
de Minas será feito pelo Lente da :f.. • cadeira do :f.. • 
anno do curso de Engenharia Civil. 

Art. 7. o São revogadas as disposições em contrario. 
O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 

de Sua Magestade o Imperador, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e dous de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e sei~, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 
~~ 
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DECRETO N. 6439- DE 28 DE DEZEMBM DE !876. 

Pro roga por mais seis mezes as disposições do Decreto suspen• 
dendo a cobrança dos direitos de consumo do gado vaccum e 
lanigero importado nolinperio. 

Hei por bem Prorogar por mais seis mezes as dispo
sições do Decreto n. o 6050 de H de Dezembro de :1.875, 
em virtude das quaes fóra suspensa, por seis mezes, pro
rogados por igual prazo por Decreto n. o 6212 de 10 de 
I unho do corrente anno, a cobrança dos direitos de con
sumo do gado vaccum e lanigero importado no lmperio, 
e de quaesquer taxas a que estiverem sujeitos os navios 
que os trouxessem. 

O Barão de Cotegi pe, do Conselho de Sua Magestade o 
Imperador, Senador do lmperio, Ministro e Secretario 
de Estado dos Negocios Estrangeiros e interino dos da 
Fazenda, assim t.enha entendido e o faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de Dezembro de 
mil oitocentos setenta e seis~ quinquagesimo quinto da 
Independencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Barão de Cotegipe. 

DECRETO N. 6&.&.0- DE ~8 DE DEZElllBI\0 DE 1876. 

Crêa o Collegio Naval, ficando supprimido o Externato de 
Marinha. 

Usando da autorização concedida pelo art. 17 da Lei 
n.o 2670 de 20 de Outubro de 1875, a Princeza Imperial 
Regente, em Nome do Imperador, Ha-por bem Cre~'~a.':..r~u~::::::::~::= 
Internato de Marinha com a denominação de ~ o nA~ 
Naval, supprimindo-se o Externato institui ~l)~ u · 
creton. 0 li679 de 17 de Janeiro de 1871 e ~'á'Õ~se 
para esse fim o Regulamento que com e~ 
gnado por Luiz Antonio Pereira Franco f: , 

~~ 

·~, .. '0-'(.. 
,,,~ " O'JS ~ 
··~~ 



!328 AGTOS DO POIJEll 

mesmo Augusto Senlior, ?tlinistt·o e Sect·etario de Estado 
dos Negocios da Marinha, que assim o Lenha entendido 
o faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e 
oito de Dezembro de mil oitocentos setenta e seis, quin
quagesimo quinto da Indepcndencia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Luiz Antonio Pereira Franco. 

Regulamento a que se refere o Decreto n.o 6440 de 28 de De
zembro de 1876, creando um Internato com a denominacão de Col
legio Naval e supprimindo o Externato 1le Marinha. 

CAPITULO I. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

Art. L o Fica extincto o Externato de Marinha insti
tuído pelo Decreto n. 0 ~679 de 17 de Janeiro de 1871, e 
creado em substituição um Internato, a bordo ou em 
terra, com a denominação de Col!egio Naval. 

§ i. o Os alumnos do Externato que não estiverem 
habilitados com as approvações precisas para a matri
cula no L • anno da Escola de Marinha, na fórma do 
art. lO do respectivo Regulamento, combinado com o 
disposto nos arts. ·1. • e :1.6 do Decreto n. • 4679 de 17 
de Janeiro de 1.871, serão admittidos no Collegio Naval, 
se satisfizerem as condições do presente Regulamento, 
que já lhes não tivessem sido exigidas no Externato. 

§ 2.• Os Professores e Adjuntos do Externato serão 
transferidos para o Collegio Naval com as vantagens e 
condições esper.ificadas neste Regulamento ; e da mesma 
sorte os demais empregados daquelle Estabelecimento, 
sendo conservados nos lugares que actualmente exer
cem, ou designados para outros em que possam melhor 
servir. 
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CAPITULO Il. 

DAS MA TERIAS DO ENSINO E CONDIÇÕES DA MATRICULA. 

Art. 2. • O Collegio Naval tem por fim o ensino dos 
prepara to rios necessarios para a matricula no L • anno 
da Escola de Marinha. · 

'Art. 3. 0 Ocur·sodo CollegioNaval será de tres annos 
e dividido do seguinte modo: 

L" ANNO. 

Arithmetica ate proporções. 
Elementos de grammatica portugueza. 
Historia do Brazil. 
Geographia physica, especialmente do Brazil. 
Inglez e francez (leitura, traclucção e elementos gram

maticaes). 
Desenho linear. 
Exercícios gymnasticos. 

2. 0 ANNÓ. 

Arithmetica (estudo completo). 
Grammatica P._ortugueza (estudo completo). 
Historia antiga. 
Continuação da historiado Brazil (estudo completo). 
Continuação da geographia physica ( estudo com-

pleto). , 
Francez e inglez (leitura, traducção e grammatica). 
Desenho linear (continuação). 
Exercícios gymnasticos, comprehendendo natação. 

3. 0 ANNO. 

· Algebra elementar até a resoluçãO das equações e dos 
problemas do L • gráo. 

Historia média e moderna. · 
Portuguez (exercícios orthographicos e de redacção). 
Geographia (estudo completo). 
Fr:mcez e inglez ( composição e conversação). 
Noções de geometria elementar. 
Exercidos gymnasticos inclusive natat;~lo. 
- 1'.\!\TE 11. i67 
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Paragrapho unico. O Conselho de Instrucção do 
Colle!üo Naval, em programma que será submettido á 
approvação do Ministro, indicará minuciosamente o 
desenvolvimento das ma terias de ensino em cada um dos 
annos do curso de que trata o presente artigo. 

Art. 4. o O Collegio Naval só admittirá alumnos in
ternos, em numero annualmente fixado pelo Governo 
antes da abertura das aulas. 

Estes alumnos terão praça e soldo, como os Aspirantes 
a Guardas-marinha, não se considerando, porém, o 
tempo que passan~m nesse Collegio como de serviço mi
litar computavel para a reforma, habito de Aviz, etc.; e 
serão denominados- Alu!;mos naYaes. 

Art. 5. o A matricula terá lugar por ordem do i\li
nistro, provando o candidato na Côrte perante o Di
rector do CfJllegio, e nas Províncias perante os Pre
sidentes: 

i. o Que é cidadão brazileiro. 
2. o Que foi vaccinado. 
3. o Que tem mais de fO e menos de :15 annosde idade; 

o que constará de certidão de baptismo ou de outro do
cumento equivalente. 

4. o Que dispõe da necessaria robustez, e não tem 
defeitos physicos que o inhabilitem para a vida do mar. 

A inspecção de saude para esse fim será feita, na Côrte 
em presença do Director do Collegio Naval pelo respec
tivo Medico e por dous outros que o Minis~ro designar; 
nas Províncias perante o Presidente por uma commissão 
de tres Medicos que o mesmo nomeará. 

Na falta de documento que mereça fé, em inspecção de 
saude se poderá tambem verificar se o candidato foi vac
cinado. 

5. o Que mediante exames preliminares obteve appro
vação nas seguintes ma terias: 

Ler e escrever o portuguez. 
Ler e escrever numeras inteiros e fazer as quatro 

operações sobre esses numeros. 
Doutrina christã. 
Art. 6. o Os exames preliminares para admissão no 

Collegio Naval serão prestados 'em presença de uma 
commis~ão de tres membros do magisterio do mesmo 
Collegio, nomeados pelo .Ministro sobl'e proposta do Di
rector ; e nas Províncias onde residirem os candidatos, 
serão feitos perante uma com missão de tres Professores 
nomeados pelos respectivos Presidentes. 

Paragrapho unico. O pai ou tutor do candidato que fôr 
approvado, apresentará, naCôrte ao Director do Collegio 
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Naval , e nas Províncias aos Presidentes o requeri· 
mento de admissão; o qual, devidamente informado, 
será enviado ao Ministro em tempo de poder este re
solver. 

Art. 7. o Terão preferencia para a matricula no Col
legio Naval: 

§ L o Os candidatos que, além de satisfazerem com 
igualdade as condições impostas nos artigos anteceden
tes, p,xhibirem provas, no mesmo Collegio Naval ou 
perante as commissões nas Províncias, de regular co
nhecimento em francez, inglez, latim e em quaesquer 
outros preparatorios. · * 2. o Os filhos dos Officiaes de Marinha (art. 57 do 
Reg. n.o 4720 de 22 de Abril de 1871). 

§ 3. o Os filhos Jos Officiaes do Exercito. 
Art. 8. o As matriculas ficarão encerradas no dia l(l. 

de Fevereiro. 
Até o dia 1.4 de Março, porém, poderão ser attendidas, 

por despacho do Ministro, reclamações fundadas em 
motivos extraordinarios, sobre o que deverá informar 
o Director. 

CAPITULO III. 

DO EXERCICIO ESCOLAR. 

ArL 9." A abertura das aulas terá lugar no primeiro 
dia util posterior a U, de Fevereiro e o encerramento 
em 30 de Novembro. 

Art. lO. Sómente serão feriados no Collegio Naval, 
aléry. dos domingos e dias santos; 03 de festa ou luto 
naciOnal, e na quaresma desde quarta feira de Trevas 
até domingo de Paschoa. · 

Art. H. Durante as ferias geraes o Ministro poderá 
occupar os alumilos navaés ém pequenas viagens que 
os habituem á vida do mar; destinando para isso um 
navio da Armada, no qual embarquem· tambem para 
acompanhai-os o Director do Collegio Naval e os demais 
empregados que forem necessarios. . 

Art. !2. As ma terias do curso preparatorio serão 
leccionadas como indica o seguinte horario~ que não 
poderá ser alterado sem approvação do JUinistro, sob 
proposta do Director, ou do Conselho de Instrucção. 
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HORA.RIO. 

1.0 anno ( pelolíi ~uljun1;os.) 

f.O TEMPO. 2.0 TE::IfPO. 3.o TEMPO. 4.o TE~fPO. 

9 .ís 10 !. lO !.30' :lsll !.30' 12 h.-15' :i f h.45' I h. 40' lis 2 h. 4á' 

~.a feira ..•.•. Historia ..... Portugncz .... Arithmctica ... Franccz. 
3.a feira ...... Geographia ... Portuguez .... lu em ......... Inglez. 
4.• feira ...... Historia..... Desenho ..... Idem ......... Franccz. 
5.a feira ...... Gcographia ... Porlugucz .... Idcnt. ........ lnglez. 
6.• feira ...... Historia ...... Portugucz .... luem ......... Fr>.nccz, 
SablJado ..... Geographia ... Desenho ...... Idem ......... Ing!cz. 

2.o anno. 

:t..o TEMPO. 2.o TEMPO. 3.o TEMPO. 4.o TEMPO. 

9 ás 10 h. !OUO'ásllh.30' 12 !. 4õ':l f h. 40' 1 h. 45' ás 2 h. 45' 
( PiLO ADJUNTO. ) (PiLO PROFESSOR.) (PELO PROFISSOR.) (PELO PROFESSOR.) 

2.• feira .....• Arithmetica .. Arithmetica ... Geographia ... Inglez. 
3.• feira ...... Idem ......... Idem ......... Historia ...... Portuguez. 
4.• feira .•.... Idem ......... Desenho ...... Geographia ... Francez. 
5.• feira •..•.. Idem ......... Arithmetica ... Historia ...... Portuguez. 
6.• feira ...... Idem ......... Idem ......... Geographia ... Francez. 
Sahbado .••.•. Idem ......... Desenho ...... Historia ...... lnglez. 

3.0 aono. 

:t.o TEMPO. 2.o TEMPO. 3. 0 TEMPO. 4. 0 TEMPO. 

9 .ís 10 t 10 h. 30'ás H!. 30' 12 h. 45'á 1 !. 45' I !. 45' ás 2 !. 45' 

{PELO PROFESSOR.) {PELO ADIUHO.) {PELO PROFESSOR.) {PELO PROFESSOR.) 
2.• feira ...... Algebra ...... Historia ...... lnglez ........ Geographia. 
3.• feira ...... lGeometfia ..•. Geometria .... Portuguez., .. Historia. 4.: fe!ra ...... Algebra: ..... Historia ...... Franc,ez ...... G~ogr~phia. 
5. fctra ...... Geometrta .... Algebra ...... Portuguez .... Htstona. 
6.• feira ...... 

1

Aigebra: ..... Geometri~ .... Francez ...... G~ographia. 
Sabbado ...... Geometria .... Geograplua ... lnglez ........ Htstorta. 

Os exercicios gymnasticos serão feitos de manhã ou 
de tarde, á hora que o Director julgar mais conveniente. 

Art. :1.3. Os compendias escolhidos pelo Conselho de 
Instrucção serão sub1nettidos á approvação do Ministro, 
com informação do Director. 

CAPITULO IV. 

DOS EXA:UES. 

Art. i4. Os exames começarão no quinto dia util 
depois do encerramento das aulas, e continuarão até 
~ue sejam examinados todos os alumnos para esse fim 
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inscriptos pelo Conselho de Inslrucção, na fórma do 
art. 16. 

Art. 15. Fica inhabilitado para exame antes de fé
rias o alumno que, em qualquer das aulas, der mais de 
20 faltas successivas, ou 30 interrompidas, embora por 
motivo de tt10lestia. 

Art. 16. O Conselho de Instt·ucção, de acc6rdo com o 
disposto no artigo antecedente, organizará, até o dia 
3 de Dezembro, a lista dos alumnos habilitados para 
exames e as series de pontos de todas as doutrina!~ 
Jeccionadas. 

Art. !7. Nenhum dos alumnos habilitados pelo Con
selho de Instrucção deixará de fazer exame no tempo 
proprio, salvo por molestia allegada em requerimento 
e comprovaàa perante o Director; neste caso, o exame 
será feito em Fevereiro; quando igualmente poderão 
prestai-o os alumnos comprehendidos na disposição do 
art. !5. 

Art. 18. O alumno que falsamente allegar molestia 
para não fazer exame será despedido do Collegio Naval. 

Art. 19. O Conselho de Instrucção organizará turmas 
de examinandos, e serão observadas as seguintes dis
posições: 

§ l. o As ma terias para os exames serão classificadas do 
seguinte modo: 

L 0 Mathematicas; 
2.0 Geographia e historia; 
3• o Gramma ti c a portugueza, francez e inglez. 
Os exames das ma terias assim classificadas serão feitos 

em dias differentes, salvo quando, sem inconveniente 
para os examinandos, a mesma turma possa, no mesmo 
dia, ser examinada em mais de uma das secções supra
mencionadas. 

§ 2. o A organização das turmas, as series dos pontos 
para a prova escripta e a oral e quaesquer outras medi
das indispensaveis á marcha regular dos exames, serão 
previamente publicadas no estabelecimento, para conhe-
cimento dos alumnog. · 

§ 3." Em todas as materias indicadas no presente ar
tigo sujeitar-se- hão os examinandos á prova oral e á es
cripta, precedendo sempre esta áquella, e ambas feitas 
no mesmo dia, sendo possível. ~ 

§ ~.o Os pontos de cada materia para a prova l;)t- C~ 
serão lançados em uma mesma urna, e de ig 
procederá com os da prova oral. . ...~ 

As urnas terã~ rotulos designativos das,~~""fias dos 
pontos que contiverem. /~'"" 

'. Q:> . 

'<\ ~?~ 
',~ 
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~ 5. o O ponto da prova escripta será tirado no a c to do 
exame por um dos examinandos, e servirá para a turma 
inteira. 

§ 6. o Para a prova oral haverá, pelo menos, tantos 
pontos quantos forem os examinandos. 

~ 7.0 Na prova oral de mathematicas e geographia o 
Presidente do acto examinará sempre em generali
dades; nas demais disciplinas, porém, poderá deixar 
de arguir. 

§ 8.° Cada examinador arguirá em mathematicas 20 
minutos e nas outras ma terias collectivamente o mesmo 
tempo. 

~ 9. o Os examinandos terão 30 minutos para reflectir 
sobre os pontos da prova oral, e uma hora para preparar 
a prova escripta de cada materia distincta sujeita a 
exame. 

~ W. Os exames de desenho linear serão julgados prin
cipalmente pelos lraiJalhos execut<Jdos durante o anno e 
pelas informações authenticas dos respectivos Profes-
sores. . 

~ H. As provas de aptidão em gymnastica e natação 
serão dadas na presença do Director, do Mestre respe
ctivo, e de um dos incumbidos de ensino identico na 
Escola de Marinha, a cujo Director será requisitado pelo 
do Collegio Naval. 

A inhabilitação em qualquer dos dous citados exer
cícios não impede a subsequente matricula, ainda 
mesmo na Escola de Marinha; mas obriga a nDvas provas, 
com intervallos fixados pelos examinadores, até as de 
que trata o Regulamento da mesma Escola. 

Art. 20. Cada turma de examinadores constará do 
Professor e do Adjunto do t·espectivo anno, além de um 
Professor desig·nado pelo Director, sendo o acto presi
dido pelo mais antigo. 

Paragrapho unico. A juizo do Director do Collegio 
Naval poderão funccionar simultaneamente duas turmas 
de exames. 

Art. 2L As duas provas dos exames de que trata o 
§ 3.0 do art. 19 serão julgadas conjunctamente pores
cru tini'o secreto. 

Art. 22. Os alumnos reprovados em uma ou mais 
materias de um anno deverão repetir todas as que no 
mesmo se ensinarem ; podendo, porém, ser dispensa~os 
de fazer novo exame daquellas em que já. tiverem s1do 
a pprovados . 
. Paragrapho unico. Os que forem reprovados em dous 

annos consecutivos serão eliminados. ' 
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Art. 23. O Director remetterá á Secretaria de Estado 
a lista dos alumnos approvados e dos reprovados, com 
o seu parecer sobre o resultado dos exames~ procedi
mento dos examinadores, !}ptidão e comportamento dos 
examinados, e classificação dos approvados segun?o os 
grãos de merecimento; sendo este trabalho orgamzado 
pelo Conselho de Instrucçiio, de accôrdo com o que se 
pratica na Escola de Marinha. 

CAPitULO V; 

DOS ALUl\INOS APPROVADOS. 

Art. 24,. Os alumnos approvados no 3. o anno do 
Collegio Naval serão matriculados no l. • anno da Escola 
de Marinha, de accôrdo com o c a pi tu lo decimo do Reg-u
lamento da mesma Escola, tendo preferencia sobre todos 
os ma triculandos de que tratam os arts. 60 e 63 do re
ferido Regulamento, para serem admittidosno Internato 
com praça de Aspirantes a Guardas-Marinha. 

CAPITULO VI. 

DO DIREGTOR, DOS PROFESSORES E MAIS EMPREGADOS. 

Art. 25. Haverá no CollegioNaval: 
Um Director, Official superior da Armada. 
Um Vice-Direclor, Official superior ou subalterno. 
Um Professor para a La secção-mathematicasedC-

senho linear. 
lT m Professor para a 2. • secção- geographia e historia. 
Um Professor para a 3." secção ...... grammatica portu-

gueza, francez e inglez. 
Trcs Adjuntos para as tres secções do curso. 
Um Mestre de gymnastica e natação. 
Um Secretario, encarregado de todo o exoediente e 

do archivo. · 
Um Amanuense para auxiliar o Secretario e tomar o 

ponto dos alumnos. 
Um Medico, que será o da Escola de Marinha. 
'tm Enfermeiro. 
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Um Capellão, que serú o do Arsenal ou o da Escola de 
Marinha. 

Um Official de Fazenda e o respectivo Fiel. 
Um Porteiro. 
Um Continuo. 
Quatro Serventes. 
Um Cozinheiro. 
Art. 26. O Director, Vice-Director, os Professores, 

Adjuntos e o Secretario serão nomeados por Decreto; 
os demais empregados por Portaria, exceptuados o;; Ser
ventes e Cozinheiro, que serão admi ttidos pelo Director. 

Art. 27. Para fins identicos e nas condições indicadas 
no art. 72 do Regulamento da Escola de Marinha, have
rá ainda no Collegio Naval o numero indispemavcl de 
Ofiiciaes subJlternos do Corpo da Armada. 

Art. 28. As attribuições e deveres do Director, Vice
Director e mais empregados supramencionados são as 
especificadas no regimento interno da Escola de Mari
nha, com referencia ao art. 73 do respectivo Regula
mento. 

Aos mesmos Empregados, na parte que a cada um cor
responder, são applicaveis as disposições dos arts. 70, 7i, 
7Tf, 7õ, 77,103, 1.05, f06, 1.07, i24 e i25 do citado Regu
lamento da Escola de Mar-inha. 

Art. 29. 0.; Professores e os Adjuntos que forem 
paisanos terão a graduação, puramente honorífica, de 
2. 0

' Tenentes da Armada, usando uns e outros dos 
mesmos distinctivos marcados na parte :l. • do plano 
annexo ao Decreto n." 5268 de 26 de Abril de 1873. 

Art. 30. Os empregados do Collegio Naval perceberão 
os vencimentos indicados na tabella que acompanha o 
presente Regulamento. Suas faltas deverão ser justi
ficadas perante o Director nos oito dias seguintes 
áquelles em que se derem. 

Art. 31. São de commissão militar os empreaos de 
Director, Vice-Director e Officiaes do Collegio Naval, 
inclusive os das classes annexas. 

Paragrapho unico. O Secretario,, o Amanuense e o 
Porteiro terão direito á aposentação, contando tod.o o 
tempo empregado no serviço publico, na conformidade 
do Decreto n. o 736 de ~O de Novembro de !8~0. 



E\IWUTIVO. i3:37 

CAPITULO VII. 

A.l'TRlBUIÇÕES, DEVERES E VANTAGENS DO PESSOAL DO 
MAGISTERIO. 

Art. 32. Os Professores ierão a ~eu cargo o ensino das 
doutrinas de cada urria das secções a que pertencerem. 
Os Adjuntos auxiliarão os Prof(:!ssores no ensino, pelo 
modo estabelecido no presente Regulamento, e os sub· 
stituirão, de ordem do Director, em suas faltas e im-
pedimen~os. . . 

Art. 33. O Governo, em vista de proposta motivada · 
pelo Director do Collegio Naval, ouvido o interessado 
e precedendo consulta do Conselho de ln~trucção, po
derá demittir o P!"ofessor, o Adjunto ouqualquer dos 
funccionarios empregados no ensino, que deixar de 
cumprir os seus.deveres. . . . 

Art •. 3~. 03 Professores e Adjuntos terão dirrilo á ju
bilação, com ordenado por inteiro, se contarem 25 ou 
mais annos de exercício effectívo np magisterjo, e com 
o ordenado proporcional, nos casos l}e jnhabilitação por 
molestia, contando menos de 25 e mais de :1.0 annos no 
mesmo exercício. 

Art. 35. São applicaveís aos Professores e aos Adjun
tos as disposições dos arts. H6, H7, HS, H9 e 120 do 
Regulamento da Escola de Marinha. 

CAPITULO VIIJ. 

DO CONSELHO DE INSTRUCÇÃO. 

Art. 36. Haverá no Collegio Naval um Conselho de 
lnstrucção composto : 

Do Oirector, como Presidente, do Vice-Director, 
dos Professores e dos Adjuntos. 

Paragrapho unico. O ::;ecretario estará presente du
rante as sessões, lavrará as actas e fará todo o expe· 
diente neces~ario. 

Art. 37. Além do qur. fica determinado nos arts. 3. • 
paragrapho unico, 13, 16, 19, 23 e 3J, compete ao Con
selho de Instrucção : 

t.• Propô r ao Ministro, por intermedio do Director, o 
- ?AR't'l': u. Hi8 
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que julgar conveniente para !ornar mais completa e van
tajosa a execução deste Regulamento. 

2. o Consulta r com o seu parecer sobre torlas as questões 
r ela ti v as a os di versos serviços do Collegio Na v a I, que lhe 
forem apresentadas pelo Director, ele iniciativa deste, 
ou de ordem do Ministro. 

:.;.o Designar no começo do anno lectivo compendios 
:1propriado,.; ao em:ino, como prescreve o art. 13, 
po<knclo ser organizados por um ou mai:> membros do 
Conselho de Instrucção, nos termo,; elo que dispõe o 
:trl. 131 do Regulamento da Escola de .M::rinha. 

'>. 0 Organizar progrn mma para o~ concu!·sos, segunuo 
o di~po;;to no capitulo !J." deste ReguLtmento. 

Art. 38. O Conselho não poderá fanccionar som que 
se reuna mais de met:Hle do numero total dos respecti
ro~ membros. Suas deliberações seriio tomauas pela 
:na i o ria dos preseu t.es, em votação nominal, saI v o 
quando tratar-se de questões de interesse pessoal, nas 
q:1ncs se votará por escrutínio secreto. O Presidente 
dirigirá os trabalhos, c quaesquer duvi<hls ~erão por 
r• !li' resolvi<las; devendo, porém, recorrer ao Mini5-
tro, se assim o pedir- o Conselho, c rernetter-lhe 
cópi:~ da act~ com a exposição do facto questiomdo. 

CAPITULO IX. 

IL\ AD)IlSS~ O AO !L\GISTE!l!O. 

Art. 3!}. Q.; lugares de Profe;sores e Adjuntos do Collc
.:~io Naval serão preenchidos por eoucurso. As provas 
~:crão cxhibidas perante o Conselho de lnstrucr:ão, sob 
a prcsidencia do Dírector, que terá o direito de votar, 
!\Clll arguir. 

§ L" A falta ou impedimento do Director será pre
~·nchida pelo Vice-Director, que só neste ee~so fará parte 
do Conselho para funccionar nos concursos. 

§ 2. • O l\fini~tro nomea1·á tantos Lentes, Oppositorcs, 
ou Professores da Escola de Marinha, habili·tados nas 
materias da parte do ensino posta em coneurso, quantos 
forem os Professores ou Adjuntos· do Collegio Naval, 
rrue por falta ou impedimento não pu:1crcm~eomparec~r. 

~ a." O processo do conGurso será regulado pelo dis
posto nos arts. 83, t>.l c 88 do Heg-ulameato da Escob 
J,• Marinha, excluída a thesJ, e observado, uo que fôr 
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possível, o programma desta parte do serviço na refe
rida Escola. 

Art. 40. Na falta, impedimento ou incompetencia 
dos examinadores supramencionados, ser;io nomead.os 
outros elo ensirro publico desta Córte. 

Art. 41. O lugar de 1\lestre ele gymnastica e natação 
será preenchido por nomeação do Ministro. 

CAPlTULO X. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS. 

Art. 42. Os a\umnos navaes deverão usar do unifor
me dos Aspirantes a Guardas-Marinha anterior ao es
tabelecido no plano annexo ao Decreto n. o 52ü8 de 2G 
de Abril de 18i3. 

No serviço ordinario usarão de L lusas, tle panno ou 
de brim, conforme a estação. 

Art. 4l:3. Ficam extensivas ao Collegio Naval, no qu;, 
forem elararnente applicaveis : 

'i." As disposições elo Regulamento tia Escola de Ma
rinha, que não foram consideradas no presente. 

2. o O regimento interno da mesma Esc:ola, expedido 
por Aviso de 26 de Outubro de 1867, até qne se orga
nize outro especial para o mesmo Collegio. 

3. o As instrucçõcs para o rancho dos AspirantPs a 
Guardas-Marinha, organizadas por Aviso de 25 de Ou
tu hro de 1.867. 

Paragrapho unico. Todas as duvidas na execução dos 
referido5 Hegularnentos, w·opostas pelo Director do 
Collegio Naval, serão resolvidas pelo Ministro. 

Art. 44,. 05 alumnos do Colle~io Naval que passarem 
para o i. o ;;nno tla Escola de Marinha, não serão sul.J
mettidos ú inspecção de saude, nos termos prescri ptos 
pelo Regulamento da mesma E~cola, salvo se, por inJ.i
cação do Medico do mesmo Collegio, fôr pelo Ministro 
ordenada urna nova i nspecf;ão. 

Art. 45. Quando o Ministro julgar conveniente, um 
ou mais Membros do Conselho Naval, de accôrdo com 
o respectivo Reaulamcn to, inspeccionarão todo o ser
viço do Collegio Naval, com relação ao ensino e á parte 
administrativa e economica; informando circumstan
ciadamente sobre o procedimento de todos os empre
gado:', e indicando as irregulariJades que por ventura 
existirem e o modo de rcrnovel-:1S. 
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O Ministro deliberará como fór mais acertado, ouvin
do o Director ou o Con,elho de Instrucção do Collegio 
Na v a I, segundo a especialidad~ d~s informações pres
tadas. 

Art. 46. O Director do Collegio Nnval deverá residir 
no Estnbelecimen to; e quando disso seja dispensado pelo 
l\Iinislro, terá alli residencia o Vice-Director; o qual, no 
desempenho elas obrigações a seu cargo, alternará com 
;~lgum elos Officiaes auxiliares do seniço, de sorte que 
constantemente esteja o Collcgio sob a vigilancia de um 
Otilcial, além do Director, que a tuJo superintenderá. 

Art. 47. PoJerão St'r admittidos no Collegio Naval, 
além dos ai um nos do Externa to a que refere-se o a ri. L D s 1. 0

, quaesquer outros md1viduosque, nas condições tio 
art. 5. ", quizerem matricuhr-se em algum dos annos do 
curso, para o qual tenham habil ilações, comprovadas nos 

·exames das ma terias exigidas pelo presente Regula
mento, perante uma commissão de examinad0res, no
meada de accónlo com o art. 20. 

Paragrapho unico. Se algum matr·iculando tiver mais 
de 15 annos só poderá ser admi t tido no 2. o anno, e o que 
fór maior de i6 tão sómente no 3. 0

; ficando entrndido 
que não será admittido quem tiYer cornplt•tado i7 nnnos. 

Art. 48. Emquanto pelo Col!Pgio Naval não puderem 
ser regularmente apresenta-das turmas de alumnos ap
provados nos tres annos elo curso respectivo para a ma
tricula no L 0 anno da Escola d.r l\l:lrinha, serão admit., 
tidos na mesma Escola alumnos de outra prncrdenda, 
que houverem exhibitlo attestarlos em devida fórrna das 
habilitações exigidas no presente Regula me·nto, acei
tando-se os exames feitos, quér no me~mu Collegio 
Naval, quér ern quaesqner outros E'tabelecimentos do 
ensino superior mantidos pelo Estado. 

Paragrapllo m'lico. l:<'óra deste caso, o Ministro só mente 
mand<trá admittir na Escola de Marinha estudantes 
que não tivei·rm o curso do Colle~rio Naval, quando o 
numero dos alumnos approvados no 3.0 anno ·do mesmo 
Collegio fôr insutfidente par~ preencher o que se marcar 
oara o 1. 0 anno da referida Escola. . 
- Arl. 49. As dispo .. ;ições do art. 47 e da L • parté do 
art. 48 serão ob~rrvatlas sómente até o anno de i880. 

Art. 50. O Governo nomeará pessoas comoetentemente 
habi:itadas pat·a completar o numero dos Professores e 
Adjuntos, até que O" rPspectivos lugares ·sejam pn·en
chitlos pP!o modo indkadu no al"l. 39 deste Regulamento. 

Art. 5i. O Governo fica autorizado a allerar o pre
sente Reg-ulamento, de accõrdo com o disvosto TI(} 



F.XEC'l"Tl\0. 

§L • do art. 37, ou nos casos em que a experiencia de-
monstrar essa neces~idade. -

Art. 52. Revogam-se as disposições em contrariú. 
Palacio do Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de !876.

Lui.z Antonio Pereira Franco. 

Tabella dos venciment-os dos enapregados da 
Collegio ~aval. 

EMPREGOS. 

I Director ........................... .. 
I Vice-Dil·ector ........................ . 
2 Officiaes subalternos a ........•...... 
i Professor de mathematicas 

e desenho .............. . 2:250,} 
I Professor de geographia e 

h isto ria .............. . 2:250~ 
I Professor de gram ma li c~ 

portugueza, de francez e 
inglez...... ... .... ... .. . 2:230!/ 

3 Adjuntos; um de mathe
maticas e desenho, um 
de geo&rarhia e historia, 
e um ue Lmguas a ..... . 

I l\Iestre de gyrnnastica e na-
tação ................... . 

I Secretario .............. .. 
t Amanuense .............. . 
I Porteiro ................. . 
i Continuo servindo tarnbern 

1:800~ 

6001) 
i:iOOli 

7001$ 
8001) 

de Ajudante e Substituto 
do Porteiro .. .. .. .. .. .. . 6005 

I 1\ledico ............................. . 
i Capellão ........................... . 
i Oflicial de Fazrnda lla .1.• 

classe, além do so!1lo .............. . 
i Fiel. ............................... . 
i 2. • Enfermeiro .................... .. 
1 Cozinheiro ......................... .. 
4 Serventes a ........................ . 

I 
ci I •-< I u• 
<. 
~ ,_j i 
"" i 
E= :< I -; ,.... 
= o I 
<!l E-< I 

i 

I 
3:0~01$ 3:000,\l' 
~:OOOli 2:C005 
1:2011$ ~= j00$ 

950,~ - I 3.~005! 

950~ 3:200~ 

950H a:~ooH 

6001) 7:200$ 

6005 1:200,ti 
600J_! ~:OJO.'.\ 1 

3005 t:OG::>,) i 
iOO~ i:2001$ 1 

2005 830,~ 
1:80(),') !:800$ 

600!1 6:JO$ 

Palacio do Rio de Janeiro, 23 de DezembrO/{~~.~ Ltt;;:; 
.4.ntonio Percim Franco. l' ~-· 

c:o 
. ~, 

·.:_, -if. \)' 

'~ ~-~ 
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DECRETO N. 6~4t -DE 28 DE DEZIHIBRO DE 1876. 

Approva os estatuto; da Sociedade Auxiliadora dos Artistas 
Alfaiates. 

Atlendendo ao que requereu a Direcloria da Socieda
de Auxiliadora dos Ar Listas Alfaiates, e Tendo-me Con
formado com o rare:;er da Secção dos Negocias do 
Imperio do Canse ho de Estado exarado em Consulta de 
30 de Setembro do corrente anno, Hei por bem, em 
Nome de Sua Magestade o Imperador, Approvàr·os es-
tatutos da referida Socieclnde. · 

Quacsqucr ai ter ações que se fizerem nos esta tu los não 
serão postas em execução sem prévia approvação do 
Governo Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua l\Iagcstade o Imperador, Senador do lmpcrio, 
1\Iinistro c Secretario ele Estado dos Negocias do Impe
rio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vmte e oito de Dezembro de mil 
oitocentos setenta r. seis, quinquagesimo quinto da In
dependenr:ia e do Impei'Ío. 

PRJNCEZA Il\IPERIAL REGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Estatutos da Sociedade Auxiliadora dos 
Artistas Alfaiates. 

CAi'lTULO I. 

DA ORGANIZAÇ;W E FINS DA SOCIEDADE. 

Art. 1.0 A Sociedade Auxiliadora compõe-se dos que exercem 
a arte de alfaiate. 

Paragrapllo uni co.- A séde da Sociedade. é no Rio de Ja
neiro. 

Art. 2. 0 A Associação tem por fim a moralidade, civilisaç_ão 
e humanidade, para minorar e alliviar os males de _seus ~s.soci!l
dos: 1. • auxiliando-os nas enfermidades; 2. o na mha~Jhtaçao 
para o trabalho; 3. o na prisão, 4. o finalmente, proporciOnando 
t~ma pP,ns:io par;1 snu~ J1erdciros. 
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CAPITULO 11. 

i> OS MEMBROS DA SOCIEDADE E SUA A DYISSÃO. 

Art. 3. 0 Podem pertencer a esta Associação, além dos artistall 
alfaiates, os donos de casas esLabelecitlas com esse negocio. 

Art. ~.· Não serão admittidos como soei os: 
L o Os que padecerem molestias chronicas,que os impossibilitem 

de exercer sua profissão; 2. o os maiores de 55 annos de idade; a. o 
as menores deU anuos; ~-o os maiores de H e menores de 21 
annos, que nao tiverem expresso consentimento de seus pais, 
tutores ou curadores; 5. 0 finalmente, os interdictos e tortas as 
mais pessoas que não puderem validamente contractar. 

Art. 5. o Depo!s de approvados este$ estatutos pelo Governo 
Imperial, individuo algum poderâ pertencer a esta associação
sem que se obsen·,~ o segui me : 

Ser proposto p:Jr um sócio, mencionando-se na proposta as 
circums'ancias do candidato; as quaes serão attendidas ou desat
tcndidas pelo con>eliJo administrativo, a quem compete a ad
missão ou exclusão. 

Paragrapho unico. Quando ao conselho administrativo ss lhe 
oiTerecerern duvidas sobre a admissão do candidato, terá o soc:o 
que o apresenta o direito de levar recurso á assembléa geral. 

CAPITULO III. 

D.il. CLASSIFICAÇÃO DO~ SOCIOS. 

Art. 6.0 A Sociedade compõe-se das seguintes classes à~ 
socios: 

Fundadores, incorporadores, honorarios e benerneritos. 
§ ! . o Socios fundadores são os que se reuniram para appro

var os presentes estatutos, e nelles se tiverem assignado. 
§ 2. 0 8ocios incorporadores são todos os mais que entrarem por 

proposta. 
~ 3. 0 Soei os honorarins são aquellas pessoas que, não podendo 

fazer parte da Sociedade corno seus socios contribuintes, se 
distinguirem por actos que mereçam ser-lhes conferido esse 
titulo. 

§ ~. 0 Socios benemeritos (titulo privativo dos socios cont!·i
buintes) são aquelles que prestarem á Sociedade serviços rele
vantes, sendo como taes considerados: 

i. 0 A acquisiçãn de 30 soei os para o gremio social, nas con
dições exigidas nos arts. 3. o e 4. 0 , logo que os propostos tenham 
pago a respectiva joia e diploma; 

2. 0 Os serviços prestar!os á Sociedade como membro do conse
lho administrativo durante quatro annos seguidos ou alterna
dos, uma vez que não tenha faltado em cada anno a mais de 
seis sessões do mesmo conselho. 

Art. 7. o Os socios fundadores, que se quizerem remir do pa
gamento de mensalidades, o poderão fazer em todo e qualquer 
tempo entrando para os cofre~ sociaes com a quanlia de 60SQOO 
por cada gráo marcado na tabella A annexa a estes estatutos. 
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CAPITULO IV. 

Art. s. o Os soei os são obri~ados : 
§ i. 0 Ao pagamento de uma joia e quota mensal, com relação 

á sua idade e ua fórma estabelecida na ta beiJa A ; 
~ 2. o A ir ou mandar satisfazer na secrdaria da Sociedade a 

sua joia-e rrs;:ectivas cotisações ; mas se preferir que as vão re
ce•>erem sua casa, pagará mais !O% para o cobrarlor; 

§a. o A pagar mensalmente ou por lrimestres, sempre adian
tadamente, as cotisações mensaes, e não o Jazendo em tempo, 
solTrerão a multa de 6%; 

§ 6,. o A serv_ir todos os cargos da. Associação para que fôr no
meado ou Ple1to, salvo os casos de reeleição, ou impossibilidade 
comprovada; 

§ 5. o A participar por escripto ao L o Secretario quando mudar 
de residencia ou de nome. 

§ 6. 0 A cumprir e diligenciar que se cumpram úS presentes es
tatutos. 

CAPITULO V. 

DOS DIREITOS DOS A.SSOCIADOS. 

A.rt. 9. o Todo o socio tem direito : 
§ t.o Aos soccorros garantidos nestes estatutos e pelo modo 

ne'lles estabelecido, uma vez que esteja quite de suas mensali
d:ides · 

§ 2 o' A dirigir ao conselho administrativo os seus requerimentos 
por escripto, e quando não fôr attendido, recorrer para a as
sembléa geral; 

§ 3. o A inscrever-se na caixa dos beneficios para crear uma 
pensão que por sua morte pertencerá a sua familia ou á pessoa 
que de antemão designar ; 

§ 4. 0 A. remir suas mensalidades quando lhe aprouver, de con
formidade com o disposto nas respectivas tabellas; 

~ 5. o A votar e ser votado para os cargos da Sociedade ; ex-
lteptuam-se : 

1.o Os que não estiverem no gozo dos direitos sociaes; 
2. 0 Os que estiverem sendo soccorridos pela Sociedade; 
3. o Os que não souberem ·ler nem escrever (poderão votar, mas 

JláO ser votados) ; 
.t..ó Os empregados estipendiados da Sociedade; 
IS.• Os menores de i8 annos. 

CAPITULO VI. 

DAS PENAS. 

Art. !O. Perdem os direitos de socios e jámais poderão fazer 
parte da Sociedade : . 

§ i. o Os que se entregarem ao vicio da embriaguez ou de!
:xarern sem motivo attendi vel de entregar-se ao lrabaii!O se, depo:s 
de admoestado officialmente por mais de uma vez, nao se corri
girem. 
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§ i. • o que em assemlllea geral fôr convencido de. delapidação 
ou crime contra a Associação, precedendo aviso de dta e hora para 
apre,ent~r sua justificação, que poderá ser por procuração legal 
feita a qualqur wcio_ que o repre~ente; . . 

~ 3. o Os que. ,POr Informa<;óes 111exactas, forem adm!lhdos ao 
gremio social fora das condicües dos arts. 3. 0 e 4. 0

; 

~ 4. o Os socios que forem desligados da Sociedade e os que es
pontaneamente o lizcrem, não ter;io direito a haver nem uma 
quantia com que para ella tiverem entrado. 

Art. H. Os que se atrazarem, por mais de seis mezes até doze 
inclusive, no pa;ramento de suas mensalidades ficam sujeitos 
á multa de 10% da quantia que estiverem a dever; se, porém, 
o seu debi'o fôr superior a esse tempo, julgar-se-hão desligados 
da sociedade. · 

Parngrap!lo uni co. O soei o nas condições do artig-o acima, pri
meira parte, quando queira pagar a sua divida, o Thesoureiro a 
não receberá sem que o sacio tenha primeiro sido examinado 
pelo medico da Sociedade. 

CAPITULO Vll. 

DOS BEXEFICIOS. 

Art. 12. l'ara beneficiar os socios enfermos e os que ficarem 
inuti!isados para o trabalho, fica-lhes determinada a beneficencias 
conforme a tabella A e no gráo em que o sacio se tiver in
scripto. 

§ L o As beneficencias constam de quatro gráos, sendo o L o ele 
iO$, o 2. o de 40{$, o3. 0 de 605eo 4. 0 de !lO~, mensaes. l'ara que o 
S<,CiO tenha direito a benefiéencia do gráO COm que S<~ houver 
inscripto, a qual se lhe darã' em duas prestações adiantadas, é 
essencial que sejam decorridos seis mezes depois de sua entrada 
para a Sociedade. A beneficencia lhe será contada desde a data 
em que o respectivo pedido fôr entregue na secretaria da Socie
dade, e cessará logo que o mesmo socio se restabeleça: se o be
neficiado fôr socio benemerito terá mais cirtco mil réis, seja qual 
fôr o gráo rm que estiver inscripto. 

§ 2. o O sacio doente que receber beneficencia por mais de seis 
mezes seguidos, passará a ser considerado invalido, salvo se o 
medico da Sociedade disser que são precisos mais tres mezes para 
seu restabelecimento, 

§ a. o O socio que invalidar e ficar impossibilitado para o tra
balho, tem dir·eito á metade da beneficencia em que se tiver ins
cripto; se fôr benemerito tem ~ais tres mil réis. 

§ 4. o O socio que nunca tiver interrompido o pagamento de 
suas mensalidades e que não tiver pedido soccorro algum, 
quando fizer 60 annos de idade será considerado invalido; se 
tiver !O annos de socio terá a pensão se a requerer. 

§ 5. o O sacio a quem o medico da Sociedade reconhecer que 
precisa retirar-se do Rio de Janeiro, para se restabelecer de sua 
enfermidade, se lhe adiantará até tres mezes de beneficencia, 
não podendo porém esse soc.io receber mais antes de terem decor
rido quatro mezt>s do t• mpo que lhe foi adiantado. 

§ 6. o Terá a quantia de 38t)O:JO para ajuda do funeral do socio 
que fallecer, sendo esta quant\a reclamada no prazo ile vinte e 
quatro horas; se o funeral fôr ferto pela Sodf'dadr, se lhe far<i. o 

- J'AI\TE 11. 
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t~nterro lfUC deve eüllSlar do regimento interno ; tora mais uma 
missa t!o 7. 0 ou 30." dia' do fallecimento d:l socio. 

§ 7. o O socio tom o direito de ser vis i t;<tlo pelo. medico 
da Sociedade. assim co:no a ser-lhe leva:!a a beneficenc1~, com
tanto que niorc dtmtro do3 limites dos caminllos de ferro Ul:
banos da Côrte e Nicti1eroy ; e ao que morar além destes 11-
·lllites, mas dentro do município do Rio de JanL:iro c Nictheroy, 
será paga na secretJrht da Sociedade com r.s cautelas que o 
conselho ju!gnr prccis:1s. . _ . . 

~ 8. o Ao soei o· que for preso, e não sendo a pnsao dev1da a 
pratic11 de aclos desllonestos, uso de armas prohrbrdas c. em
briaguez, c rixa on contenda em que o preso tenha Sido .O 
aggressor, será deslit!ada a quantia de 21.';\GOO r11ensaes nos prr
meiros tres mczes de sua prisão e a de HJ,~OJO durante catla urn 
dos mezes que continuar a estar preso até ser solto ou entrar e~n 
curnp~imento de scn tenca ; estas quantias, porém, não lhe s~rao 
cn1r.~gucs, c sim apjl!rc::tilas pela Directoria :i sua liberdade. 

CAPiTULO YIIl. 

DOS PODEUES DA SOCIEDADE. 

Art. i3. S<Io poderes da Sociedade quando legalmente consti
tuídos: 

:1.. o A assembléa geral. 
2. o O conscl!w administrativo. 

CAPITULO iX. 

DA ASSEl!BLÉA GERAL. 

Art. H!. A ~sscmbléa geral é a reunião de todos os socio; cffe
ctivos da Sociedade_, qu.e se acharem quite; no (lia da reunião, a 
qual tera lugar ord1nanamente duas vezes no anno, c extraordi
nariamente sempre que o bem social o exija, e fOr requerida pela 
fôrma do~ 2." do art .• 9. o ou fôr directameiJte. convocada pelo 
Presidente Jo co'nseillo administrativo. 

Art. t:;. As reuniões ordinarias das asscmbléas geraes deverão 
eiiectuar-se: ' 

§ L o A primeira, no primeiro domingo do mez de. Janeiro de 
cada anno, d~vendo nesta reunião.ter lugar. a apresentação do rc
latorio e balanco do anuo lindo, e proceJer-se a cleicão da com
miss:lo de contãs, c cio novo consell1o administrativo;· 

§ 2. 0 A segunda, no terceiro domingo do mesmo rnez para ser 
discutido c votado o parecer da com missão do exame de contas e 
relatorio, e tratar-se do mais que fôr submettido á sua de-
cisão. · 

Art. 16. Não sera considerada assembléa geral legalmente 
constituída a reunião menor de 31 socios nas circumstancias de
claradas no art. H; assim corno a que não fôr convocad~ de 
conformidade com as disposicões deste~ estatutos, e annunc1ada 
com tres dias pelo menos de a·nteccdcncia na folha de maior circu
J.a';<lo desta cidade .. 
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Art. i7. Se, no dia c hora marcados, e annunciaàos para a reu
nião da assembléa geral, n:1o se reunir numero sufiiciente de 
~ocios, será ella novamente convocada para oito dias depois, o 
mais tardar, e si nesta segunda reunião uma hora depois da desi
gnada não comparecer o numero exigido pelo art. 16, poderá a 
assembléa geral Iunccionar com os socios que se acharem pre
sentes. 

Art. lS. Compete á assembléa geral: 
~ i. 0 Eleger annualmente ú seu Presidente e Secretarias, os 

membros do conselho administrativo e o Thesoureiro; não po
dendo este servir por mais de dons annos seguidos. 

Nenhum dos membros do conselh:> poderá servir de Presidente 
c Secretario da ~ssemhléa; 

~ 2. 0 Approvar a acta da SPssã0 antecedente com emendas ou 
sem ellas, depois de ou vida a sua leitura ; 

§ 3. o Ouvir as queixas ou representações dos associados qnc 
para el\a recorrerem, discutil-as e decidil-as definitivamente 
como fôr de justica; 

§ 4. o Approvar, alterar ou rejeitar as propostas apresentadas 
por algum cios conselheiros ou por qualquer socio; 

~ 5." Reformar os estatutos, sujeitando-se á approvação do 
Governo a reforma, antes da sua execucão; 

~ 6. o Determinar a respeito da venda da apolices da Sociedade, 
c da sua liquidação. 

Art. !9. Nas assembléas gl'!raes, convocadas extraordinaria
mente, só se tratará do objecto que tiver motivado a sua convo
cação. 

CAPITULO X. 

llO C.ONSEJ.HO AD~liNISTRATIVO. 

Art. 20. O conselho administrativo será composto de 21 mem
bros, eleitos annua !mente pela assembléa geral: compete-lhe a 
direcç5o c exccucão de todos os negocios da Sociedade, que não 
forem cxpressam<~nle incumbidas á ass:::rnblêa geral; nesra con
forrn!dade cumpre-lhe: 

§ 1. o Eleger d'cntre seus membros: 
Um Presidente, um Vice-Presidente, um L0 c um 2. 0 Secretario, 

um Procuraàor, e as commissües que forem precisas e marcadas 
no regimento interno; 

§ 2. o Julgar dos serviços relevantes prestados a Sociedade, 
e conferir os títulos de socios benemeritos e de socios hono
rarios; 

§ 3.o Resolver a respeito dos requerimentos, representações ou 
queixas que lhe forem dirigidos; 

~ 11. o Contractar um niedico para inspeccionar e visitar os 
socios enfermos, conforme as condições que forem estipu
ladas; 

§ 5. o Nomear os empregados que forem precisos, demittil-os 
ou susp~ndel-os quando não cumprirem os seus deveres, c 
marcar-lhes as suas obrigações e vencimentos. 

Os vencimentos tanto do medico como dos empregados, de
penderão da approvação da assembléa g~ral ; 

§ 6. o Suspender qualquer beneficenc1a, quando entender que 
a sua continuacão é indevida em facr! da lei soeial. eom recurso 
para a assem bir1 gera I; · 
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§ 7." Examin:<r c julgar os balancetes c contas da T!Jesouraria 
no fim de cada trimestre, ou quando julgar preciso; llem como 
o balanço gcr.!l quo deve ser apresentado á assembléa geral; 

§ 8. ° Chamar. perante a autoridade competente, o soei o ou 
empregado que defraude a Sociedade; 

§ 9.0 Autorizar as convocar.ões das SlSSõcs ordinarias e extraor
dinarias da assembléa geral; 

!; tO. Formular o regimento interno e faze l-o executa r provi
sorianJente até á approvação definitiva da assembléa geral ; 

~ H. Representar ou fazer representar a Sociedade em todos os 
actos ofliciaes em que ella deva con1parecer; · 

~ :12. Autorizar as despezas da Sociedade, a compra de apolices, 
e o deposito de dinheiros da me; ma Sociedade em Banco acre
ditado, na conformidade do art. 3;3; 

~ i3. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aug-mento 
da Sociedade ; 

~ H. Ordenar a chamada dos supplentes para preencherem as 
vagas que se verificarem no correr do anno social, e nomear inte
rinawente quem sirva de Thesoureiro, quando se dê a vaga 
deste lugar, devendo logo convocar a assembléa geral, para 
prover definitivamente o mesmo lugar; 

§ :15. Suspender os socios incursos nos~~ I. o e 2. o do art. iO 
até que a assembléa geral re<olva como fôr de justiça; 

~ :16. A franquear a qualquer socio os livros da receita e despeza 
ou qualqurr outro para os examinar; 

~ !7. Executar e fazer executar os presentes estatutos, as re
soluções da asscmbléa g~ral e o regimento intt'rno. 

Art. 2:1. O conselho, além das a ttrilmiçõcs que lhe competem 
pelo artigo precedente, exercerá mais as seguintes: 

~ L o Su<pender os soei os que t-e acharem em atraso de suas 
cotisaçõcs na fórrna do art. H, e os incursos no~ 3. 0 do art. iü, 
com recurso para a assembléa geral, á qual compete a sua elimi
nac~o · 

~ .. 2. ó Suspender igualmente qualquer de seus membros que, 
no desempenho das suas func~ões do cargo, praticar abusos de 
que resulte iJesar ou prejuízo á Sociedade, depois de demonstrado 
o abuso, ouvido o accusado em sessão convocada especialmente 
para esse fim, recorrendo immediatamentc para a assembléa 
geral. 

Neste caso a votacão, quér por parte do conselho, quér da as
sembléa ger<ll, deverá ser por escrutínio secreto. 

Art. 22. Os membros do conselho, qualquer que seja o cargo 
que occuparem, perdem o seu lugar: 

§ L o Por falta de comparecimento a tres sessões seguidas sem 
participação ; 

§ 2. o Por despedida, suspensão confirmada ou fallecimento. 
Art. 23. O conselho administrativo não poderá julgar-se con

stituído sem que estejam presentes, pelo mcuos, onze de ~eus 
membros; as suas decisCes serão tomadas pela maioria absoluta 
dos membros pro'sentes; as suas sessões serão celebradas na secre
taria da Sociedade, precedendo annuncios, e serão'publicas para 
os socios, com tanto que se conservem como simples espectadores,. 
salvo quando tiverem de fneralguma proposta. 

Art. 2-i. s~rão considerados .supplentes os immediatos em 
votos, os quae,, sen1o chamados pela ordem da votação, e em 
caso de Pmpatc será conforme a sorte designar. . 

Art. 25. As attribuir-õ~s do Presidente, do Vice-Pre.sidente, 
~ecretarios, Procurado/, commissões do conselh~, sua policia 
wterna, modo da õiscussno, <luraç:lo da mesa e os dias e horas da:;. 
sessões, tudo será marcado no n·gimcnto intcmo. 
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CAPITCLO XI. 

DO THESOUI\EIRO. 

Art. 26. O Thesoureiro é o depositaria dos dinheiros, títulos e 
objectos de valor, pertencentes a Sociedade, c cumpre-lhe: 

§ !. • Receber ou mandar receber a importancia das joias, an
nuidades, diplomas, juros de apolices e quae:;quer outras quan-
tias que por qualquer titulo pertençam a Sociedade; . 

~ 2. • Entregar a quem competir as quantias precisas para 
beneficencias, enterros e mais despezas da Sociedade, que lhe se
jam legalmente requisitadas; 

§ 3. • Empregar em apolices da divida publica as quantias des
tinadas para augmento do capital da Sociedade, quando autori
zado pelo Conselho; 

§ ~-· Applicar com autorização do conselho, nos termos 110 
art. 20, ~ l:l e art. 33, as quantias que fôr recebendo, podendo 
conservar. em seu poder até a quantia de 400ii000, para occorrer 
ás despezas urgentes; 

~ 5. • D.u, por escript'l ou verbalmente, todas as explicações e 
esclarecimentos que lhe forem exigiuos a respeito da Thesou
raria; 

§ 6." Apresentar ao conselho, no fim ele cada trimestre, um ba
lancete ua receita e despeza havida nesse período, c no llm C:o 
anno social um balanço geral para Sf)r apresentado a as>embléa 
ge.ral; 

~ 7. • Cumprir os despachos, ordens e re~olucões da assembléa 
geral, do conselho administrativo e ào seu Presidente, de con
formidade com os estatutos. 

Art. 27. O Tllesoureiro, no acto da posse, c em livro destinado 
para esse fim, assignará ter !!lo de tudo truaJll.o receber, este termo 
devera ser tambem a>signado pelo Presidente e !. o Secrelal'io, e 
por aquelles que fizerem a entrega, para lhes servir de descarga; 
assim como deverá participar ao conselho a quantidade e o nu
mero das apolices, e objectos de valor que a Sociedade adquirir 
no correr do anno social, para de tudo se fazer menção na 
a c ta. 

CAPITULO X !I. 

DO PROCESSO ELEITO!lAL. 

Arl. 28. Para a eleição da com missão de contas c do conselho 
administrativo se observara o seguinte: 

§L" Logo que findarem os trabalhos da r>rimeira sessão ordi
naria da assembléa ger,tl, o seu Pre·idente completara a mesa, 
chamando para ella dous escrutadores que serão approvados pela 
assembléa por acclamação, e procederá ao recebimento das cedu
las que deverão ser manuscriplas e assignadas pelo proprio vo-
tante ou por alguem a seu ro~o, e depo.;itadas na urna á pJ!r:llJI!~::::==::::==~ 
cão que forem sendo ehamados; C" JJ 
· ~ 2. o No dia da eleiçãu far-se-ha uma Ii~ta dos ~~á)~ Rm 
forem apresentando e serão insr,riptos nella s · ·ep._fé' ~S.'ijúe 
ex!Jibi!'cm documentos de e~tarem quites pa c~':!. Socie· 
''~·~1'. / ~ 

,I -.....; 
~~ ., 
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O Secretario do conselho, por si ou por pessoa ·ctc· sua conflaiH.;a, 
escreverá a dita lista e por ella se fará a ~hamada, e, emquanlo 
niio se der por concluído o recebimento das listas, serão aceitos 
os votos dos que não tiverem acudido ;i chamada; 

~ a~o Duas serão ·as cedulas {JUé os vot~ntes d~vcm depositar na 
urna, urna contendo tres nomes, tendo por fóra o· seguinte le
treiro-Contas-e a outra contendo vinte e um nomes para 
Conselheiros, devendo á mar;;em dPsignar.o cargo de Tl!csoureiro, 
tendo da mesma fórma a declarar,ão- Conselho; * ~.o Concluída a ultima cllarnada dará a mesa principio ao 
apuramento das cedulas recebidas, o que fara come(jando sempre 
pelas que disserem respeito á com missão de coHias, "depois de 
confrontar o nuwero em ger::.l das cedulas com o dos vo
tantes; * 5. 0 Todas as cedulas serão apul'a<las ainda que conteni:am 
maior ou menor uuuwro de nomes do que o legal, ou nomes ris
cados ou trocados. 

i'ío 1. 0 caso apuram-se sómente os p:·imciros nomes até o 
numero legal ; no 2. o apuram-se touo~; no 3. o apuram-se os 
nom2s que não estiverem rlst;ados e a rcs!)eito dos qc<aes nao se 
possa suscitar uuvidas; no 4. o apuram-se os no1nes que nic:) 
estiv~>rem trocados c ainda mesmo estes, se, apezar da troca, se 
verillcar que é noHJe rle sot:io e!egiycJ, c que não :1a no quadro 
dos soei os nenhum outro com quem se possa confundir. 

§ 6. o Se não fôr possivel concluir-~e no mesmo dia as apu
r~ções, Iavrar-se-ha disso o competente termo com todas as dc
clamr-ões nccessaria~; este termo, depois de assign~ilo por tod~l a 
mesa; S<'-rá com as ceduias t[UC Jicarern por· ap:.llar· i) as nota~ u:i 
apurarão feita guardado na urna qul!scrã fecl!ada, ID.epda e ru
bricado o seu rotulo por toda a me,a, ficando as chaves c;:,ra o 
Presidente e cscrutadores até o dia seguinte em fll"~ devem con
tinuar a< ditas apurações, procedendo-~c de igual fúr::Ja n:;s sub
sequentes, s~ ainda as,;im ell?.s se não concluirem. 

~ 7. o Termin;:das as apurações, reconhecido o resultado ti~1.s 
eleições, pro~lamados os eleitos pelo Presidente e la1rado 110 
respectivo livro o c-ompetente termo com os prote,;to.; "contra
protestos, c:::so se apresentem, será clle assignado por tud2. a r:1esa 
para ser remettido á proxima assembiéa ger;tl. 

~ 8. 0 A mesa eleitoral é competente para decidir sobre n~ 
rlnvidas que se suscitarem d~:rante o p;·ocesso l'!eitoral; das suas 
decisões pcrém haverá recui·so para a assemblé:t geral. 

CWiTU!.O XlU. 

D.\. CAIXA DE PENSÕES .\S FAmLIAS DOS SOGIOS. 

Art. 29. Para cumprir a ultima parte <.lo art. 2. o fica insti
tuida nesta Associaeão urna caixa especial de pensões ás famiJias 
dos soei os que nell:t se queiram inscrever. 

Art. 3(1 .. is pensões mstituidas nesta cai,xa SiiÇI c:~mo da ta~ 
brlla B annexa a estes estatutos; sendu de uez, VliltC,. trmta _c 
quarenta mil réis mcnsaes, nilo podendo o socio inslitu1r pensao 
inferior ou superior a estes limites. · 

Art. 31. Para se inscrever nesta caixa é preciso: . _ s :1.. 0 Requerer ao conselho admiaistratiyo ajuntando ccrta)ao 
de idade e marcando o gr:io da pens~il' ··on' <JUS Si' iJUCr ru
~t.:rcYcr. 
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s 2." Eut falta uc certidão de idade, sujeitat·7:;c-lla o candidate 
:i estimattva true lhe arbitrar o conselho, asstm como a exame 
mr.dir,o. 

$ 3." Pagar a joia c contribuições mcnsaes como marca a res
pectiva tallcl!a, sujeitando-se ao pagamento c multas como es
taluem os~~ 2. o c 3. o do art. s.o 

~ 4. o ' socio lega a pensão um anno depois de se ter in
~criplo e pago a competente joia e lllCnsalidade do dito anno; 
nxccptuam-se os remidos que têm direito á pensão logo que fica
rem quites da sua remissão. 

~ 5." SITo reputados herdeiros para rcccllcr~m a pensão: 
i." a yiuva; 
2. o as lilltas, c fllhos se forem mcno:·cs de !8 annos e de lia 

carecerem; 
3." a mãi; 
4. 0 o pai; 
1L o as irmãs dos socios fallecirlos. 
§ 6.o A pensão será n'uma só vida. Sendo mulher tem di

reito a recebei-a emquanto viver no estado de soitcira ou vi uva, 
tentlo oOI:t compartamerlto moral; e sendo homem ate á idndc 
de !8 anno:;, estando impossibilitado, por molestia, de pode:· 
trabalhar. 

~ 7. o Quando o soc.io faileça sem tescamcnto só poderão ter 
tlireito á p~nsüo: L 0 viuva;2. 0 filhas c 1H!10s; 3."amãi; 4." 
o pai, ctuando esteja impossilJi!itado tle tralx1llla:- e seja pobre; 
o que sc1á ecrtiflcaao pelo comelho administrativo; e 6. o nnal
mente, a inuil quando ~e ache nas circumstancLls elo numero 
ant~ceàentc. 

~ 8." A pcns:1o s·~rá dividida em paríco> iguacs p~los herdeiros 
que o socio dei~ar, sl!ndo estes filhos, Hlhas, ou ir1nC~s, cujc.lS 
(fliO~a.:; ir~lo c~~ducando â p!·oporção que: o:; pensionist[!.s <leix.a
{em de sc1· !Jahcis para as perceber. 

Art. 32. Se 11ara o futuro a renda da cai:;:a nrro chegar para 
fncr face f:s p~nsüc<. far-se-ha um abatimento de 2:> ~~; lllas 
s2 ailltla assilll não for possível igualar a r•·ccita com a des
pcz:~, (:onvocar->e-ha uma assembléa geral tlos socios i1:ccriplos 
na c:lixa das pensões para decidir sobre o t[ac ccn\'e;:l::t f~z:'r
sc .lo fundo existente na llJesma eaixa. 

CAPITC!..O XI\'. 

lJO CAPITAL, SL'A RECEil'A E m;S?EZ.\. 

Art. 33. O capital da Sociedade é indetei'min::llo, c ser:: com
posto rle tudo quanto puder aceumular; c ~er:i convcrUtlo Pll! 
npolices da diYida publica geral ou provincbl que ~ozrm tio;> 
:nesm;1s privilegias, ou em bilhetes do Tücsouro e letras tle 
B:mr~o dr credito real com garantia do Governo; ficando a juizo 
do conselho a escolha dos mesmos títulos. 

Art. 3L A Associaç:io terá duas caixas dislinctas: a prilneira 
é a qne s.Jccorr~ os socios em vida e a esta s2r;;o rccolhid:1s todas 
:1s johs e rnensaltdades, corno marca a t:1bella A; llcila serão 
tirados todos os gastos geraes e br;neficieneh~ tlos socios. c no 
Jirn do ana:• soda! o saldo será capitalisado: resen·:m:lo-s.c 
quantia su mcientc para os gastos do primeiro mez vitlfll'ü ro. 
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Art. 35. A' segunda caixa serão recolhidas todas as joias e 
mensalidades da tabella B, c desta caixa serão pagas todas a~ 
pensões instituídas e os saldos serão empregados nos mesmos 
titulos de que trata o art. 33. 

Art. 36. Pertence mais a este cofre met:1de do producto dos 
diplomas que forem cxperlidos, e qu~esquer donativos ou es
molas que os socios derem, que formará renda especial para o 
que determina o paragrapho seguinte. 

Paragrapho unieo. Quando a J'cnda das quantias arrecadadas 
e capitalisadas chegar para pagar a professores, serão abertas 
aulas nocturnas para ensino dos socios e seus ti lhos. 

CAPITULO XV. 

DISPOSIÇÕES GER1ES. 

Art. 37. A Soriedade n<1o poderá contrahil' emprestimo nem 
fazer juncção com qualquer outra sociedade. · 

Art. 38. Os pensionistas quando se demorem a exigir a pensão, 
não poderão reclamar as atrasadas que excedam a um anno. 

Art. 39. As attribuir.ões do cons<!lho administrativo só cessam 
!}Uando tomar posse o ú.ovo conselho, o que terá I ugar dentro dos 
primeiros i:J düos. o mais tardar, que succederem á segunda as
sembléa geral ordinaria; cuja pos<c terá lugar ern sessão con
juncta dos dous conselhos, p ·dendo se1· convidados os mais 
soei os para assistirem ao act,,; tendo lu~ar, depois de empossado 
o novo conselho, a entrega ao novo Tllesoureiro, dos litulos con· 
forme o dbposto no art. 27. 

Art. 40. O socio que se retirar para fóra do Rio de Jaueiro, ou 
do lrnperio, e quizcr ficar isento de pagar mensalidades listo 
no caso de ser socío iuscripto só na lJeuetlcencia), participará 
por cscripto ao conselho, 11cando subentendido que, quando vol
tar, tem de participar que se acha de volta, c só seis mezes de 4 

pois poderá receber lJeneficencia; tendo antes pago o semestre 
de suas mensalidades. 

Art. <!ol. N;io poderá inscrever-se na caixa das pensões quem 
não fôr socio desta Sociedade, mas desde que se tiver inscripto 
embora esteja em atrazo nas suas mensalidades, respeito á ta
bella A, não deixa por isso de ser socio; só não poderá votar 
quando se tratar de questões que dig-am respeito á mesma classe 
de socios, e nem tera o soccorro ahi estatuído; assim como os 
socios pertencentes á i.• classe não poderão votar em que,tões 
que digam respeito á caixa das pensões. 

Art. 42 ... \Sociedade será dissolvida: 
§ 1.. 0 Decorridos 3!) annos de sua duração, se a assembléa 

geral, com approvação do Governo, nao resolver a prorogação de 
tempo; 

§ 2. • Em todos os mais casos definidos nos arts. 35 c 3G do De· 
ereto n." 27H de f.!J de Dezembro de 1860. 

Art. 43. Resolvida a dissolucão da Sociedade. s~rá a sua liqui• 
rlação entregue a uma com missão de cinco mernbros. e!e\tos pela 
3~~"mhl,;a geral, e tudo quanto f<ir apurado «Pra dtvJrltrlo com 



igualuad~ pelos socios invaiitlos, vi uvas c orrhão> a quem a So
cie:JMle nes'a occasiãCI soccorrer. compztin:lo a com missão dC[IO· 
si~~-:r :lü co!t·e ~os orpilãos, á dispos:~.:1o elo r::spcr;~ivo .Juiz~, :.;, 
D;lrL) ql!e lhes pcrteneer. 
~ Ar~. t1i. Os pi~esentes est:1tutog p0dcrJo se~· r .. ~ro:·n1ark>~ no todo 
0n ,;m parte, à propor0<io que" pratica íur dem.onstrando o3 de
fr~itos j~ lacunas, que nclles houver, n:a.s S8alprc cont excepçao 
,:os fins ela Sociedade, ql1e não porlerão ser alterallos, e nenhwna 
;; : leraç;1o lhes será feita senão pela fórma nos mesmos estatutos 
•ietenninada, nen~ p_osta em execu~rro sem que seja approvada 
t:z1o G::Jverno Impcrwl. 

S~l<~ das sessões em 28 de ~;ar~o ele i876. (Seguem-se as 
~~ss:~~:~~atur~ts.) 

-PARTE 11. i70 
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terço das mens11idades que tiver pago. 



DECRETO N. 6H2- DE 28 DE DEZEllBRO DE f87ô. 

Approva os estatutos da Sociedade Bcnelicentc Caixa de Soccorros 
M utuos Pedro II. 

Attendendo ao que requereu n Dircctorin da Sociedade 
Beneficente Caixa de Soccorros l\lutuos Pedro H e Con
formando-me com o parecer da Secção dos Negocios 
do lmperiodo Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de H de Agosto ultimo, Hei por bem, em Nome uo 
Sua 1\fagestade o Imperador, Approvar os estatutos da 
mesma Sodcdade. 

Quaesquer alterações que se fizerem nos cc;tntutos não 
serão postas em execução sem prévia approvação do Go
verno Imperial. 

O Dr. José Bento da Cunha c Figueiredo, (lo Conselho 
de Sua 1\fag-estade o Imperador, Senador do Impcrio, 
l\li n istro e Secretario de Estado dos Negocios uo lm
pcrio, assim o tenha entendido e fnça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte e oito de Dezembro de mil 
oitocentoc; setenta e seis, quinquagcsimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPERIAL REGENTE. 

Jose Bento da Cunha e Figueiredo. 

Estatutos da Sociedade Beneficente Caixa de 
Soccorros Mutuos Pedro JI. 

CAI'ITULO I. 

DA SOCIEDADE E SEUS FI:'\S. 

Art. i. o Fica estabelecida nesta Côrte uma Sociedade denomi
nada-Caixa de Soccorros Mutuos_Pedro II,-composta de socios 
nacionaes e estrangeiros em numero illimitado. 

Art. 2. 0 A Caixa de Soccorros Mutuos Pedro n tem por fim: 
§ i. o Institui r pensões para as familias dos associados po~r ,;;m;.;c~r-==-

te dos me>rnos; ~ 
§ 2. o so~correr em vida áquelles de seus associa e~~ CAMA 

recorrerem. quando enfermos ou em estado de i e.v.c · , 
§ 3. • Prestar soccorros áquelles que, por su ~~~ idade, 

ou P?r mo~ivos justificados não possam prom ~"\,.~eios de ~na 
~uh~rstencH!.. ~ 

Q::;) 

~ 
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Art. 3. o Entende-se por familia: · 
~ L• A v-i uva e filhos legítimos ou legitimados, ou outros des

cendentes que vivam ãs expens;:s do associado ; 
§ 2. o os pais ou outros asceill'entes 8 as irmãs s:;lteiras ou viu

vas, n;:s mesmas condições do paragrapho antcced;;nte. 
Art. oi. 0 Tf,m direHo aos scccorros d& Sociedade: 
~ I. o A vi uva, du ral!.le sua ·;iuvez, cmquanto se conservar no 

estado de honradez ; . · 
§ 2. 0 Os filhos até a idade de 21 a;:mos; as filhas emquanto sol-. 

teiras e forem reputadas honestas, e as 1rmãs solteiras ou viuvas 
neste mesmo caso; 

§ 3. 0 Os demais descendentes, guardada a mesma regra ; 
~ 4. 0 Os pais cu outros ascendentes, ernqu2nto Ut!ra.r a sua Ü!

digencia .. 

CAPITUTO li, 

Art. 5. o Para ser soei o requer-se: · 
§ i. o Que o candidato seja maior de 21 annos ; 
.~ 2. 0 Que tenha occupação decente, d'onde tire a sua snbsisten-

cia; 
~ 3. 0 Que goze dos fóros de probidade e bom conceito; 
~ 4. o Que não tenha so!Irido condemnação de pena infamante; 
~ 5. o Que não soffra moi estia incurave!, nem seja de compleir,ão 

valetudinaria. · 
Art. 6. o A admissão de qualquer soei o terá lugar por meio de 

proposta assignada pelo proponente, onde se fará menção do nome, 
idade, estado, naturalidade, profis~ão e residencia do proposto. 

Art. 7. o A proposta será remettida ao Presidente da Sociedade, 
em conselhoJ o qual, depois de lêl-a, nomeará uma com missão de 
syndicancia, composta de tres membros, para conhecer dos pre
dicados do proposto. 

Art. 8. 0 Apresentado o parecer da commissão de syndicanci::. 
em favor do proposto, será a proposta submettida a escrutínio se
creto, bastando tres votos negativos para reproval-a. 

Art. 9. 0 Podem, por excepção, ser admittidos como socios os 
filhos de socio maiores de 18 annos, quando propostos por seu pai, 
ou quem o represente, ou por qualquer socio com autorizacão por 
escripto daquelle, e reúna os predicados exigidos no art. 5.o e 
seus paragraphos. 

CAPITULO IH. 

DOS DEVERES DOS SOCIOS. 

Art. iO. O socio é obrigado: 
§ L o A contribuir com ·a joia de 25~003, se fôr installador, e 

com a de. 50,t/OOO se fôr adventuro, e com a mensalidade de 1~000 
paga por trimestres adiantados. (Arts. Ui e 19.) 

§ 2. o A aceitar e exercer por espaço de um anno o cargo para 
que for eleito, salvo impedimento jnsto; 
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§ 3. 0 A cump,·ir a commissão. p:1ra que fôr designado pelo pre
Sidente, quando se tratar de negocios que digam respeito aos in
teresses da Sociedade. 

CAPITULO IV. 

DOS DlllEITOS DOS SOCIOS. 

ArL H. Todo o so~ro tem o direito de influir directamente 
com o seu vnto c opi1:hio nas deliberações da Sociedade, salvo 
:1quellas flUe fcre;n privativas dos cargos da administração. · 

Art. 12. o soeio, em crrso de necessidarle reconhecida, tem di
retto a so~co;Tos event;taes na fór:na do§ 2. 0 do art. 2.• 

Arl. 13. O s,')cic; r!as C:JrHUÇõ3s à o artigo antecedente fica. isca to 
(1o P:':.6;"~f!1ento t!ils :;lc-2:salidades. 8inauanto duraren1 as n1es:~:as 
'"'~D~i~.c~e:1~ · ... 

Art. i&:. ?ort.l.; c.; direlt·J3 ,Je $OCio: 
§ i. 0 l·,queHo que nu o estiver trtlitg co:n a Sociedade, não so nu 

que concernc aJ l)::tga:nento integral da joi::t de a.dulissão, corno ao 
de um se:nzstre vencido; readquirirá, porém, os seus direitos 
1~1ostrando-se quHe !lO prazo de tres rnezcs; . 

~ 2. 0 Aqae!!e <rue, pot rneios !'e provados, a juizo da m3.ioria 
da Sociedade, procurar embaraçar o bom e regular andamento 
dos negocies sociacs; 

§ 3. 0 AqEelle que praticar actos immoraes, tornando-os publi
camente conlwcidos; 

§ 4. 0 Aque!Ie que fOr condemnado a pena infamante pelas jus
tiças publicas; 

~ 5." Aqae!le que voluntariamente se despedir da Sociedade. 
Art. 15. O socio, desligado pelas causas mencionadas no artigo 

anlecedente, não terá direito a reclamação ou indemnização al
gurnaa 

Art. Hl. Os banc::icios e pensões conferidos pela Sociedade em 
seus cstatnbs ílcam sasp:msos, se o socio tiver deixado de pagar 
o ultimo trimestre vencido. 

x:·t. :17. S:ltisfcita esta condit:ào, cessam os eJieitos do artigo 
~nte0edente. 

:::::~PETULO Y!. 

DA ORGA:•!IZA.!]:iO D.\ CAIXA C SEUS FUNDOS, 

Art. 18. A Caixa d~ Soccorros ~Iut!los Pedro II é fundada com as joias de admissão c as mensalidades dos socios, ou com 
quaesqner outras receitas e donatiYGS que lhe arlvenham por 
;:,.;elos ~egaes e tlc.itvs .. 
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Art. 1\J. A joia de admissão será paga de urna só vez ou em 
prestações mensaes, não excedendo a cinco mezes o prazo para o 
pagamento integral . 
. ;'\rt. 20. E' licito ao socio reforçar, em qualquer tempo, a sua 
JOt~, elevando-a ao duplo ou lrtplo, e pagando as rt>spectivas men
salidades, tendo neste caso dirrito a que a pensão por cl!c ins
tituída sPja igualn•ente rlevada ao duplo ou triplo. 

Art. 21. As pensões seriio instituídas com a design~rão ua pes
soa ou pessoas a quem tenham de aproveitar ou em bêncfJdo do 
proprio institui<lor, obsrrvadas as seguintrs disposi1;ões: 

1. • As propostas para institu içiio de pensões sPrüo assig-nadas 
p~los socios instituidores, e nellas declarados o gr:ío de parentesco 
tio pensionista ou pensionistas, sua idade, naturalidade e rcsi· 
dencia; 

2. a A pensão em beneficio do proprio socio instituidor ser
lhe-ha paga, Jogo que tenham decorrido iO annos depois ua in· 
stituição, e que o instituidor tenha completado 50 annos de 
idade; 

3. a A pensão instituída em favor do proprio socio póde em 
qualquer tempo ser por elle transferida a quem de direito, o que 
feito, não lhe será n.ais devolvida; 

4. • A pen~ão instituída em Ia vor dos filhos dos soei os ser
lhPs-ha paga em commurn; 

5.• E' permittido a qualquer socio instituir mais de uma 
pensão, uma vez que entre para os cofres da Sociedade com as 
respectivas joias e mensalidades, sendo aquellas pag 's de uma só 
vez; 

6." A pensão, instituída em favor de qualquer ascendente ou 
descendrnte, não póde em nenhum caso reverter em beneficio do 
instituidor. 

Art. 22. A pt>nsão, uma vez instituiria, será intransrnissivel, 
salva a hypothese da di<posição 3.". do artigo anter.edcnte. 

Art. 23. Lo~o que a renda proveniente do fundo capital fôr 
bastante para fazer face á~ pensões. serão ellas ele 20$000 no mi
nirno, de liO~OOOno médio e de 60~00 no rnaximo, de conformi
dade com o art. 20. 

Emquanto, porém, fôr menor, as pPnsões serão reguladas pro
porcion~lrnente á base acima estabelecida. 

Art. 24. A Caixa de Soccorros Mntuos Pedro 11 dará come:;o a 
suas operações logo que o seu fundo social attinja á quantia de 
20:000~030. 

CAPITULO VII. 

DA ADliiNISTRAÇ:\0 DA CAIXA. 

Art. 25. A Sociedade será administrada por uma nirectoria 
composta de um Presidente, dous Vice-PrPsidentes, um Secre
tario, um Fiscal, um Thesoureiro, um Procurador, e de nove 
Conselheiros. . 

Art. 26. A Directoria reunir-se-ha todas as semanas, no dta 
designado pelo Presidente, annunciada a sessão no jornal de 
maior circulacilo. 

Art. 27. A' Í>irectoria •:ompete: . 
§ l. o Conhecer dos negocios da Sociedade e deliberar sollre 

e I!~.': 
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~ 2. o Tomar trimensalmente contas ao Thesoureim c appi·o
Yal-a<, dando-lhe quitação, que será assignada pelo Presid ~ntc, 
Secretn rio e Fist:al ; 

§ a. o Susp••nder os soei os nos casos previstos pelo art. H, ~~L • 
0 4,. o P os bencli~ios e peusões nos casos do art. f.,;; P propor a 
eliminação dos mesmos socios á assembléa geral, á •rua! compete 
resolver sobre a materia; 

~ 4. o Preencher, por eleicno, as Yagas que se verificarem na 
Dircctoria durante o anno; • 

~ 5. o Fazer observar com a maior in te i reza os presentes esta
tutos. 

Art. 28. As rlecis5es da Directoria serão tomadas por maioria 
•lc votos dos membros presentes, e dellas haverá recurso para:; 
assembléa geral. 

DO Pl\E5IOEXTB E lL\15 11E11BR05 D.\ DIRECTOI\IA. 

Art. 29. Ao Presidente compete: 
~ L" Presidir ás sessões, dirigir <JS discussões, manter a ordem 

c regularidade dos trabalhos; 
~ 2." Representar civilmente a Sociedade, ou por si ou confe

rindo procura.t.;ão a pessoa habilitada para tratar dos negocios da 
So::iedade; · · 

§ 3. • Nomdar commissues de inquerito e outras que sejam ne
cessarias ao bom andamento dos negocies sociaes; 

§ 1. • Assignar todos os papeis documentados da "!ociedade e 
rubricar os livros das actas; 

§ iJ. o Providenciar, em caso de morte ou enfermidade de 
•JuaiiJUer sacio, o que o caso exigir, podendo autorizar a despeza 
até a som ma de !00~000, dando parte de seus actos á Directuria 
na primeira ~essã.o; 

§ 6. o Ordenar a~ despezas do expediente. 
Art. ao. Aos Vice-Presidentes, por ordetn numerica, com

petem todas as attribuições do Presidente ern sua ausencia. 
Art. 31. Ao Secretario c•Jmpete: 
~ f.. • Hedigir e escripturar em livro competente as a c tas das 

sessões, mencionando especificada!"nente _todos os actos, delihe
rações e rcsolu\;iies, niio só da Directoria como da assembléa 
geral; _ . . 

~ 2. o Annunciar a conyoca~ao da Dtrectona ou da assembléa 
o-era!· 
"§ 3.:. Fazer a leitura da acta da sessão anterior e de todo o ex-
pediente da Sociedade; . . 

~ 4. • Expedir e 111anter a correspondencia da Soc1edad~, re
gistral-a em Jiv1·o competente, e ter em bôa ordem o arch1vo e 
mais papeis da secretaria; . . _ . 

~ 5. o Formar a lista da ad m1mst!açao da So~Iedade e o quadro 
uJ todos os socio~, com as declaraçues necessanas. 

Art 32. Ao Fiscal compete: 
§ f.. o l\Janter o fiel cumprimento destes estatutos e velar pelos 

interesses da Socied~de; 
~ 2. o Recorrer das ~e liberações. da Dirrctoria: para a as

sf)mbléa geral, ou pedir, quando JUlgar com·ementl', o adia
mento das disras<(io,,, !JU•) &er-llrc-ha eoncrdido iuderend~nte d,; 
consulta. 
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Art. 33'. As discussões adiadas, na fórma do oaragrao!lo antf:l-· 
cedente, proseguirão na sessão seguinte. • • 

A:'t. :Ji. O adiamento de qualquer discussão, pedido pcio 
Fiscal, terá lugar uma vez sómente. _ 

Art. 3a. Ao Thesoureiro compete: 
~ L'' Ter em sua guarda e sob sua immediata responsabilidade 

os cofres da Sociedade ; 
~ 2.0 Receber e guardar quaesquer dinheiros da Sociedade, :;s 

joias e mensaiidades à os soei os, passando-lhes os competentes re
cibos; s 3. n Escriplurar com clareza e precisão, em livro proprio,a 
receita e des~ eza à a Socierlade ; 

~ 4." Satisfazer ~s dcspezas autorizadas; * ii. o Abrir a cada socio um:;, conta corrente, em que conste o 
pr.gamento de sua joia e mensalid:::des, e promover o dito paga-
mento; · 

~ 6. o Cumprir :::s reso!u~ões do Presidente, na bypolhese dos 
§§ 5. o e 6. o do ar L 29; * 7. o Pa6o.:· as pensões, a vista dcs recibos dos pensionistas : 

, 8. • Aprcsentàr tria;ensalmente o balancete do estado das 
finanças da Soeiedade, e no fim de cada ann'1 social o balanço 
ge:-nl de todo o movimento operado, com os documentos proba
to:-ios dos dispendios f8itos. 

Art. 3i;. O Thesoureiro é obrigado a rrcolher ao estabei?ci
menlo baP.cario, que fiir da confiança da Diroctoria, qualque:· 
somma que tenha em seu poder, desde que exceda de 300/j\COO. 

Art. 37. O Thesoureiro poderá nomear e tei' sob sua I'espoJlSR· 
bi!id~de um ~gente de sua c::mfian~a pa•·:· pro:mwer a cob!'an(:~t 
dos din;1eiros da Socieà~:tle, o qual perceb•.:rá uma conHnissüo :cr
bitr:l:!a pela Directoria. 

Art. 38 •. \o Procurador incumbe: , 
:§ 1. 0 Uistribuir os auxílios vecuniarios aos socios neccs,;itados; 
:,:: 2. o Tr!ltar dos enterros dos soei os necessi lados, qnn í:do re-

didos por suas famílias, e dos ofilcios funebres man:~ados cclchr:lr 
pe~~.SOCt!~(~::de. ,, ,.."·' :.~ .. a.l-~. 

A. L 30. c\ OS ~::moG!dÜ•• OS ~O .. !Jl~•v . 
Paragrapho unico. -ror~!ar p~~rt~ etn tcdus :1s CcHlJera~~~:es, r3-

~~lD.cec2ndo-:ls rotn su~s luzes e promovendo o born ~nda!UC!itD :: 
;:reg.t·cssos :.:~ Soeieüadc. 

Art. 40. Haverá tres comnüssões permanerrt0s, dcr~onlinndti:s: ~~~ 
La central, a 2." de beneliceneia e a 3." de iinau;;as. 

Art. 4i. Cada uma destas com missões será composta de tres 
membros, das quaes os relatores se revesarão segundo a afll:Jen
cia de seus respectivos trabalhos. 

Art. 42. A' comrnissão central.incumbe dar o seu parecer 
sobre quaesquer negocias que lhe forem afiectos, e que tenda!!! 
ao regimen e principies fundamentaes da Sociedade. 

Art. 43. A • com missão de beneficencia, de que é membro nato 
o Procurador, incumbe emittir, com a rnaxima urgenc1a, o seu 
parecer sobre os soccorros de que trata o ~ 2. 0 do art. Lo, con
sultando previamente as forças dos cofres cia Sociedaue, esynd!
rando da efficacia dos ditos soccorros. 
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Art. U. A' commissão de finanças incumbe examinar os ba
lancetes e balanços, de que trata o~ 8. o do art. 35 e dar sobre elles 
o seu parecer. 

CA!'ITULO X. 

fHS ELEIIjÕES. 

Art. 4[). As clcicücs da Directoria c comm!ssões, de que trata 
o capitulo ant.cccdênle, serão 'ft'i tas por partes e escru tinio se .. 

. ereto, por meio de ced ulas, nas quaes eada. soei o escreverá o rwme 
do candidato c o cargo p:tr:l. que o elege, sendo prohibido o voto 
por fJI'ocmacão. 

Art. 46. Hecolllidas as cedulas, o Presidente dcsignarádous 
soei os para escru tn dores, os q uacs irão tomando os votos á pro
porç:lo que forem lidos. 

/,rt. 47. A maioria absoluta de votos dos socios presentes elege 
o Prcsrdeute, os Vice-Presidcmte;, o Secretario, o Fiscal, o Tlle· 
~onreiro e o Proeurador. 

Pai agr~\plw unico. Se o escrutínio nrto produzir ~aioria ab
soltlta de votos, pJra qualqnPr destes cargos, correra novo es
crutínio snlHe o·' dous caudidato.> mais votados, e o que obtiver 
maioria serü o eleito. 

No caso de empate deeidir;í a sorte. 
Art. 48. A maioria relativa de votos dos socios presentes elege 

os conselheiros e as com missões. 
Art. 49. i\.o socio eleito Sé'rá conununicada officialmcnre a 

sua cleiç:J.o, e entendA-se qnc recusa o cargo .{>ara que foi eleito, 
se dentro de quinze dias não declarar por escr1pto que o aceita. 

Art. õO. No caso de recnsa expressa ou tacita de qualquer 
eleito, proc~der·se-ha a nov<J elciç:to . 

. CAPITULO Xf. 

DA ASSE~WLKA Gí-:nAL. 

Art. 0:1. A assembléa geral rennir-se-ha ot·dinariamente duas 
vezes por anno, po1· convocação !lo Presidente, annunciada 
nas folhas diariarJ com antecipacão de oito dias! e extraordina
riamente quando requerida pela maioria dos conselheiros, pela 
commissão de finanças, pelo Fiscal, on por 20 socios. 

Art. 52. Na primeira reunião annual da assembléa geral pro· 
ceder-se-ha :i eleicão do Presidente o Srcretario da assembléa 
geral e das commfssões, e á âpresenta~ão do relatorio e do balanço 
da recci ta e despeza da Sociedade, que serão entregues á cornmis~ 
são de finanças para examinar e dar parecer ; e na segunda tra· 
tar-se-ha da posse da nova adrnmistracão, e da discussão do pa-
recer da commissão de financas. • 

. Art. 53. Constitue-se asse.mbléa geral pela reunião de 2o so-
cios presentes. • 

Art. 54. Se não se reunir este numet·o-, far~se-ha nova eon vo
cação; e a assembléa geral funccionará com o numero de socios 
presentes. 

Art. 55. As decisi'íes ela assembléa geral serão tomadas po!' 
maiot·ia de Yoto~,. 

-PARTE II. i7i 
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CAPITULO XI!. 

DISPOSIÇÕES GEl\AES. 

Art. 56. Para o cxped i ente e serviço da Caixa de Soccorros 
:Mutuos Pedro ll htnetá os empregados que a pratica c a expc
rienda exigirem, cuJupetindo á Direcloria a sua nomearão e de-
missão. · • 

Art. 57. Esses empregados perceberão os vencimentos que 
forem lixados em regulamento e<pecial, que será feito pela Di
rectoria e submetlido á assembléa geral para sua definitiva 
approvaç;to. · 

Art. 58. O socio, que se ausentar da séde da Sociedade, deverá 
communicar á Directoria a sua auscncia temporaria ou perma
nente, c, não o fazendo, enlende-se que tem renunciado aos seus 
direitos sociaes, salvo motivo justificado pelo mesmo socio, a 
juizo da Directoria. 

Art. 59. A ausencia tempora:'ia do socio não o isenta do paga
mento de suas mensalidades. 

Art. 60. Ao soei o que prestar servicos relevantes á Sociedade 
será conferido o titulo de benernerito Ílela assernbléa geral. 

Art 61.. Qualquer individuo estranho á Soe iedade que preslar
lhc serviços re.evantPs ~erá considerado :;ocb lwnorario, se 
assim resolver a Directoria. 

Art. 62. A Sociedade, logo que seus capitaes o permittarn, f:l
r:ultar:i aos filhos de seus socios a instrucc:ão necessari., e os au
xiliara nos meios de sua subsistencia. 

Art. 63. Na hypothcse do artigo antecedente, a Sociedade po
derá con!·eder beneficencias, por uma vez ~ómente, a pobres ho· 
nestos que as solicitem. 

Art ti-i. A Soei0dade não poderá ser di~solvida senão nos casos 
previstos nos arts. a:s e3õdo Decreto no 271:1 de 19 de Drzernbro 
de 18fi0. ou no de ser julgada caduca a autorização para funccio
nar. nos termos do art. l.íl n. o 3 do citado Uecrelo. 

Art. 6). O capital da Sociedade sera convertido em apolices 
geraes ou provindaes que gozarem dos mesmos privilegios, as 
quaes srrão inscriptas corno inalienaveis, ou em billwtes do The
~ourn, ou e111 letras hypotllecarias de credito real que tiverem a 
garantia do Governo, a juizo da Directoria. 

Art. 65. 'iodo o socio é obrigado a respeitar e fazer observar 
es~es estatutos. 

Art. 67. A Directoria fica autorizada a formular o regula
mento interno que ser:i approvado pela as~embléa geral. 

Art. 68. Estes estatutos, approvados pelo Governo Imperial, 
tornar-se-hão lei organica da Sociedade, e só poderão ser modi· 
ficados depois de decorrido um anno de cxistencia da Soei. dade, 
e quaesquer modificações não produzi~ão e!Ieito elllq uan to não 
forem approvadas pelo Governo lmpcnal. 

Rio de Janeiro, 3 de Fevereiro de :1876. 
Presidente, Francisco Guedes de Araujo Guimarães. 
1. 0 Vice-Presidente, João ilfaria Pires Camargo 
i!. • Vice-Presidente, Bacharel João Thomaz de Cantuaria. 
FiscaL Or. D. José de Souza da Silveira. 
Secretario, Frederico Carlos da Cunha. . 
Tl.l.esoureiro, Pedro Ph de Almeida Gralha. 



DECRETO N. 6M3 -- DE 30 DE DEZEMBRO DE f.87(i. 

Approva a allcração do nome do Club Gymnastico !'ortuguez. 

Attendendo ao que requrreu a Dirrctoria (]o C'ub 
Gy mnast i co Portu!!uez, o qual foi agrariarlo por Sua 
Magestatle FidPiis~ima com o titulo rle «Real Soc1edadP•, 
Hei pur bem, em Nome dP Sua Ma!!'estadc o Imperador, 
Anprovar a alteração proposta ao nome do reft>riclo 
CJ.1h, que d'ora em diante denominar-se-ha c Real So
Cil'dade Club Gymnastico Portuguez , 

O Dr. José Bento ela Cunha e Fig·ueiredo, do Conse
lho de Sua l\lagestade o Imperador, Senador do Impe
rio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
Jacio do Rio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e sei:;; quinquagesimo quinto da 
Independencia e do lmperio, 

PRINCEZA DIPERIAL fiEGENTE. 

José Bento da Cunha e Figueiredo. 

DECRETO N. 6U~- DE 30 DE DEZEl\IBRO DE 1876. 

Abre ao Ministerio dos Kegocios do Impcrio um credito suppl~
mentar de 300:000J50;)0 para despezas da verba - Soccorros 
publicos e melhoramento do estado sanitario-no excrcicio de 
t876-t877. 

Havendo urgente necessidade de occorrer no actual 
exercicio ás despezas que se tem de fazer em virtude do 
n.~creto n. o 6378 de :1.5 de Novembro ultimo, que m.m
dou executar provisoriamente medidas tend(·ntrs ao 
melhoramento do serviço sanitario em diversos portos 
e cidades maritimas do lmperio, e não scn,lo suffid<>ntc 
a qu:mtia votada no § 3U do art. ~.o da Lei n. • 2670 de 
20 de Outubro de :1.875 para a Vf'rba-Soccorro!':~~~·==~ 
cose melhoramento do estado sanitario - n . . ·ci{l_ GAMA 
de:t.876-lt!77, Hei por bem, em Nome de :li lffi · 
o lmpcraçlor, c Tendo ouvido o Consel ~~I 1 istros, 

{' ~ 
'·~· 



AC'fOS DO POD!:R 

AuLoriz1r, na conformidade do§ 2. • do art. 4. • da Lei 
n. o 589 ele ü de Setembro lle i85U, a abertura de um cre
dito supp!e:n<mtar de 300:000~000 para a referida verba. 

O Dr. Jo;:é Bento üa Canha e Figueiredo, do Conselho 
de Sua :t1ag·cstalic o Iwperador, Senador do imperio, 
.i,Iinistro e Secretario de Estado dos Negocios do fmpc
rio, ::ssim o tenha entendido c faea executar~ Palacio 1lo 
B.io de Janeiro em trinta de D::zc1;1bro de mil oitocentos 
setenta e seis, quinquagcs:mo quinto da Independencia 
e do Impcrio. 

PRJNCEZA WPERIAL REGENTE. 

Jo.>é Be:~to ·111.~ Cw~hc, e Figueiredo. 

E1cva a 93:JGJ~Gll0 o credito ex.trao~c:i:1ario àa impor·tancia de 
C:):JJJ50JO abJrto peio Decrelo n.• G:.l19 de i de Outubro do cor 
r2nte anno. 

Não sendo sum6cnt3 o Ci'edito exí.raJrdinario da 
qt:antia de ôO:OGO~UOD abel'to oc!o 'Decreto n. o 63-:;,u de 
li de Outubro Jo corrente ~nnô partl occorrer ao pag<:t
r::Joato das dcspezns urgentes com a compra de livros 
1 
:wcessarios aos trabalhos da quaiHiraç§o e publicação de 

· istas geraes de que tratam os arts. 90 e i 54 do Decreto 
n." ê097 de !2 d() Janeil'O rio referido ~nno, e l." § 13 
~la Resolução Legislativa !1. 0 267~ de 2D de Outubro de 
'87:S, Hei por IJem, e:a Nom8 ele. Sua Magestacle o ím
ne:-adoi', e Tendo oaYido o Coüselhn de Ministros, Eleva!' 
o (~i to credito á i::.l)·Jrtun-:;!<, ue SO:OOO,~OüO. 

O Dr. Jos3 Bento Ja C~1nl1:1 e Figaeircdo, U.o Conselho 
do Sua l\'Iagest~do o Imperador, Senador do hnpcrio, 
rll!nistro c Secretario de Estado dos Ne~ocios do Imperio, 
~s:~i~n o tenha e!}tcndidv e far-:1 executar. Palacio do 
c: i o de Janeiro e·.n trintn d::~ Gezembro de mii oitocentos 
:.:~tent:; c se!;:, :mi:·lqt:~:ge;simo quinto da Independenciu. 
e l~O I!-~)p2rio .. "' 

Jcsé Bento dn C;;,al.;a, e Figueiredo. 



EXECUTI~O. 

DECRETO N. (i.'í,~6- DE 30 DE DEZEYBRO DE i87G. 

"~p!Jrova, com moàifica~.ücs, os estatutos ela Companhia ~r.tius

tritll de Vnlcn0a. 

A Princcz1 Imperial Rogentr, em Na:;~c do Impercnlor, 
Attcndcndo ao que rcqu,·rea ;J Comp;:r.i<~a !ndustrialt:e 
\7tdunç:~'l deYidarnente reprrsentad;~~ c dt.: conformidn.Je 
com o parécer da Sccçã:J dos r>:egocio~ do ~mpcrio do 
Consf~l o_de Es~3do., cxarndo Cin Cn~1snt:a <12 25 de ÜL:
tnlJro ultr:110, lia pot~ bera.Appro•."(il" seus cs~att..ltGs, me
diante as notlificações~ que con1 (:ste h3;xam as~!gn~HJ:;s 
DOr Ti1omaz José Coelho ele .. 'U;::cicLJ, do Con~elb.o de 
Sua ll;lagcstade o Imper:::clor, Mir.!slro c Sccret:1rio de Es
t~do dos Ne:~oc;ios da Agricuitnra, Com:nercio c Obras 
Publie:~~, t!UC ns~im o tenha entendido e fat:·~ e~·:ccut2~~. 

Palaeio tln Rioue .hnciro em l.rint:l de Dezembro (ic 
mil oitocentos sBtcnta c se:s, quinqn~ge~imo quiato do 
intlependencia c do !mpcrio. 

~ltodi~caçõe.:i; a (!Ue se :-•efie~e o Decreto 
::1. 0 64~G tilest~ U.ata. 

Art. 4.0 Acrescc:1te-se no fim-e approvação tlo Go
verno. 

II. 

Ao art. 9. o Addite-sc-Os acci:mistas são respoma
veis ~pelo valor das acções que lh~s forem distribuidas. 

IH. 

No art. 20. Acrescente-se-não podem fazer parte 
da mesa da assembléa geral os membros da Directoria, 
da Commissão Fiscal e o Gerente. 

No§ 2.0 do mesmo artigo em vez de-um terço-leia-se 
-um quinto. 



I :um 

IY. 

No art. :15 § (!. • Depois da palavra-proposta-acres
cente-se-feita. 

No§ 6. • do mesmo artigo acrescente-se o seguinte 
-dentro do capital t1xado. 

v. 

O art. 37 fica assim redigido: 
Dos lucros liquidas realizados em cada semestre far

se-ha a seguinte distribuição: 
§ :1.. o Cinco por cen lo para o fundo de reserva. 
As quantias destinadas ao fundo de reserva serão em

pregadas em apolice da divida publica geral ou provin
ciaes que gozarem do garantia do Governo, on em 
bilhetes do Thesouro ou em letras hypolhecarias uc 
BJncosde credito rPal garantidos, a juizo da Directoria. 

O fundo de reserva é exclusivamt>nte destnado a fazer 
face á$ perdas do capital social desfalt:ado ou pJra sub
sti tu il-o. 

~ 2." Até doze por cento sobre o capital social para 
uividir·se pelos accionistas. 

§ 3.0 Satisfeitos os para!.:(raphos antecedentes, do res
tante, se o houver, st>r;io levados outros rinco por cento 
á conta do funllo, distribuindo-se o mais em tres partes 
iguaes, sendo uma parte tlividida ainda pelo capital so
cial e as outras duas partes pelos in(·orporadores Antonio 
Alves de Andrade e J•)~é de Almeida Ribeiro Junior, cu mo 
remuneração de seus trabalhos de organização e levan
tamento da Comp:mhia. 

Paragrapho uni co. Os dividendos serão pagos nos 
mezes de Janeiro c Julho de cada anno; não se fará, 
porém, distribuição uos mesmos, em quanto o capital 
social desfalcado em virtude de perdas não fôr integral
mente restabelecido. 

n. 

No art. 40 ~ 2. o Acrescente-se-sempr<J que nelle 
concordarem <JS partes in teressaJas. 

Palacio do r. i o de Janeil'o em 30 de Dezembro de 
IS7fi.- Thomaz JoséCoelko de Almeida. 

' 



EXF.CUTI\'0. J::ti/ 

Estatutos da Companhia Industrial de 
Valença. 

CAPITVLO I. 

DA COlfPANIIIA. 

Art. I. o Fica crcada nesta cidade ue Valenca-,.uma Companhia 
anonyma, que se denominará-Industria( de Yalença, durará 
pelo espaço de vinte annos, e só poderá ser dissolvida ou liqui
dada dur~nte este prazo segundo as prescripções do Codigo 
Commerc1a1. 

Art. 2. 0 A Companhia tem por fim fundar e costear uma fa
brica de tecidos de algodão neste município. 

Art. 3. o· A direcção da Companhia será exercida por uma 
Directoria, composta de tres lHrectores; a adrninistraçao e a 
execução das deliberações da Dtrectoria por um Gerente; tudo 
na fórma das disposições seguintes. 

Art. 4." Findo o prazo estipulado no art. f.• a Companhia po
der!i liquidar ou prorogar sua duração como convier, mediante 
deliberação da assembléa geral. 

CAPITULO li. 

DO FG:"DO goCU.I.. 

Art. 5. 0 O capital da Companhia será de 250:000,'l000, dividido 
em 1.250 acções de 2005000 cada urna; este fundo poderá ser 
elevado a 500:0000000. se o progresso da em preza o exigir; por 
deliberaÇão da assembléa. geral dos accionistas sob proposta da 
DirectorJa.. 

Art. 6. 0 A tran•ferencia das acções se realizará por acto lan
çado nos livros da Companhia, com assignatura do proprietario 
ou de seu procm·ador, ou por endosso apresentado no escriptorio 
para se effectuar a transferencia. 

Paragrapbo unico. As acções da Companhia não serão aliena-
veis, senão depois de realizado um quarto do ·capital. . 

Art. 7. 0 A primeira chamada do capital será de 30% e as de· 
mais serão fixadas pela Direct.H'ia, que as annunciará com an
tecipação, pelo menos de oito dias, nos jornaes de maior 
circulal;ào. 

Art. 8. 0 Os accionistas, que não realizarem dentro de trinta 
dias as respectivas prestar;ões, perderão em beneficio da com
panhia as entrarias antt>riormente feitas, salvo sempre o caso de 
força maior, devidamente justificada perante a mesma Direc
toria. 

Art. 9. o As acções assim cabidas em commisso, em p~ovci to 
da Companhia, porterã.o logo ser transf,.rid~s a novo accionisf~. 
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CAPITULO HI. 

D03 ACGIO:-iiST.\8. 

Art. 10. S;1oaecionistas da Companhia os que tiverem seus 
ti tu los registrados l!OS livros competentes ou averbadas suas 
trausferrncias. ' 

Art. :H. A rcspousnlJllhladc do ac~ionista. é limitada ao valor 
de suas acções. _ 

Art. !2. O accionista,· que p~rder o titulo de Sl~a acçao, po
derá nhter outro, uma "ez, que s~ preslc ás formalidades,. cau
telas e taxa de emissão, que pela IJirectoria forem prcscnpti1;S. 

Art. 13. Os aecionistas inscriptos nos livros da C9mpantua, 
prlo menos trinta dias antes da reunião das assembleas geraes, 
poderão votar e serem votados para qualquer cargo, salvo as 
.restriccões marcadas em outros artigos destes estatutos. 

1\ rt. "t.r.. Nas assembléas geraes o accionista poder-se-ha fazer 
rrpresentar por procurador, com tanto que este tambem seja ac
eionista, excepto nas assembléas geraes, que tiverem de proceder 
:i eleição, nas quaes só se admittirá o voto de accienista pre
~r~nte. 

CA!'ITDLO IV. 

DA DIRECTOHL\. 

Ar·t. H>. A Directoria na conformidade do art. 3. 0 será corn
po~'>la de tres Directores, que d'entre si elegerão Presidente e Se
e~etario e _funceionará pelo espaço de dons annos contados do 
dw da eleição. _ 

Paragrapho unico. fonsidcrar-se-hão supplentes da Directoria 
os imrnediatos em votos. 

Art. 16. Não poderão ser eleitos. para membros da Directoria, 
as pessoas, que estiverem ligadas á Companhia, por quaesquer 
contractos ou ajustes, que aufiram ou esperem vantagens pecunia
rias. 

Art. !7. A Directoria se reunirá, sempre que. fôr necessario; 
se se der vaga de algum Director,será chamado para o substituir 
o supplente mais votado. , 

Art. !8. As actas da Directoria serão transcriptas em livro 
especial e rubricadas pelo Presidente e mais Directores. · 

Art. 19. A Directoria tem plenos poderes administrativos, 
incluídos os de causa propria e o de delegai-os em quem julgar 
wnnn~n~. ' 

Art. 20. A' Directoria no exercício de suas funcções e com 
prévia audiencia do Gerente, no caso do primeiro paragrapho, 
compele o seguinte: 

i. o Examinar o balanço e relatorio do Gerente, submeltendo-o 
com parecer á decisão da assembléa gerai ; · 

2. o Convocar assembléa geral extraordinaria, sempre que o 
julgar necessario, ou quando o requererem accionistas, que re
presentem pelo menos um terço do fundo social •. O requerimento 
será motivado e exporá o ObJecto da convocaÇão ; 



3.o Rei!olver todas as questões, que exoederem á ~Içada do 
Gerente, e não forem da exclusiv~ cómpetencia d~ assembléa 
geral ; -

4.. o Resolver a compra do terrenp. pa,ra ~q~~cionar a ~abr1cà, a 
formula de contracto para constr~cção d~~ obr~~ e compra do. 
respectivo machinismo. · 

Art~ ~t. O Presidente poderá. ~!J~!lUSaf t9~Q~ p~. ~ra~~lhQ~ . e 
l!êrviços, exigir de qualquer emvrega~o .,~:fór~ç~ dà, (\)filo 
panhia. Não pod~rá, porém, revo~r ordens do Gere~ te ~m sus .. 
f!ender sua execução. ,_ . . . . .. 

Att. !i. COmo remuneração de seus trarnllhos* competi~ ao1 
Directotes o l'endimento fixo annual de !:000/!000, a cada um• 

CAPITULO V. 

DO G R RENTE-e' 

Art-. ia-. o Gerente será eleito nela a~semblé·a ge.pl dos acci'ô"' 
nistas por maioria absoluta de. ytlt<;>s~ e será conservado no exer
cício de suas funcções em quanto bem administrar os negocios 
da em preza e não se provar tenha commettido malversação. 

Art. '!4. O ordenado do Gerente será de quatro contos e oito
centos mil réis. 

Ar.t. 25. Gompete ao ~erente: 
§ t. o Executa r as deliberações da Pire!}tpria, expedir em nome 

della as ordens respectivas, assim comp no proprio nome as quê 
derivem do exercício de suas funcções. 

§ ~·o Effeetuar as chamadas resoJviQ.as pelà Directoria e arrelll 
cada~ os fundos respecttvos em q)1f1,lquer est~belecimento de 
credito. 

§ 3. o Emittir com sua ass~g~a!vra as acções ou cal} telas de 
· acções, que deverão ser rubricadas: pelo Presidente. 

5 4.. o Dirigir a contabilidade e todbs os 'serviços da em preza. 
~ 5.o Arrecadar a renda e effeetuar todos os pagamentos e des• 

pezas, salvo as attribuições da Direêtoria e assembléa geral. 
S s:o Admittlr e demittir operarias e mais empregados e mar:. 

car-lhes o salario. · · ' ··' ' · · .. 
§ 7. o Celebrar os contra c tos para. execuçlo das obras, resolvi

das pela Directoria. 
§ 8. 0 Requerer qualqUer convo~ação da J)itectoria qu d_~ assem• 

blea geral. · · 
§ n.o Organizar annualmente o 'balatiço_ e contas, gue com seu 

relataria devem ser sujeitos aó exam~ dii Directoria: e·c.órrí parecer 
desta á assembléa geral~ - · · 

CAPITULO VI. 

bA ASSEMBLÉA nERAL. 



.\C l'tJS [)t: PUDI::ll 

Art. 27. A assemlJléa será convocada pela Dirodorí:l CO !li an
tecipação pelo menos oito dias, por annuncios nos· jorn!ies de 
mais circulação. 

Art. 28. A as.;embléa geral se j uigará comtitlüda rst~ 11th ' 
pre;;cntes acioionistas que represente :ri urn quarto de <.C00es crait
tid~s. Em íalta deste numero se fará nova conyoca~!io IH fúm:~c 
do artigo prec~dentc, dec!::;r~n:1D·Se r~i..._c t:f"J~~lqucr" !larcero de 
aecionis!as coust1tuirá assernbl6a gcr;:l. 

,\rt. 29. A assembléa ger~l s~ reunirá onl:niitiamcnte no 
comeco Llo anno civil e r.o Hlt"tis t:;rdar att~ aa !1!H Ce !-i'eyerclro, 
;nlra lhe s~r preseute o relatcrio c eontas do ~r;uo !indo e parare
solver o que convier nos limitrs de SU9S altribuições. :~xtraor
dinariamente, quando f0r devidamente convocada. 

Art. 30. Qualquei' accionista poderá requrrer, que o hal:tnçr• 
e coiltas sejam remettidos a urna commissão especial para ~~Jl
terpôr parecer, excepto quando o parecer d:< Directoria En· UJ!'l.· 
nime. 

Art. 31. Os votos dos accionistas sr.r;lo eont~.dus Lln E:<:::,, 
seguinte: de cinco acções até iO - i voto; de :!1 a 20 a::çC:~·:•-
Il vot;Js; de 21 a 30-3 votos ; de 31 a ~'l-i v o los ; de 41 a tiO-
6 votos; de 51 a G0-8 votos; de 6! a s )-:!2 \o tos; de 81 JlOi' 
diante- 20 votos. 

P::Jm~,<rnpilO unico. i'ienhum ·acc!onist:< po:lr·.rá ter, quahjml' 
I{UC sPj::J o numero de acfjões que possuir, :1;ais de 20 votos. 

Art. 32. Os accionistas que tiverem menos de cinco ~cçües nfln 
ter<1o voto, porém, poderão assistir ás assembiéas geraes, propur 
o que lhes parecer conveniente e torn:tr parte em todas :.:s dis
cussües. 

Art. 33. :'las s~ssccs extraordinr~ri~s nüo se tratará t:c qucs
t:io alguma al!ieia ao ol.Jjecto da convocar;,[lo. 

;\rt. 3L As vota~ões da assernbléa geral, poder:1o·ser publicas 
ou JlOr eserulinios2creto, conforme clla rrsolver, em ?.mhos os 
casos ~.n procedcr;i á chamada n"rninal, e no L'' cnso cada acciu
nista de, lara;-:i o seu voto, no 2." escreverá em cer.iula n<1o as
signad:J, pondo !lO vcrw o nu mero d•l votos correspomlen te as 
:1cçl:es que possuir, t:e;.~ois a entregara ao SecrJtar1o, que e:;anli
n:u•dv aexac~tidão do ::umero de yolo' a deitara e:~t uma urn1. 

Art. 31>. São attribui•:õcs da assembióa geral: 
§ i. 0 :"egcr osDL·ectores, Gerenl·~ e comn1i>são de c1nta~. 
~ 2. 0 Autorizar quitação aos re:;p,losay,;is, indirr.r rplae;;rJUPF 

a1tere1çües na rnarcha dD. D.drninistrnt:ão. * 3.• Resolver sohc a demissão doGrrenle, rju~r,do o prof)uzer 
~. Directoria ou accionistas, que representem pelo menos um 
terco do capital. 

§·-~..o Deliberar sobre qualquer proposta por um de .seus mem
bros ou pela Directoria. 

§ 5. o Resolver aug-mento do hnrlo social, reforma de esta tu tos, 
alienaç<lo da emp;-eza. sua liqai iar;:l•) ou ampliação de S2US fins, 
salvo os direitos dos Pncorporadorcs. 

§ 6. Autorizar a Directuria a contrahir emprcslimos. 
Art. 36. A autorizaeão do. paragrapho antecedente sú poder:!; 

ser feita em sess<1o exti:aordinaria eonvocada arl hfJc. 
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CAPITULO VII. 

ll'lSPOS!'êÜES GERAE:'. 

iut. :1i. O< lucros liqui!los proveniente.; Ja$ operações etrec
!.~-;amcnte concluídas e;n cada anno ser<1n repartidos da seguinte 
rorma: . 

§L" Tirar-se-:1a :12 '~ (30:000t;OOO) apjllicados aos juros !lu 
capit:tl social-

~ 2. o O(~d~lzida dos lucros a importa nr-ia ltlencionada no para
grapilo anterior •'o restante se retirara :lO 0

/ 0 para ser applicado 
ao .fundo de rc3~!'va. 

~ 3. ° Cumpridas :\S disposir-ões dos pa.ragraphos anteriores, (> 

excedente s•·rá repartido em t1:es partes igaacs, sendo uma parte 
dividitla ainda pelo capih! so~ial e as outras duas p<trtes pelos 
encorporadores Antonio Alves de Andrade e Josó de Almeida Ri
bei:-o Junior, como remuneracao de seus trabalhos de organi
);acão e levantamr.nto da Cornpanhia. 

Árt. 38·. A quota do fundo de reserva é destinada a fazer 
f::ce :i deprcciar:<1o do material, aos concertos dos predios e qual
quer eventualidade, que a Companhia possa ter. 
· Art. 3'J. Logo que o fundo de resen-a attingir a cincoenta 
eonto~ de réis, cessara a deducção que lhe é marcada pelo 
art. 37. § 2. 0 

Art. 40. As contestaçües que suscitarem-se na marcha !la 
administração serão resolvidas por arbitras. 

§ t. 0 Os arbiLros nomearão, antes de darem seu laudo, um 
terceiro para decidir se hunver empate. 

§ 2. o As partes interessadas conform~,r-sc-h:.o com a decisão 
{los arbitras, como se fosse sentença passada e juigada em ul
tima ins,ancia. 

CAPITULO VIII. 

DlSPOSIGôES TRA~SITOR!.\~. 

Art. 1.1. Apr.rovados pelo Governo ín1p:1 ial os ectatulo,, ton
vocar-se-ha uma assemhléa geral, para se proccd:1;· ;i eleiç:1o cl~ 
Directoria permanente 

Paragrapho unico. Um dos encorp:lr;,d,>rcs :1a Cornpanllia, 
Antonio Alves de Andrade, será. o S;.'n Gerente na fúrma do 
art. 23. 

Art. 1.2. Todos quantos subscrevo:·cm acçõesdesta Companhia 
~ntrarãD com a quota de iO % sobre o v;;lor de suas acçües, 
trinta dias depois de estar subscripto dous terços do capital su
cial; esta importancia ser-lhe-ha levada em conta da primeira 
chamada e se conservará no Banco Rural e Hypothecario até 
principiar a funccionar a Companhia. 

Os signatal'ios dos presentes estatutos, que os approvam em 
todas as suas disposições, a fim de serem submettido.; á approva
çao do Governo Imperial, nomeiatl). desde já para Directores da 
•:ompanhia aos Comrnendadores_ Manoel Antonio Esteves, Pedro 
i'rloreno de Alagão e Manoel Perem1. de Souza Barros. 

V.'ll'lnr;a, v~ rln Jnn h o rle !876.-(SPguem-s~ as assignatura>.) 
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DECRETO N, G447- DE .30 DE DEZEUBI\0 l)E :1876·. 

Approva, com modificações, os estatutos da Companhia Codpe· 
rativa de Consumo de Pào~ ·e autoriza-a para funccionar. 

A Princeza Imperial Regente; em Nome do Impe
rador, Attendendo ao que requereu a Companhia 
Cooparativa de Consumo de Pão, devidamente repre
sentada, e de conformidade com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado 
em Consulta de 22 de Novembro proximo passado, Ha 
por bem Approvar seus estatutos c Autorizai-a a func
cionar, mediante as modilicações que com este baixam, 
assignadas por Thomaz José Coelho de Almeida, do 
Conselho de Sua Magcstade o Imper<JdQr, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negoclos da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
trinta de Dezembro de mil oitocentos setenta c seis, 
quinquagesimo quinto da lndependcncia e do Imperio. 

I>RINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

Thomaz Jns1: Coelho r!e .llmcirla. 

Modiftcaçõe& a que se r·et"ere o Deer-et.o 
n.• 641§,. dest.a data. 

l. 

No fim do art. 3. •-;Jcres<.;ente-sc-Os accionistas 
são resf)onsaveis pelo valor das ac~õcs que lhe=' l'or·~m 
uistribuiJas. 

H. 

No nrt. 8. "-suppl'ima-sc o paragrapho unico. 

lU 

No 5." periodo do art. w..:.... elimine-se a pal:~vra
sempre. 

IV. 

No art. :1.4-depois da pa!avra-hypothecarias _.. 
acreo-;cr~nte-se-qnc tcnlwm garantia do Go,·erno. 



v. 
No art. 16-Llepois do L o periodo acres~cnte-se,_ 

Exceptuam-se os casos de reforma dos estatutos c liqui
daç.ão da Companhia, para os quacs se exige a prcscn_ça 
de um q·uarto das acções pelo menos. 

VI. 

A L • parte do art. li fica assim redigida-Alterar 
ou reformar os presentes esta tu tos e eleger os demais 
membros d<J administração e commissão de contas. 

VII. 

No fim do art. :1.8-acrescente-se-nãó podem fazer 
parte da mesa da assembléa geral os membros da admi
nistração. 

Náo swadmittcm votos por procurador para a eleição 
tios membros da Dircctoria c do conselho fiscal. 

VIII. 

No art. 20 depois das palavras-cada parte-diga-se 
-quando assim convierem. 

IX. 

No art. 22-supprima-se as palavras-competindo, 
etc.-ató o fim do mesmo artigo. 

Pal<:~cio do Rio de Janeiro em :JO de Dezembro de :1.876. 
-Thomaz José Coelho de Almeüln. 

Estatutos da Companhia Cooperativa de 
Consumo de Pão. 

C.\.PITULO I. 

DA SEDE, DURAÇÃO, FIXS D~t GO.\IP.\XHIA B SUA DISSOLUÇÃO. 

Art. {. 0 Sob o titulo- Companhia Cooperativa de Consumo 
de Pão- estabelece-se nesta Curte uma sociedade anonyma, cuja 
duração será de trinta annos contados da dat 1 da sua installação, 
salvo a hypothese de dissolução antes do termo de sua duração 
no caso de perda da metade do capital social ou nos mais casos 
do art. 35 do Decreto n. • 27H de 19 de Dezembro de :1.860. e 
art. 2115 do Codigo Commercial. · 
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Art. 2. 0 A Companhia tem por fim esta!Jclecer em <livci"so,: 
pontos das fregurzias do ~Innicipio Neulro c eidade de Nictheroy 
as precisas padarias para fabricar por meio de mac!J i nas, intro
duziodo todos os melhoramentos, e forneecr pão e mals c6pccü~!i
dadcs desse ramo de commercio a todas as c!as,;es per pe.<o ~a
ranlido, e farinhas de superior qualidade, so!J :::s seguintes con· 
cic0es: 

i.~ Vender pão aos accionistas. da Companhia, pod~ndo eslrs 
pagar diariamente ou no fim de cada mez, senr!o-1/Je,;. porém, 
pcrn:ittida a compra a credito até á imr:ortancia rcaliz<1d:1 tie 
~!:as acçües. 

::.!. a Fabricar pão de todas ;~s fjUa!idadcs, r:: ocas, IJisconlos, !Jo
J;wfl:J. etc. 

CAPITL'LO I!. 

DO i:TXilO SOCIAL E DAS ACf~ÔES. 

Art. 3." O tapit:d d:l Companhia será de :1..000:000~000 divi
dido em dez mi: ar;r:õcs de cem rn!l réis cada uma; cmittidas 
em duas scrics d~ 1:ini:o mil ~cêües c:cda umn • 

.l.rt. 4. o A Ílf)tyJr~[':da d2.s aêções será rc~lizada em prcslaçõe~, 
cuj:t <·harnacla f C fal'ti r:or annuncios publicados nos jom~.rs <;om 
oito dias de anlcce(1t:ncia sendo a primeira de 20 °/0 (20,~COO por 
acção) e as restantrs cie W "lo 110,;000 por ac~ãol e emquanlo não 
fôr applicada ao Dm e'p~cial da CorupaniJia será depo>itada em 
conta corrente no l:lnnco do B;·azil, ou em outro qualquer esta
belecimento de·crcdiL1 da confianca da Adrninj,tral'ão. 

Paragrapho uni co. As chamadas" s2r·ão feitas segÜndo as ne
cessidades da Com ;;an!:ia, porém, nunca com interv ~li os menores 
de trinta dias. · · ' 

Art. ;;. o Nenhum accionista poderá possuir mais que dez 
acçües. · , 

Art. 6. o A emissrio das accües da segunda serie poderá ser 
realizada logo que tenham sido emittidas todas as da primeira. 

Art. 7. 0 A falta de pagamento de qualquer prestacão no prazo 
determinado faz pPrder, em b<·nefici:J d1 Companhia: as presta
ções realizadas, salvo motivo p:·ovado e apreciado pela Adminis
tracão dentro dos sess nta dias da data do annuncio. 

A"rt. 8. o A transfcrencia das :w:;ües só poderá ser e!Jectuada nos 
livros da Comp:~nhia por termo assignado ptolo. eedente ao com
prador ou cessionario, o.u po1· procura~:io de a mhos ou de qual
quer delies, com poderes esprciac&. 

Paragnpiw unico. Todo o ar·cionista é responsa\el pelo Yal-.;r 
de suas acçües (art. 29') do Codigo Commercial). 

CAPJTL'LO li L 

,\;·l. u.o Comr,ue a Adruinistra0:1o ll:! Cuwp~n!:L:: 
Um Gerente. 
Um Sub-..Gercnte. 
Um Seerel[!l'Íé>. 
IJm Fiscal. 
lTt:~ Caixa .. 
F1u :\dtnini:-;(r;tdiJf !iertl.! .. 



!CXECUTI\'0. 

Arl. iO: Corn;:0t() ti gcrcucia: 
Cumprir e fazer cumprir os presenies esbltdo~. 
:-;,;me;cre demittir os emprcg~:las, marcar-lhes attribuições e 

YDncJmentos. 
Faz:; r acquisiçiio do JWSso:! l ne·:c;;s:l!'lo para o t•·abalho, de 

accilrao eom o Ad rn inislr:~àot {;er<ll. 
Atíender ao que lhe f:)r Equerido J~<'!o:> n:ais memhros da 

Adinini:;!.r6çfio, a hern do dr~s;l~;volvil!iento d:l Coznpanh!a. 
Comprar se:npre as fat·inil:ls ;;:)nfurm·~ o,; p:!d i i! os que ih e forem 

feitos pelo Administrador c hem as.-.iw os objedos necessarios 
aos Jins da Comp:mhi~ 

Crear quando conviet· os àepositos 1h f:trinh;;s e suppril-o; 
quando o!Terecer-se oceasião v~ntajos:t. 

H,n:lir sempre que fõr prer;iso os mt·nllJ~os Ja :.dmi:listração,e 
fazer inscrever em livro de resoleçües ::s delillerações que forem 
toru~das qur- serão assignadas pelos pre8i'il!e,:. 

(_:onvocar a asselnbJéa gcrat <los ai·tioni:~.l:l~' nns ÓJh)Cas tlc~er
minallas ne-;t:•s estattllO>, c extr~ot·llinari ::nentfl em casos cxcep
ciomes e quando 1:11\ f\lJ' requerida. 

o lit~rcntc e o SG1J-G2ren tG dividir<lo o tmhalllo entre si e s" 
stü•s:il.uirão r2cipJÜ~~.mcntc. 

Ao Secre±a.rio compete: . 
nirig!r os trabr!:ilo.-; do C:,cri;-,t0rio c· :1.ss1gnar o ex.pedi~nt~. 
Aprcsé'nl:tr o pessoal habilitado para o cscripto;·io <i gcreH<:i:t 

pa.;·a ser por el!a nomeado. 
Lavr::zr ::'vS actas das scssües Oa Adn1inistr~v.:Llo occup;t:tdo i~a~ 

m~s:n:ls as fnnc"ões dP. Secretario. 
Silo attril:uieücsdo Fisca!: 
Attende:· a tOda e (fJ:-4.lquc;: r~cla.n1a~iio que li::; [,;:~ di;lgitLt 

pc!o:; acciO!listas ou 1~elos qt1e o não LH'C!ll, i::V<!.l!do-a :10 couh~
t:irneato da gercnci:t para soluQão conveniente. 
Reprcs~ntar a companhi:l em Juizo ou fora d<!l!e, quando assim 

for necoss:n·:o. 
O Fiscal é o org:1o da Arlmlnistra0Jo p:;r:: •~·Jm os :wcionista~, 

eompetindo-lllc apr_es:mta_r á assembíf]a ge;-;'! o re!alorio . do 
estado da Companhia, assqnado por ~.1 r. p:,l•1 G~rent.:. 

t:oordenar o relatorio, fot·necent1•J-l:l:; o s~:;reíario p.ua is.<o 
os precisos dados. 

Ao Caix~ car:1pe!.~ : 
'('odo o tJ!o·.;inl8nlo d·! f·.~ ix.:l .. 
As.:;ign~ll' os ("::e~!u:~s eoaf!·a. o Banc~J d?. C:)r:lp~nllia. 
Heel~~~r doJ :.-;_i.Jznini:;tr~1dOL'C:3 das p:ldJ..r1~!,S ~s ilnportaacias 

d:1s renas. 
Subs~ituit· o Sccretari.) ern seu:-; in1p2ditnentos. 
Sáo deveres do Administmtlor Geral : 
A inspcer,fw rl:>s padarias, informando-se de tudo o qliP

occorrcr, tev:>ndo :10 conlw~.:in::'nto d:o gererrcia. 
Zel:F com o m2ior cuidatlo o p8so do pão, a fim de evitar 

rcr, !amaçües. 
n.cprescnL11~ :i g2rrneia ::,olJ!'.:~ :;.s necessidades que e!n C:lda 

uma elas paàarL1s se :<:~ntir, p~ ra que s~jam providenciadas. 
Velar !Xlra que sej;J. com·nllicn temente lratado o pessoal da 

Companl1ia. 
PropOr a non1e~ç.:::.o do ressoai necessario para c2àa un1a àas 

paà:-tri1s pert8ncente.::; á Co;n~:unhin.. 
Fisc~lisu a fabriea•;.'w do pilC', qnér durante o di.l quér du

rante a nmle. 
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CAPITULO I\'. 

DAS DESPEZAS DA COMPANHIA. 

Art. H. As deswzas dividem-se em preliminares, ordinarias 
e extraordinarias.. · 

As preliminares serão feitas á custa do capital que será in-
demnizado logo que haja .r:en.da ordinaria. . 

As ordinarias constam dos pagamentos dos h.o~orarios da 
Administração, empregados, expediente e custeio da Compa~ 
nb~. · 

E extraordinarias as que não se podem. prever e que f_or:em 
v,rgentes para desenvolvimento da Companhia. · 

CAPITGLO Y. 

DA. RECEITA, DIVIDENDO E FUNDO DE RESERVA. 

Art. :12. A recei,ta. resulta da venda dos productos das pa-
darias. · 
· Dos juro!r fias quantias em conta corrente no banco da (om~ 
panhia. 

De toda e qualquer operação relativa ã especie da Compa-. 
hia, e que se possa realizar. 

Art. 13. O dividendo será annualmente distribuído, de
ven,do sahir dos lucros liquidas, provenientes de operações 
completamente ultimadas uo respectivo anno. 

Paragrapho unico. Dando,se prejuízos que desfalquem o capi
tal, não serã.o feitos os dividendos ernquanto aqueile não fór res
tabelecido. · 

Art. U. Separar-se-ha annualmente dos lucros liquidas pro
venientes de operações o!Tect!varnente conclui~as dez por c~nto 
para fundo de reserva, e esse fundo Sf!.\'ú destmado exclusiva
mente para fazer face às perdas do capital social, cessando logo 
que tenha attingido a dez por cento do capila~ s.ocial realizado. 
O fund'o de reserva será convertido com os juros, accrescidos em 
títulos da divida publ1ca, letras do Tllesouro Nacional c hYP<!· 
thecarias e apolices provinciaes que gozarem dos mesmos prin-

; 4~gios das geraes. · 

CAPITULO VI. 

Art. iii. A assembléa geral se julgará constituída, quando_ se 
;tcharem reunidos pelo menos ao accionistas e suas d~liJ:?eraçoes 
serão por maioria de votos presentes, tendo cada accwmsta. um 
voto isto é, aquelles que possui rem de cinco acções para c~ ma. 

Paragrapho unico. As disposições da assembléa geral obrigam 
(odos os accionistas ausentes ou dissidtmtes. 
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. \rt. 16. Nos casos de eleição de algum membro da Adminis
tração e no de liquidação da Companhia é indi~pensavel a reu~ 
nião de 100 accionistas pelo menos e não podendo deliberar p01' 
falta de numero, far-se-ha nova convocação c se resolverá com 
o numero de a':cionistasque se apresentarem. 

Art. 1. o convocação ordinaria ou extraordinaria sr fará por aií
nuncios publicados nos jornacs tres vezes consecli tivas e oito 
dias antes do marcado para a reunião. 

§ 3." Para os cases de clcicào ou liquidação d:-t Companhia não 
serão admittidos votos por procuração. 

Art .. 17. Compete á assembléa geral: 
Alterar ou reformar os presentes estatutos, menos 9_üanto ao 

art. 22 que não poderá ser reformado, alterado ou chminado. 
Julgar as contas da Companhia elegendo para esse fim a com-

missão de contas que se comporá de tres membros. · 
Decidir a liquidação da Companhia quando assirn se torna pre

ciso art. 1. 0
.) 

Art. 18. As sessões da assembl6a g8ral serão presididas 'pelo 
accionista que for eleito por acclamação ou ,·otação c terão 
lugar oruinariamente até o mez de .i\laio de cada anno e as ex
traordinarias sempre que forem convocadas pela gerencia ou 
qu8ud6 Jorem requeridas por trinta accionistas e nellas só se 
tratlrá do fim para que forem convocadas. 
·Art. !9. Nas sessões ordinarias de que trata o artigo ante

cedente serão apresentados o relatorio c balanço annual e se 
procederá :i eleição da commiss:lo de contas. :i qual serão fran
queados todos os livros c documentos para que possa proceder 
ao exame e dar parecer que será exhibido á assernbléa geral 
dentro de 30 dias o mais tardar. 

§ f. 0 A approvação do parecer pela assembléa geral importa 
quitação á Adrninistracão da gestão ào anno que findou. 

§ 2. o A assembléa geral resolve definitivamente sobre os 
casos omissos que possam ter decisão, segundo os princípios 
firmados nos estatutos e sempre de conformidade com ellcs .. 

CAPITuLO í'll. 

DISPOSIÇÕES G ElL\ES • 

. ~rt. 20, To.das as qu~stües que se possam suscitar serão resol
naas po!' n:ew de arbitras nome:tdos um por cadv. parte e no 
easo de au~I~a, n~mearão !JS arbitros um terceiro que decidirá, 
c dessa dccisao nao havera appcllacão nem recurso. 

Art. 21. A Administracão fica aútorizada a exercer livre e 
desernbaraçad:,tmcnte o seu mandato, representando-a o Fiscal 
como seu orgao sempre e em todos os casos . 
. Par:Jgraplw. unico. Para fazer parte da Adrn inistra<,:ão é pre

CISO ser possUidor de dez acçücs. 
Art. 22. Os fundadores da Companhia José nabello e Affonso 

!llornaud serão o primeiro Gerente, e o segundo Administrador 
Geral dos ~stabelecimentos da Companhia, durante o primeiro 
qnmquenmo, podendo ser reeleitos, competindo-lhes a nom - . 
t1os mais m~mbros da primeira Administração que NJla., CAMA 1 forma poderaç> s~r reeleitos.. · ·,,Ç'\P. U" I li 

Dos lucros hqUidos fl'rovementes de operacões ~f\.~V'\M'r nte · 
~<m..:_lt~i2:.:F. n1~ .respectivo anno, deduzir-se-liãt n'L~\Jr cento 

... ~ 
' .CO· 

DOS 
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]:Iara o Gerente, e igual porcentagem para o Sub-Gerente, e dou s 
e meio por cento para cada um dos mais, membros da Adminis
traÇãl', além <lo honorario annual de seis contos de réis que 
pertence a cada um dos meullJJ·os da ref<'rida Administração. 

Art. 24. DL;solvida a companhia, sua Jiquidacão se fará se-
gundo as reg-ras do Cod i;:o rio Commercio. ' · 

Art. 2í. Qualquer alter~cão nestes estatutos só produzirá 
etreito depois da a pprovar;üo' do Governo Imperial. 

Art. 2:i. Os abaixo assi,;nados -aceitam os presentes estatutos 
e por excepçüo dos mesn:os norn:)iam desde já os fundadores 
da Co:npnnllia CooD~rativa de Consumo de P;lo, José 1\abello 
para o lugar de GÚenle e AITonso Moruaud par.1 o de Admi
nistrador Ger;;I, com todos os direi los e obrigações, autorizan
do-os a fazrrPrn as nomeações a que se refere o a_rt. 22 e acei
tarem qualquer alteração que o Governo lmpenal entender 
co~:veniente fazer nos mesrnos estatutos. 

Rio de Janeiro, 22 de :Xovembro de 1876 .. -(Seguem-se as assig
naturas.) 

DECRETO N. 61,118- DE 30 DE DEZEMBRO DE 1876. 

Autoriza a Companhia-The Guardian Fire and Life Assurance a 
ftÍ.íiccionar no Imperio. 

A Pt·inccza L!lperial Regente, em Nome do Imperador, 
Att endendo ao que requereu a Comp~nhia--'fhe Gual'llian 
Fi:·e anll Lif1) Assur.mce, devidamente representad:1, e 
de 1:onfol'mi:bln com o r1<1f••r·.nr d.t Sncção dos Negocios 
llo Imperi0 do CD!!St~!llo de !~st:1r~o, ex:Ir;;do em Consulta 
de 1::: de Dewu'::·o cor:·ente, Ha por bem Aulo:·iz:d-a a 
fu~1ccion<:r no L1porio, mediante as rbumlas que com 
este b:lixam, assign llbS por Thomn Jo;:é Coelho de Al
meilla, d1: C:ms~liw de Su:1 1\hlgest:lde o Imperador, l\li
nistro e Secretario ft:l Esta:lo rlos Negocios da Agriwl
tur:;, Commercio e Obras Publicas, qlie as!'.im o tenha 
entendido c f:lCa C'\ecu t:1r. P:d 1cio do iUo de Janeiro em 
trinta de Det.c:rlLro de n11l oitot:entos Eetcnta e seis, 
quinqu:!gcsimo qu!nto da lndepcntiencia e do Imperio · 

PR.E~CEZA DIPERL\.L REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 



EXECUTiVO. 

Clausula!l!l a <3ue se •·ef'ere o De~r~to n." 0.448 
dest:t data. 

I. 

A Companhia roJcrá estender SU:!S orerac;õcs <ÍS ca
pitaes dos Provinci<~S do Hio de Janeiro, S. Paulo, Per
nambuco, BJhia e Rio Gr,mdc doS~ll, mas uão efiectuará 
seguros de v ida. 

n. 
Os aclos pratica:los por suas agencias ficam sujeitos 

á legislação do Irnpcrio, sendo decididas pe!os Tribun:1es 
Brazileiros as questões que se suscitarem entre a Com
panhia e os particulares residentes no mesmo lmperio. 

III. 

Nenhuma destas agencias poclerá funccionar, em 
quanto a Companhia não depositar no Thcsouro Nacio
nal, ou em qualquer estabelecimento bancado do Im
perio, a quantia de dez contos de réis, para garantiras 
transacções que fizer na Província. 

A Companhia não p0der-á fcvantar e:;sa quantia, em 
quanto não provar que se acham J!quidados os ~egnros 
effectuados pelas mesmas agencias. 

IY. 
Od1~positD de que fJib a ciansuh anterior s:orá feito 

pela Companhia, com a declaraçJo do Ji;a a que é dc~li
nado c de que 11ào poclrrá ser lrvan!ado, senão por ordem 
do Pr!~sidentc do Tribunal do Comlllcrcio do dislrido 
a que per·tenccr a agencia. 

Y. 
A Compa:li1ia cump1·ir:i :-~s dis:,o~i:;.t"ir;s cb h·gi~laç:;o 

l>razileira, no que li! c fo: em applic:IVCi~, ficando sujeita 
á respectiva pena!itl:alc no caso de Írt(;bs!.'rvancia ou 
transgressão. 

VI. 

A~ allerações feitas nos e.-!atutos serão crJJTJ:nuni
eadas ao Governo Imperial, f;uiJ pc11a de rnulla de Ju
;.:entos mil réis a dous contos de reis, e de lhe ser 
cassada es la conces~ão. 

Palacio do Rio de Janeiro em :30de Dt·zembro de !876. 
- Tl!oma: .!ost: Coelho de Almeida. 
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DEr.RETO N. MW - DE 3() o~ m;zuiBno DE 187ü. 

Autoriza a Companhia-The Pit~ngui Gold Mining-a funccionar 
no Imperio. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Attendendo aõ que requereu a Companhia-Tlle Pitan
gui Gold .Mining-devidamen te representaàa, e de con
formidade com o parecer da Secção dos Negocias do Im
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 
20 de Novembro proximo passado, Hei por bem Autori
zai-a a funccionar no Impcrio, mediante as clausulas que 
com este baixam a~signudas por Thomaz José Coelho de 
Almeida, do Conselho de Sua l\hgestade o Imperador, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, que assim o tenha 
entendido e faca executa;·. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Dezembro Je mil oitocentos setenta e seis, 
quinquagesimo quinto da Independencia c do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 

'1'/wma~ José Coelho de .Almeida. 

Clausulas a que se ref'ere o Decreto n. 0 6449 
desta data, 

I. 

A Directoria da Companhia terá um representante 
na Província de Minas Geraes e em todas as Províncias 
onde funccionar, com plenos podct·cs p:m.1 decidir de 
todasascontestações que se suscitou·em, quér com o Go
verno, quér com os p::trticulares. 

li. 

Todas as transacções c operações que a Companhia 
effectuar no Imperio serão regularias pela legislar;ão do 
Brazil e julgadas p.}los sous Tribunacs, sem que em 
tempo algum possa a mesma r.ompanllia redamar qual
quer excepção fundada em seus esta lutos. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Dezembro de 1876. 
,...... Tkorna:: Jostf Coelho de A.lrneida. 
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DECRETO N. 61:SO - DE 30 VE DEZEMBRO DE 1876. 

:Proroga o prazo concedido ao br. Rodrigo Octavio de Oliveira 
Menezes e outros para a explora<,;ão de mineraes na pro• 
vincia da Bahia. 

A Princrza Imperial Regente, emNome do Imperador, 
Attendendo ao que requereram o D1·. Rodrigo Octavio 
de Oliveira Menezes e Manoel Adeoclato de Souza, Ha 
por bem Prorog-ar, por tres annos o prazo que lhes foi 
concedido por Decreto n. • 4,592 de 3 de Dezembro de 
:1873 para a exploração de c:~rvão de pedra e outros mi
neraes existentes na ilha de que são proprietarios, de~ 
nominada, S. Gonçalo do Funil, sita na comarca de 
Nazareth, da Província da Bahia. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Mageslatle o Imperadot·, Ministro c Secretario de Es· 
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia c do Imperio. 

PRINCEZA BíPERIAL REGENTE. 

Tfw'mn José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 61~i1- DE 30 IJE DEZEYBRO DE 1876. 

Conced~ 1wivilegio a Miguel Alamil· Baglioni para usar dos 
melboraii:tentos realizados na machina denominada "Turbina 
T:mgeteclãs, , que inventou com o fim de descascar e iimpar 
café. 

A Princeza Imperial Hegente, em Nome do Imperad01·, 
Attendendll ao que requereu Miguel Alamir Baglione. 
Ha por bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para 
usar dos mclboramen tos· realizados na machina !JJl~mt:==~ 
nada« Turbin~ Tangetee!as,» que inventou ~P.:(lft~ CAMA 
descascar c hmpar cafe, e a que se re 1\.\~Peto ;. 
n.• 5535 de 3i de Janeiro de 1874. ,\.)-) 

~~--;.:::o 
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Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
J\Iagestade o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publi_ca~, as~im o ten!Ja entendido e faça executar. 
Palacw do Rw de Janc1ro em trinta de Dezembro de 
mil oi tocen t?s setenta e seis, quinquagesimo quinto da 
Independencw e do Imporia. 

PRINCEZA EI1PERIAL REGENTE. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 

DECRETO N. 6452 -DE 30 DE DEZE:tlBRO DE 1876. 

~pprova a reforma feita nos estatutos da ComP.anhiaJII;p;:p,~Ja.c• 
tora de materiaes para construcções, c"õiri alte'rações. 

A Princeza Imperin I Regeu te, em No me elo Imperador, 
Attendu:Jdo :10 r:~~c nquercu a Companhia Manufadora 
;/G mJ.tcriaes para a eorJstrucção, c de conformidade 
com o pancer da Secção dos Negocias do Imperio elo 
Conscl!Jo de Estndo, exar:ldo em Consulta de 26 de 
Outubro ultimo, Ha por bem Approv:1r a reforma 
feita nos e::t<1tutos da referida Comp1n!Jia, mediante as 
clausulas qcw com este baixam assig-nadas por Thomaz 
José Coelho d.:d I me ida. do Conselho fie Sua l\'Iagestade o 
ImperJdor, l\Iinistro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Agricitllt!r<l, Commercio c Obras Publicas, ,que 
assim o tenha entendido e faca cxPcutar. Palacio do Rio 
rle Janeiro em Lriat:l de Ocw:nb;-ü de mii oitocentos se
tenta e seis, quinquagesimo quinto da lndependcncia e 
do Imperio. 

PRINCEZA ll\IPEiUAL REGENTE. 

'fl.,cmr;;:; .Jn.srf Cocllio rl.o A!meirlrr.. 



EXECUTIVO. 

Alterações a que sé re~ere o l!lleeret.o 
n.• 64~~ desta data. 

I. 

No art. 2. "-Suhstitua-se a palavra-começará-pela 
seguinte-continuará. 

II. 
No art. 7. •-Supprimam-se :~s palavras-ou pelo Di· 

rector Gerente. 
III. 

No art. iO onde diz.-proxima convocação-lea-se
primeira convocação. 

IV. 

Continúa em vigor o art. 12 dos estat:!tos primi· 
tivos, não sendo aceitl a respectiva reforma;. 

v. 
No art. :1.9, § 8. ·~supprimam-se as' palavras-e con· 

vocando nas épocas prescriptas a rl'união das assem· 
bléas ordinarias. 

VI. 
Art. 21-Supprima-se o paragrapho unico. 

VII. 

O art. 29 fica substituído pelo seguinte:- O fundo 
de reserva que será convertirlo em apolices da divida 
publica g-craes ou provinciacs, quo gozarem dos mesmos 
privilegias d~s geré:es, ou em bilhetes do Thcsouro ou 
em letras llypothecarias de b:H!ros de crcuito real que 
tiverem garantia do Governo, a juizo da Dircctoria, 
fot·mar-se-ha de uma quota de iO "I. dos lucros liquidas 
de cada semestre e dos juros das mesmas a polices. 

A 2. • parte do par<Jgrapho uniro deste mesmo artigo 
fica substituída pelo seguinte-O fundo de reserva é 
exclusivamente destinado a fazer face ás perdas doca
pital social desfalc;::Jo, ou p,1ra subslitnil-o. 

VIII. 
No art. :n paragrap:1o unico -substituam-se as pa

lavras- Dircctor· Gen'nle -- pebs seguintes - Pre
sidente <lo conselho li~cd. 

Palacio do Rio de J;1neiro em 20 de Dczcmhro de 
l87ü.- Thomaz José ( oetho de Almeida. 



.'.O.:TuS llü I'ODCr. 

Estatutos da Companhia Manufa,ctora de 
Materiaes para construcção. 

CAPITULO I. 

Art. 2. o Começará a fanccionar, log-o que estejam preenchidas 
as formalidades legacs, sendo de trinta annos a contar do i. o dé 
Julho de 1873, o prazo de sua duração; prorogavel, porém, me
diante deliberação da assembléa geral dos accionistas ad hoc 
convocada, e autorização do Governo Imperial. 

Art. 3. o Paragrapho unico. Os accionistas que não effcctuarem 
a prestaçao correspondente a qualquer chamada de capital, nos 
prazos prefixados pelo Director Gerente e con$ellio fiscal, per
derão, em beneficio da Companhia, as prestacões anteriormente 
realizadas, cuja importancia será levada ao fundo de reserva, po
dendo o conselho fiscal reemittir as accões assim cabidas em 
commisso. ·· 

Todavia justil1cacJ.o o caso de forç:J. maior, a juizo do Direclor 
Gerente e do conselho fiscal, poderão estes por equidade, re
levar o commisso e admitur o pagamento das presta~õcs em 
rnúr;l, com juros na rnz~o ele doze por cento ao anno. 

CAPITuLO II. 

Art. 7. o ~ l. o .\pr0ciar c julgar as contas annuaes da gestão do 
Director Gerente. 

§ 2. o Eleger biennalmentc um conselho fiscal. 
~ 3. 0 Eleger um Director Gerente. 
~ 4. o Tomar conhecimento de qualquer questão ou proposta qu11 

lhe fôr affecta, dentro da orLita destes estatutos, resolvendo-a 
definitivamente. 

Art. 8. o A convocacão da assembléa geral será feita pelo Pre~ 
sidente do conselho fisêal, ou pelo Director Gerente, por avisos 
publicados nos jornaes de maior circula<;ão trt•s vezes consecu• 
tivas, e pelo menos oito dias antes do indicado para a reunião. 

Art. iO. Não se obtendo o quorum legal na proximl! convo• 
cacão, convocar-se-ha, dentro de oito dias, nova reunião, e nesta 
os ·accionistas presentes ou legitimamente representados, qual
quer que seja o seu numero, constit~em assembléa geral para 
todos os elieitos legacs, dentro da orb1ta destes estatutos. . 

Art. !2. 1\as reuniões ordinaria.s da assembléa geral, ser;:, 
submettido á sua apreciação e votação o relatorio annual do Dl
rector Gerente acompanhado do balanço geral do estado da Lom
panbia, e parecer do conselho fiscal. 

Art. !3. Em regra geral nas votacões decide a maioria dos votos 
presentes, contando-se um voto por grupo completo de vi_nte 
acções, inscrip~s nas condições d<? art. 9. n. 0 Nenhum acc10msta 
porém, terá ma1s de dez votos, seja qual fôr o numero rle acçõec 
que represente por si ou por outrem. 
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Art. u. Todo o accionista tem o direi! o de comparecer pessoal
mente ou fazer-se representar em assembléa geral por outro ac
-cionista constituindo seu procurador e revestido de poderes es
peciaes. 

Tratando-se, porém, da eleição do Director Gerente e do con
selho fiscal, não serão admittidos votos por procuração. 

Paragrapho unico. As mulheres serão representadas por seus 
maridos; os menores e interdictos, por seus pais, tutores ou 
~uradores; os acervos pro-indeviso pelos respectivos inventarian
tes, as Sociedades, companhias e corporações, por um dossocios, 
seus Gerentes, Directores, ou prepostos. 

CAPITULO III. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHI.L 

Art. 17. A Companhia será administrada por um Director Ge
rente, sob immediata inspecção do conselho fiscal, composto de 
tres accionistas possuidores de cincoenta acções pelo menos. 

Art. i8. O Dilector Gerente será eleito pela assembléa geral 
dos accionistas, e continuará emquanto bem servir, a juizo 
della, salva a disposição du § 7. 6 , do art. 24. 

Art. f9. O Director Gerente fica investido dos poderes da 
livre e geral administração, competindo-lhe especialmente as 
seguintes attribuições: 

L" Executar as deliberações da assembléa geral dos accio
nistas e do conselho fiscal, assim como no proprio nome as 
que derivarem do exercício das attribuições da gerencia. 

2. a Fazer as emissões das acções que estiverem autorizadas. 
3. a Regular o systema de escripturacão da Companhia, ou

vido o conselho fiscal, e dirigir a contabilidade e todos os ser
viços da em preza nos termos destes estatutos. 

4. a Nomear e demittir livremente todos os empregados da 
Companhia. 

ã.• Arrecadar a renda e fazer todos os pagamentos e despezas, 
depositando os saldos disponiveis no estabelecimento bancario 
designado pelo conselho fiscal. 

6.• Celebrar contractos para fornecimentos de objectos de 
consumo e ainda outros cuja importancia fôr reconhecida pelo 
Conselho fiscal ou pela assembléa geral dos accionistas. 

7 .• Demandar activa e passivamente e transigir no interesse 
da Companhia, devendo, porém, no exercício de taes attribui
ções, proceder sempre de accôrdo com o conselho fiscal. 

8.• Requisitar qualquer reunião extrarordinaria do conselho 
fiscal e da assemllléa geral dos acclonistas, e convocando nas 
épocas prescriptas a reunião das assembléas ordinarias. 

9.• Organizar os balanços e contas, que, com o seu relatorio 
devem ser presentes ao conselho fiscal par-.1 com o parecer 
deste ser submettido ao julgamento da assembléa geral. 

iO. Formular todos os regulamentos e instrucções que julgar 
necessarios ao serviço da empreza; submettendo-os á approvação 
do conselho fiscal. 

Art. 20. O Director Gerente perceberá o vencimento de 11001; 
mensaes, além da quota de 10 % dos lucros liquidos divisíveis 
pelos accionistas semestralmente. . 
. Art. il. O Director Gerente não poderá entrar em exercício 

sem transferir em caução á Companhia f.OO acções de seu Ie-
- PARTE U. i74, 
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gitimo domínio e posse ; os titulos assim transferidos, como 
penhor de sua gestão, serão inalienaveis durante ella e até a 
approvação de suas cont~s, não podendo essa approvação de· 
morar mais de tres mezes depois da apre~entaçãodas contas. 

Paragrapho unico. Findo esse prazo tle tres mezes, conside
ram-se as contas e actos do Governo como approvados, e suas 
acções desembaraçadas de caução. 

Art. 22. Os parentes por consanguinidalle até o 2. 0 ~ráo, 
sogro e genro, cunhados durante o cunhadio e os socios de 
firmas commerciaes. não podem exercer conjunctamente os 
cargos de Director Gerente e conselho fiscal. 

Art. 23. O Conselho Fiscal apenas eleito, designará d'entre 
si o Presidente e o Secretario. 

Art. 2i. São principaes atlribuições do conselho fiscal : 
I. • Inspeccionar immediatamente os a c tos da gerencia, para 

o que deverá reuni'r-se pelo menos uma vez por mez, assim 
como fiscalisar todos os serviços, podendo exigir todas as i_n
formações que entender sobre todos os negocias da Companhia. 

2." Escolher os depositos dos fundos da Companhia. 
a. a Resolver a acquisição de bens immoveis. 
i.a Fixar no fim de cada semestre o dividendo que se deve 

distribuir. 
s.a Autorizar a convocação extraordinaria da assembléa geral, 

sempre que o julgar necessario, ou quando o requisitarem o 
Director Gerente ou accionistas que representem um decimo, 
pelo menos, do capital social emithdo. 

6.• Interpôr ex-oflicio o seu parecer ácerca do relatorio e contas 
do Director Gerente. 

7 .• Suspender o Director Gerente, quando, por qualquer modo, 
se convencer de que o exigem os interesses sociaes, assumindo 
logo o Presidente as funccões da gerencia e convocando immedia
tamente a assembléa gerá!, para deliberar sobre o caso. 

8." Nos impedimentos temporarios do Director Gerente, sub
stituirá o Presidente do conselho fiscal; convocando a assem
bléa gerai para prover o lugar no caso de vaccancia por morte, 
renuncia ou outro motivo. . 

9." Prover em geral a tudo que fôr a bem da Companhia e re
solver os casos omissos nos presentes estatutos, assim como todas 
as questões que não couberem nas attribuições da gerencia e não 
estiverem reservados a assembléa geral. 

10." Autorizar a emissão das acções na fórma do art. 19, § 2, 
guardando as determinações da assembiéa geraL 

Art. 25. Os membros do conselho fiscal serão eleitos biennal
mente pela primeira assembléa geral ordinaria, podendo ser 
reeleitos 

Art. 26. No impedimento temporario ou permanente de qual
quer membro do conselho fiscal, poderão os demais chamar um 
accionis.a para preencher a vaga. 

CAPITULO IV. 

DA DIVISAO DOS LUCROS • 

. Art. '.!7. Dos lu~ros líquidos, proveniente.s das operações effec
hvamente conclmdas em cada semestre, tirar-se-hão as quotas 
para a com missão do Director Gerente, accumulação do fundo de 
reserva, e dividendo aos accionistas, na fórma dos artigos se
guintes. 
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Art. !8. Será de 10 •;. a quota ou porcentagem semestral 
para o Director Gerente. 

Art. 29. O fundo de reserva que será convertido em apolices 
da divida publica interna fundada, formar-se-ha de uma quota 
de 10 •/o dos lucros liquidos de cada semestre, e dos juros das 
mesmas apolices. · 

Paragrapho unico. Cessará, porém, tal accumulação, e pas
sar!o a constituir monte dividendo as quotas e os juros de apo
lices pertencentes ao fundo de reserva1 quando este se ache ele
vado á metade do capital da Companhia. 

O mesmo fundo é exclusivamente destinado a amparar oca
pital social, contra as perdas eventuaes, e depreciação dos bens 
e material da Companhia. 

Art. 30. O dividendo será pago semestralmente aos accionistas 
e sessarão porém a5 deducçües de qualquer 4as quotas de que 
tratam os antecedentes artigos do presente cap1tulo, emquanto o 
capital social, por ventura desfalcado, por etieitos de perdas ou 
prejuízos, não fôr integralmente restabelecido. 

DISPOSIÇÕE3 GERAES. 

Art. 31. Os membros do conselho fiscal não poderão tomar 
posse sem serem possuidores de 50 acções e seus antecessores 
continuarão no exercicio de suas funcçües em quanto os novos 
eleitos não forem empossados. 

Paragrapho unico. Se os novos eleitos não tomarem posse, 
dentro de dous mezes da data de sua eleição, será convocada 
pelo Director Gerente a assembléa geral dentro dos i5 dias se
guintes a esse prazo e esta providenciará a respeito. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

DECRETO N. 6~53 -DE 30 DE DEZEMBRO DE :1.876. 

Concede privilegio ao Dr. Felippe Pereira Caldas para o pro• 
cesso de sua invenção destinado _a conservar c11rn~s.. ···· 

A Princeza Imperial Regente~ em Nome do Imperador, 
Attendendo ao que requereu o Dr. Felippe Pereira 
Caldas e Tendo Ouvido o parecer do Conselheiro Pro_c~,:u.,.-~=~:o--
rador da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Ha ~ -- · 
bem Conceder-lhe pnvilegio, por quinze annos êr<i. u~ CAMA,f 
processo de sua invenção destinado a conser r~: ~"e'lt_' · , 
segundo a descripção e desenho que o seu a ~o Luiz 

,(~ 
;• ~ c 
~; ~o 

~':-... i.< ,....,...... 1"\ç:J'\.'~ 
~ 
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Jacome de Abreu e Souza depositou no Archivo Publico 
em vinte e tres de Dezembro de mil oitocentos setenta 
e quatro. 

Thomaz José Coelho de Almeida, do Conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Ministro e Secretario de Es
tado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em trinta de Dezembro de mil 
oitocentos setenta e seis, quinquagesimo quinto da In
dependencia e do Imperio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 
I ' ' I 

Thoma;: José Coelho de Almeida. 



ADDITAMENTO. 





TARIFAS E INSTRUCÇÕE& REGULAMENTARES 
' . . . •' .·· ··, 

DA 

~STRADA DE FEaRo DA BAHIA AO S~ FRANCISCO 

4 QUE Sp; ~EFEB!!j 

O DECRETO N.Q 6278 DE 2 DE AGOSTO DK f876~ 

PASSAG~IROS~ 

Art. 1. • Os passageiros pagam os preços das tabellas 
n. •• f, 2 e 3, correspondentes á classe de suas passagens~ 

Art. 2. • Os bilhetes de ida e vqlta q&odireitoa uma só 
viagem em cada sentido, enlre as duas estaç~es mencio
nadas nos bilhetes, devendo ser a volla et{ectuada no 
mesmo dia que a ida ou no immediato, conforme houver 
ou não, naquelle, um trem apropriado, tres ou m~is h o~ 
ras depois da chegada do passageiro. 

Poderá ainda o mesmo bilhete de volta servir dentro 
do prazo de qua~ro dias, se Q passageiro restituir os 
25% do abatimento concedido. 
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Art. 3. • Não esti:o incluídos na prime i r a disposiçi:o 
acima: 

1. o Os bilhetes comprados para A lagoinhas nas sextas 
feir:1s: 

2. o ·os bilhetes comprados em ve::pcra de dia santo 
ou ne;;tedia. 

Sendo os primeiros ainda v;ílidos na proxima scgun~ 
da feira c os ultimas no dia immcc!iato ao feriado. 

Art.. te• Os mrnores de 8 ann0s, accommodamlo-::e 
dous em cada assento, scnecc::sariv fôr, pagarão meia pas
c;agem, e os menores de 3 annos trazidos ao collo, terão 
passagem gratuita. Os menores ele 12 annos não podt)m 
viajar sós, facultando-se porém pa~sagcm aos de S ató 12 
se trouxerem pnra isso aUtorização escripta de seus pais 
ou tutores. 

Art. o. o Será I i cito á companhia em a lgun,; casos excep
cionaes como sejam: missa,<;, regozijos publicas, etc. : 

L o Vender bilhetes de ida e v oi ta pelo preço de bi
lhetes simples e estes pela metade da importancia da
quelles; 

2. o Prorogar até o prazo de quatro dias a validade 
desse~ bilhetes de ida e volta sem augmen~ar-lhes o 
preço~ 

Art. fi. o Terão passagem gratuita : 
i. o Em carros de i. • classe as irmãs de c a ri da de, e os 

padres em santa missão ; 
2. o Tnng-edores dr. gado de qualquer especie, na 

razão de uma passagem por cada wagon. 
Neste caso os passes serão de i1la c volta, devendo os 

tangcdores acompanhar os :mimaes no mesmo trem, e 
regressar dentro do prnzo de tres dias, ou no quarto, 
pagando a importar:cia flr, mein passagem. 

Art. 7. o A vend~ elos bi lhctes nas estações deverá prin
cipiar 30 minutos c ccss:]r cinco minalos antes ela par
tida dos trens. 

Art. 8. o Nas estações term inaes os passngciros ~ó poderão 
entrar nos respectivos carros depois do toque da campa, 
que terá lugar W minutos pelo menos antes da partida 
do trem. 

Art. 9. o Nas disposições dos qu<t tro nltimos parng-rapho~ 
do art. :í02 do Regulamento genl <le 26 fie Abril de 
13;57 ficnn autorizadas <JSSf:'guinte;; interpretaçõPS: 

.f." A p~ohibição de saltar elo trem fóra do~. pontos 
marcados ou qnando ainrla esteja ~quelle em movnnet~to, 
é extensiva ao embarqUe em idcnticns circumstan~t?s, 
ííc:o~ndo torl:lvia a· prohibição na L" hypothese SUJett<l 
;:os raso~ rle força maior ou ele prévia licença : 
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· 2. • E' licito passar dos carros de i. • e 2. • classe para 
o da refeição c vice-versa, quando estiver o trem parado 
em alguma· das estações, on, durante a marclH1, com 
aj t1da dos respectivos empreg:.~dos; · 

3.• Scr::1 toler:.~do fumar-se nos carro~ se não houver 
rcclam:.~ção por parte dos viajnntcs, subsistindo, porém, 
sem c~sa condição, a faculda!le de fumar-se nas varandas 
fechadas dos carros de f. a classe; 

4. a Poder-se-h a trazer a o co li o cães pequenos e ID2ll
sos, pagando-se o re~pectivo frete, &e não houver re
clamação por parte dos companheiros do carro; 

5. • Ficam exceptuados 'das disposições relativas as 
nrmas de fogo os guardas conduzindo presos ou em di-
ligencia oficial. · 

Art. tO. Não poderão os passageiros estacionar nas 
varandas dos carros em movimento quando não forem 
ellas fcchad;Js. · 

Art. H. Todas as vezes que os empregados qa com
panhia o requisita rem, deverão os passageiros apresen
tar ou entregar seus bilhetes ou pa~ses. 

Art. 12. Os bilhetes só dão direito á passagem no 
trem, dia, classe c até a estação nelles indicados. 

Art. :13. Os bilhetes e passes não são transferíveis. 
Art. 14. Cada passageiro. sem bilhete, portador de 

bi!hete não carimbado pela administração ou que tenha 
carimbo de outro dia ou trem; c:.~ da passageiro encon
trado em classe superior á do bilhete comprado, salvo os 
casos previstos, pagaráo preço da sua viagem contado 
do ponto de p3rtida do trem, se não estiver provado a 
estação de sua procedencia. 

Art. 102 do Regulamento Geral: 
E' prop.i_biào a qualquer passageiro: 
L 0 VJ::t)ar nos carros sem bilhete. 
2.o Viajar em carro de· classe superior da que faz men<;iio o 

seu bilheté . 
. 3.o Entrar. ou sahir sem ser pela portinhola que o guarda de

sJgnar e abnr. 
~-o Sahir em quaiquer lugar que não seja nos pontos da estação 

e estando o comboy completamente parado. 
5. 0 Passar de um para outro carro, ou debruçar·S!l para fóra. 
6.o Fumar dur~nte a viag-,'m, excepto em carros dPsJgnados para 

este fim, se a arlministracão julgar conveniente cstabelecc!-os; 
e nas s::tlus das ~staçücs_. einqnanto ahi permanecerem senilor.~s, 
salvo se a sala ttYer aquelle destino cspeeial. _.~:=:::=~~ 

7. o Entrar nos carros (era hora com billletc) em cstad · m- OA • 
hrwg-~lCz, indecentemente Ycstido, ou levando com · ~-~~\.~ U M; 
pacotllha que aos ontros incommodc, ou materia. l.L~' i."t-1.1(\is, 
ou arma de fogo, sa!yo fazendo !leste ultimo cas()'-v~~ por um 
empre:-:ado da estradn, qu<:> a arma r.stá rlcscarr.é'g~., . 

........ 
~ 
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Além disto, cobear-se-ha um excedente fixo de passa-. 
gem igual a 300, 200 ou !00 réis, conforme fM em carro 
,de L a, 2. a ou 3. • classe que se verificar a supradita in
fracção do art. !02 do Regulamento geral, a qual, no 
,caso de dó lo flagrante, ficará sujeita ás comminações do 
art. 10~ do mesmo Regulamento. 

Al't. !5. O passageiro que ficar em qualquer ponto 
áquem do designado em seu bilhete deve fazer entrega_ 
deste ao agente da estação. 

Art. !6. O passageiro que infringir as presentes, 
instruc\ões e depois de advertido pelo empregado da 
companhia persistir !)a infracção, será posto fóra 
da estação, restituindo-se-lhes o valor do bilhete 
que houver comprado, se não tiver começado a via-,. 
gem •. 

Se a infracção fôr commettida durante a viagem o. 
passageiro incorrerá na multa de 5#000a 25#000 e no 
caso de recusar-se a pagai-a, 011 se depois desta satis
feita não corrigir-se, o conductor o ent1·egará ao chefe, 
dól estação mais proxima,. para remet.tel-o a autori
dade policial, de conformidade com o Regulamento geral 
de 26 de Abril de t857. 

Art. :17. Será permittido a cada viajante levar com
sigo, livre de frete, um ou mais volumes contendo 
exclusivamente objectos de 1130 pessoal, não excedendo. 
o peso total 011 volume daquelles 50 kilogram~as 011 
:1.20 p 3. O excedente será taxado como encom-. 
menda. 

Em todo o caso as bagagens, q11ér estejam ou não 
dentro dos limites acima, são sujeitas á taxa ad valorem, 
se contiverem uinheiroo11 objectos preciosos, e as regra!!. 
estabelecidas para as encommendas eai. geral. · 

Art. !8. As meias passagens só dão direito ao trans-. 
porte gratuito da bagagem até metade do que cor
responde a uma passagem inteira. 

Art. 19. Ficam sujeitas ás regras acima as bagagens. 
dos-que viajam gratuitamente. . 

Art. 20. A recepção da bagagem começará 4,5 mi-, 
nu tos e cessará :1.5 minutos antes da partida de cada 
trem. . 

Art. 21. A responsabilidade da Companhia pela ba
gagem em caso de perda 011 avaria não se estende 
além da quantia de 10S000 por cada iO kilogrammas 
até 50$000. · 

Não é igualmente responsavel a Companhia pela .ba-_ 
gagem não registrada e co(\servada pelos pa.ssage~ro!l. 
por sua conta e risco. · 
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Art. 2t. Concedem"'se bilhetes' de assignatura para jda 
e volta diariamente, entre pontos determinados nos' 
trens ordinarios ·de passageiros com os seguintes abati
mentos sobre a tarifa geral. 

Para um mez 30 "1 •.. 
Para tres mezes ~O "1 •• 
Para seis mezes 50 "10 • 

Estes bilhetes poderão comprehender ou não os Do.,. 
mingos e dias santos, á vontade do assignante, e são 
intransferíveis, excepto as de 3. • classe para criados 
que serão regularisado~ pela assignatura do amo. 

Art. ~3. Partidas de 12 ou mais pessoas em pas
$eio terão passagens de ida e volta pelo preço de bi
lhetes simples. 

Se não voltarem dentro do prazo marcado para os 
bilhetes ordinarios, terão de comprar novos bilhetes 
para a volta. 

Quando a importancia destes bilhetes chegar a 50$000 
a companhia concederá um carro especial, com tanto 
que seja para isso avisada com antecedencia nà estação 
de Calçada de duas horas, e nas do interior de 24. horas. 

Art. 2&:. A Companhia póde conceder trens espe
ciaes de passageiros, pelos quaes se pagará :1. razão 
de 2~000 por· kilometro, Quando a yiagem f<lr de ida 
e volta far-se-ha um abatimento de 25 "I. na contagem 
da distancia percorrida. . . · 

Este preço comprehende sómente a lotação de um 
carro ordinario á escolha dos passageti'os, isto é: 

t.• e 2.• classe de 24: lugares. 
a.· classe 38 lugares. 
Os passageiros além dos que se contiverem na lo:: 

tação acima pagarão pelos preços das tabellas n. •• t, 
2 e3. 

O minimum do preço de um trem especial é 70~000 
para viagem simples, e !05~000 para o de ida e volta. 

Art. 25. Os trens especiaes que não chegarem aos 
seus destjnos antes das 6 horas da noite, calculada a 
viagem ã razão de 30 kilometros por hora, custarão 
mais 20#000 por cada hora da noite. 

Art. 26. Quando fcir a viagem de ida e volta con
ceder-se-ha gratuitamente duas horas de de.mora no 
ponto terminal do trajecto de ida, sendo cobradas a 
:10$000 cada uma das horas que excederem. 

Art. 27. No frete total calculado pêlas regras jJre.;; 
cedentes, serã licito á Companhia conceder abatimento 
àté 75 "I. para os trens de recreio quando consistirem 
de cinco ou mais carros. 



Arl. ::28. lb caua veres serão transportados em w~g-ons 
de cargas cobertos, nos trens mixtos, pagando metade da 
lotação de um cano de 3. • classe de 38 lugares. O mi
;;imum preço do transporte acima é 20S. Para mr,ninos 
menores de 8 annos sel'á feito um abatimento de 25 °/

0
• 

Art. 2!). Os doentes que viajal'em deitados e os alie
nado~, devem ser acompanhados por pessoas que os vi
giem, e serão transportados em ca!'ros separados, co
bran:lo-se taxa dupla por passag-eiro ; nunca menos, 
l;oré;n, de metade da lotação completa do cano. 

Art. 30. As importancias das passagens tanto ordi
narias como especiaes serão arrecadadas sem excepção 
nasestaçõesdeprocedencia, no acto da emissã<rdos bi
lhetes ou conhecimentos. 

Art. ::a. Quem pedir um trem especial, ou carro alu
gado fica obrigado á 25 •;o do respectivo frete, no 
cuso de rejeital-o antes de ter principiado a viagem ou 
50 "lo sé tiver a machina, ou carro sahido do respeetivo 
deposito. . 

E:'iCO:\BlE!'iDAS E BAGAGE!'iS. 

Art. 32. A carga remettida como cncommenda é rece
bida nas estações de passageiros de ~5 a 20minutos antes 
da partida de cada trem, sem o que só seguirá pelo 
trem immediato. 

Art. 33. Não serão aceitas como encommendas: 
1. • Quaesquer substancias de conducção pí:;rigosa. 
2. o Generos que incommodem aos passageiros. . 
:3. o As massas indivisas de peso ou volume super~or a 

!50 kil. ou i metro e as. cargas em geral cujo embarque 
ou desembarque exigir longa demora. 

Art. 3~. Taxam-se as encommendas excedentes de ba
gagem por peso segundo a tabella 5. 

Al"t. 35. Se as encommendas contiverem dinheiro ou 
objectos preciosos, além da taxa do peso, cobrar-se-ha por 
estes .a taxa de t;4 "I. ad valorem. 

Art. 3G. Quando o frete calculado fôr inferior a :160 
rs. por volume cobrar-se-lla esta ultima quantia, no caso 
porém de ser a remessa diaria de encommendas de peso e 
valor insignificantes, poderá ser reduzido o frete ate 
40 rs. por cada um. 

Art. 37. A Companhia não se responsabilisa pe!:~ 
avaria ou troca de volumes de bagagem que não ~ore~~l 
reclamados dentro <lo prazo de 45 minutos depOIS t!<: 
chegada do respectivo trem, c cobrará tOO rs. de cstad;t 
por cada iO kilg. c dia de demora depois do da chegada· 



ADDITAMENTO. 

MERCADORIAS. 

Art. 38. A carga enviada como merc:~doria será re
cebida nos respectivos depositas, todos os dias uteis, das 
7 horas da manhã ás 5 v~ da tarde, e seguirá pelo pri
meiro trem apropriado, cu.ia partida fôr posterior á re
cepção dos generos de quatro ou mais horas uteis (isto é, 
comprehendidas entre os limites acima marcados), po
dendo, porém, a Companhia anticipar este prazo, se 
assim lhe convier e não fór contrario ás condições do 
art. 112 do Regulamento geral. 

Art. 39. Ficam cxceptuados das precedentes dispo
sições os generos que, por sua natureza, não possam ser 
demorados nas estações, os quaes serão recebidos até uma 
hora util antes da partida de cada trem mixto ou de 
carga e nest1• embarcado pelo pessoal do 1·emet~ente. 

Art. 40. Polvora, vitriolo, agua-raz, phosphoros e em 
gt~ral, as substancias de conducção perigosa. Para re
messa desses generos deverá o carregador se entender 
previamente com a Compmhia para fixação dos dias e 
horas da respectiva recepção c entrega, visto que não po
derão ser embarcados esses generos nos trens mixtos de 
passageiros e carga. Os que esconderem as substancias 
em qualquer volume incorrerão na multa de Q0~000e 
ficarão sujeitos á responsabilidade judicial se convierá 
eompanhia proceder contra elles, ficando os volumes su
jeitos a apprehensão, e as mater~as inflammaveis inuti
lisadas. 

Art. 41. Mobilia paga as taxas da tabella n. o :10; mo
bilia de luxo e outros objectos envernizados ou contendo 
vidros ou vidraças paga frete duplo. Mobilia muito usada 
e de pouco valor terá abatimento de 25 °/0 • 

Enchendo-se um wagon de mercadorias coberto, com 
mobilia paga-se o duplo do frete constante da tabella 
n. :1.3, ou no caso de um wagon de caixão com mobilia 
velha e muito usada paga-se pela tabella n. o :12. 

Art. 4'!. Para mobilia não engradada a Companhia 
nãoassume, por avaria que possa haver, responsabilidade 
alguma. 

Art. 43. Madeira em toros rectilineos, falquejada, 
ou serrada em pranchões ou em taboas amarradas. 

Calcule-se o peso do modo seguinte: 
Mede-se a maior largura em centimetros, a maior al

tura em centímetros, o comprimento total em metros ; 
multiplicam-se estas tres dimensões, divide-se o pro
dueto por :10, e tem-se o peso em kilogrammas. 

~ 



lO ADDITUIE:"iTO. 

Node:>p:lcho tla madeirtl. ohservar-se-ha o seguinte: 
L" Madeira de comprimento até2 t.;2 metros será des

pachada pelo peso que se verificar conforme o calculo 
acima. 

2.• Superior a 2 V2 até quatro metros despacha-se 
pe-lo peso de ã 1;2 toneladas( i wagon). 

Dito a 4 até 8 metros despacha-se pelo peso de H to
neladas (2 wagons). 

Di:to a 8 até 12 metros despacha-se pelo peso de 16 1;2 
toneladas (3 wagons). 

3. • A madeira que exceder a 12 metros de compri
mento só poderá ser despachada mediante prévio ajuste 
com a Companhia. . 

Art. 4!i.. As madeiras designadas no§ 2.•, quando não 
tiverem os pesos respectivamente de 51;2, 11 e 16 l/2 to
neladas, poderão ser despachadas pagando a taxa cor
respondente ao peso que se verificar pela medição no 
caso de sujeitar~se o remettente á demora que possa 
haver até que se apresente carga da mesma qualidade 
para complemento da lotação dos carros. 

·Art. 45. Madeiras curvas despacham-se nas mesmas 
coml ições do . artigo antecedente ; mas as dimensões para 
{) calculo serão tomadas do espaço rectangular que 
{)Ccupar a carga nos wagons. 

Art. 46. Caibros, varas, ripas, moirões, taboas soltas 
c peças de pequena secção de madeira curva ou rectili
nea desp::tcham-se nas mesmas condições do artigo an
tecedente. 

Art. 47. Serão gratuitamente transportadas porém 
sem responsabilidade da Companhia: 

As sementes de canna para os proprietarios de en
genhos que remettem seus productos habitualmente 
pela estrada de ferro, e as caixas, caxaria, barricas e 
saccos vasios que tiverem de voltar pela estrada com 
assucar. 

Art. 48 . .A. Companhia considera effectuadas a re
cepção e entrega dos generos, quando depositados elles 
nos lugares para taes fins designados, os quaes serão, 
conforme aquelles o permittirem, ou a plataforma da 
estação, ou o proprio wagon de transporte, ou outro 
qualquer ponto que offereça melhor commodó ao em
barque ou desembarque da carga. 

Art'. 49. A responsabilidade da Companhia pelo trans
porte dos generos vai do acto da recepção da carg~ na 
estação da procedencia até ao da entrega na do dcstmo. 

Qualquer serviço de embarque ou desembarque ante
rior ou postf'rior corrPrá por ronta do carregador ou 
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consignatario, us quaes poderão, havendo prévio accôrdo, 
utilisar-se do pessoal e material da Companhia, pagando 
uma taxa addicional de 500 rs. por tonelada, salvas ex
cepções no artigo seguinte. 

Art. 50. A c-arga e descarga das mercadorias taxadas 
pelas tabellas ns. o i2 e 13 e de mel nos wagons tanques, 
sçrão feitas pelo dono. 

Se a Companhia fizer estes seniços ser-.i por conta do 
remettente ou consignatario, na razão de 2$ por wagou 
pela carga e 1~500 pela descarga. 

A carga e desearga com transporte, entre a ponte e o 
harracão de calçada, pagarão, carga ~~ por tonelada, 
descarga 500 rs. por tonelada, mediante prévio accôrdo 
com a Companhia que poderá determinar as horas em 
que se farão conforme as exigencias do seu serviço. 

Art. 51. A lingada de massas indivisas superiores a 
800 kilogrammas ou 3 metros será préviamente ajustada 
se a Companhia consentir em lingar e mesmo trans
portar taes cargas. Não estão comprehenàidos nesta ul
tima excepção os gencros de grande exportação ( assucar 
rumo, algoúão, etc.) nem de caixas ou pipas vasias. 

AlDIAZENAGE.'\S, ESTADAS, ETC. 

Art. 52. As mer1:adorias transportadas pela via ferrea 
podem permanecer livres de armazenagem, nos dopo
sitos até~ horas ; quantlo a carga pertencer a locali
dades sitas á mais de 6 kilometros da estação, conce
der-se-ha até 96 horas nas estações do interior. 

Expirados esses prazos, cobrt~r-se-ha por cada dia até 
UO as seguintes taxas por tonelada, calculado sobre o 
peso pelo que se paga frete. 

Por fO kilog. 

:1.0 réis ...... . 
20 » ...... . 
30 » ...... . 

Por caua um dos lO primeiros dias •. 
20 seguintes. 

» » • 60 ul timos 
Passados os 90 dias proceder-se-ha de conformidade· 

com o~ arts. 63 e 65 do Regulamento geral, q!Ialqu.e1· 
que seJa a natureza e classe do genero depositado. · . 

As mercadorias e encommendas de facil deterioração, 
não sendo de prompto reclamadas, serão vendiadas.antés 
de se damnificarem, precedenuo a admnistração, depois 
de deduzir a importancia que lhe fêr devida, como nos 
artigos acima mencionados do Regulamento Geral. 
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Art. 53. A Companhia não é obrigada em caso algum 
a aceitar e conservar nos' seus armazens a carga en
viada fóra das horas marcadas para a respectiva rece
pção, ou que não esteja em bom estado de aconJ.iciona
mento e preparada p~ra seguir viagem. 

Se porém a Companhia consentir em receber a carga 
nas condições acima, será sómente sobre a re!"ponsal.Ji
lidade do remcttente, e então terá o carregador 2~ horas 
para effectuar a renH'SSJ, pagando pelos dias excedentes 
a taxa de armazenagem respectiva. 

Art. 5~. As encommendas não reclamad:!s até o di:l 
immediato ao da respectiva chegada pagarão por cada 
dia excedente taxa dupla da estipulada no art 53. 

Art. 55. Para os generos que permanecerem nos 
pateos das estações por não carecerem de abrigo, não 
cobrará a Compmhia taxa alguma, durante 10 dias, e, 
findos estes, apenas a decima parte da tilXa ordinaria até· 
completar o prazo de 90 dias. 

Art. 56. A entrega das mercadorias pagando o frete 
por wagon será feita dentro do mesmo. Se não fôr effec
tuada dentro do prazo de 2~ horas depois de chegada 
cobrar-se-ha por cada dia excedente uma estada de 2;) 
por wagon, podendo a Companhia, se precisar do carro, 
mandar fazer a descarga, cobrando-a do consignatario, 
independentemente da taxa de armazenagem. Excep
tua-se da regra acima a descarga do carvão de madeira, 
na Bahia, para o qual se concede 6 horas. 

Art. 57. Na determinação dos prazos citados para ar~ 
mazenagens, estadas, etc, serão contados os dias feriados. 
Salvo o que seguir á recepção sendo esta feita na 
v espera. 

Art. :;s. As mercadorias , encommendas ou ba
gagens que forem deixadas nas estações sem despacho, 
ficarão sem responsabilidade alguma da Companhia~ 
porém sujeitas até o dia immediato a respectiva arma
zenagem da classe a que pertencerem e ás regras pres
criptas no art. 52. 

Art. 59 .. O expedidor de mercadorias ou animaes que, 
tendo pedido um wagon, o. deixar sem despacho 2~ horas 
fica sujeito a estada de 3$ e mais 2$ por cada dia addicio
nal, podendo a Companhia dispôr do wagon, se assim 
lhe convier. 



ADOIT~MEN'fO. 

DISPm IÇÕES REGULAMENTARE~. 

Art. 60. O volume de qualquer objecto transportado 
é o do espaço por ellc occupaclo no wagon. Assim deve 
ser considerado quadrado, um ~orpo redondo, cheio ou 
vasio, etc. 

Art .. 61. O volume ou peso total de diversos objectos 
pouco mais ou menos iguaes, póde ser calculado na pro
porção de 3 ou (l dos maiores da remessa. 

Art. 62. A importancia total de qualquer frete ou 
taxa de mercadorias, encommendas ou excedentes de ba
gagem deve ser arredondada em multiplo de 20 rs. · 

Art. 63. As mercadorias apresentadas a despacho 
deverão ser acompanhadas de uma nota de expedição 
declarando a data da apresentação, estação de proce
dencia e a do destino, nome do remettente e do consi
gnatario, numeração, marcas, quantidade, designação dos. 
volumes, peso em kilogrammas e n~~ureza dll merca
doria. 

Art. 6~. Estas notas devem ser assignadas pelo re
mettente ou seu• preposto e serão recusadas sempre que 
contiverem emendas, razuras, entrelinhas, palavras ille
giveis ou indicações inexactas. 

Art. 65. Quando houver suspeita de ter si~o despa
chado qualquer volume com declaração falsa, poderá a 
Companhia abril-o e, verificado o dólo, applicar-lhe as 
penas do art. U8 do Regulamento geral. 

Art. 66. Os volumes que levarem dinheiro e objectos 
preciosos só podem seguir como encommendas c a 
omissão dessa circumstancia no despacho de qualquer 
mercadoria constitue igualmente dólo sujeito ás conse
quencias do supracitado artigo. 

Art. 67. As porcellanas, crystaes e outros objectos do 
valor excessivo relativamente ao peso, a Companhia 
póde considerar objectos preciosos e neste caso só serão 
aceitos como encommendas. 

Art. 68. A mobilia de luxo, pagando o frete das en
commendas, póde seguir pelo L" trem depois da entrega 
se isso não occasionar demora. 

Art. 69. O mel só poderá ser transportado em wagons 
tanques, quando em porção maior de quatro pipas. Em 
quantidade inferior deverá vir convenientement - ·- . 
dicionado. ~\.ç(\~ 'i)~ CAMA h 

. Calcub-5e o peso na razão ele !.100 kil f~l'(M!!-por ''4 
p1pa. ~· . 

~~ . 

!Cb ,. 
ú 

'\_" 
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Art. 70. No caso de extravio, falta ou darnno de qual

quer volume de mercadorias ou encommendas por culpa 
provada do pessoal ou do serviço da estrada, terá o dono 
direito á ser indemnisado do prejuízo que soffrer, em 
conformidade com os artigos seguintes. Quando não pu
der demonstrai-o de modo satisfactorio, ou quando a mer
cadoria fór de valor incerto, essa indemnização nunca 
poderá ser supérior ,a 5~000 por iO kilogrammas. 

Art. 7L Qualquer reclamação por perda ou avaria 
!leve preceder á sahida do genero do recinto da es
trada. 

Art. 72. Qualquer differença para menos, entre o peso 
declarado na factura ou guia e o accusado na recepção, 
só será considerada real, quando a natureza da carga e 
os envoltorios della permittirem a explicação do facto ; 
dé outra fórma será proveniente de um erro para mais 
na l. a pesada. 

Art. 73. A carga mal acondicionada nos respectivos 
envoltorios, ou sendo estes defeituosos e insufficientes, 
só será recebida, eximindo-se a Companhia da responsa
bilidade pelas avarias ou diminuição de peso, e poderá 
ser recusada no caso em que do seu má o estado de acon
dicionamento possa resultar damno ás outras merca
dorias. 

Art. 7lJ.. Tambem não responderá a Companhia pela 
diminmção de peso proveniente de effervescencia, eva
poração ou esgotamento, como sue cede com o mel, fumo 
em folha, e assucar humido, líquidos, etc. 

Não se responsabilisa igualmente pelas avarias nos se
guintes casos: 

l. o Quando os generos forem de natureza tal, que não 
se possam conservar em perfeito estado entre as horas da 
recepção e da entrega, (salvo se a demora des~a fór por 
culpa da administração) ; nem tão pouco pelo estado_ em 
que chegarem ao seu destino os de facil deterioração. 

2. o Quando os volumes não mostrarem exteriormente 
que a avaria teve lugar durante a permanencia da carga 
em poder da Companhia. 
- 3. o Quando forem os objectos, dinheiro, joias, ouro c 
outros ohjectos preciosos, quadros, mdbilia de luxo, crys
taes e louça fina, porcellanas, etc., etc, salvo se fôr pos
sível verificar-se no acto da recepção o perfeito estado dos 
mesmos e o carregador se sujeitar a pagar uma taxa ad
dicional de seguro igual a 2 "1. ad valorem. 

4. 0 Pelas cargas transportadas gratuitamente, salvo 
durante a carga, descarga ou armazenagem, quando as 
pagarem, do que, em geral, não são aquellas is!.'ntJs. 
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Art. 75. A estrada sómente se respons:1bilisa pelos 
damnos ou per(las no transporte de animacs, provando-se 
que por culpa de seus empregados, foram clles extravia
dos, demorados mais tempo do que o necessario, mal 
tratados durante a viagem, ou excedida a lutação dos res
pectivos carros. 

Neste caso não será, porém, obrigada a inderimização 
superior á seguinte : 

Para animaes de montaria.~ ..... . 
Bois, vacas, etc ..•.•••..•.....•.. 
Bezerros, carneiros e porcos ..... . 
Aves e pequenos animacs ........ . 

8015000 
40~000 
6$000 
1$000 

Salva, sómente, a disposição do art. 76. 
Art. 76. A Companhia responsabilisa-sc nas condi

ções precedentes, pelos valores dos animaes, e tambem 
pelos valores declarados de qu~lquer objecto de trans
porttl:!{até a importancia de. !:000~000) sempre que além 
dos fretes tiver sido paga a taxa addicional de seguro de 
2 8/ 0 advalorem. 

O minimum deste seguro é de :1.8000 por expedição. 
No caso de damno ou perda terá odono de justificar o 

valor declarado por documentos, ou por algum outro 
modo satisfactorio, sobre pena de receber apenas a in
demnização referida no art. 70. 

A responsabilidade da Companhia estende-se sómente 
ao valor real e immediato dos volumes ou animaes e não 
ao lucro esperado. 

Art. 77. As lotações dos wagons de mercadorias são 
consideradas: 

Cobertos. 5 :l./2 
Descobertos. 5 1/2 
Madeira. 5 i/2 
Lastro. 5 1/2 

toneladas 
ditas 
ditas 
ditas 

ou !5 
71/2 

» 7 J./2 
» 3 

metros cubico 
) 

• 

Art. 78. A Companhia, devidamente autorizada pelo 
carregador ou consignatario, poderá concertar os en
voltorios em máo estado, correndo por conta daquelles 
a respectiva despeza. 

ANUIAES. 

Art. 79. Os animaes serão transportados pelos trens 
mixtos e de cargas e pagarão os fretes constantes das res
pectivas tabellas. 
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Os de sella, e cães amordaçados, acompanhando seus 
donos e pagando taxa dupla poderão ser transportados 
pelos tr·ens de passageiros, se houver lugar. 

Art. 80. Deverão os animaes ser apresentados a des
pacho nos lu~ares apropriados para o embarque, 1.5 mi
nutos antes d:1 partida do t1·em de pessageiros ou mixtos, 
e uma hora antes da dos trens de cargas. 

Art. 81. Os animaes em quantidade passiva de abati
mento no respectivo frete deverão ser embarcados e des
embarcados pelos donos ou seus agentes autorizados. 
Se o serviço fõr feito pela companhia correrá a despeza 
por conta daquelles. 

Art. 82. O trem não póde ser demorado em conse
quenda de difficuldades offerecidas ao embarque pelos 
animaes. 

Art. 83. Os porcos em pequena quantidade que não 
forem apresentados em caixões engradados, gaiolas, etc. 
serão recebidos só mente em um dia de cada semana in
dicado pela administJ·ação. 

Art. 8~. O expeditorque desejar effectuar o transporte 
de grande numero de animaes deverá prevenir a admi
nistração com antecedencia de 2~ hor~as. 

Art. 85. Será licito a todo carregador, que encher de 
gado um wagon, exceder, por sua conta e risco, a res
pectiva lotação, embora pagando, apenas, o frete corres
pondente a esta, não podendo, porém, exceder de 13 ca
beças o conteúdo de um carro de bois. 

Art. 86. Os animaes deverão ser recebidos por seus con
signatarios a chegada dos trens ; caso não o sejam, serão 
remettidos para lugar conveniente por conta de 
quem pertencerem, sem responsabilidade da Compl-
nhia. . 

Art. 87. As capoeiras de gallinhas e os pequenos ani
maes ou aves em gaiolas ou caixões engradados estão su
jeitos ás mesmas condições de desplcho e recebimento 
de animaes. 

Os animaes e aves de que trata este artigo; quando 
vivos e soltos, são aceitos só mente pot· conta e risco do 
dono. . 
·Art. 88. Os animaes não domesticados só serão aceitos 

em condições taes, que offereçam a mais completa segu
rança e por taxa convencional. 

CARROS. 

Art. 89. Os carros para SJrriço da lavou ratêm aba
timento rle nO% estando elles desmanchados .. 
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Art. 90. Todo carro não reclamado no prazo <.le 2i 
horas, depois da chegada do trem, pagará 500 réis de es
tada por cada dia excedente. 

TELEGRAPHO. 

Art. 91. Pela transmissão de telegrammas particu
lares para qualquer das estações telegraphicas da estrada 
de ferro cobrar-se-hão as seguintes taxas: 

De I a 15 palavras .........•... 
Cada palavra mais ....•........ 

l/$000 
8080 

Art. 92. O telegrapho electrico fica franqueado ao 
publico, nas respectivas estações, todos os dias, inclusive 
os feriados, de 7 horas ás H da manhã e de meio dia ás 
5 horas da tarde. 

Art. 93. O original de cada despacho deverá ser es
éripto com tinta legivelmente de modo que se possa en
tender distinctamente letra por letra, e em caracteres 
que o.; apparelhos telegraphicos possam reproduzir; não 
sendo admissíveis abreviaturas, nem numeros expressos 
por algarismos, e não devendo conter rasuras, ou pala-
vras emendadas ou inutilisadas. · 

O endereço indicará o destinatario e a sua residencia, 
de~ maneira que não otTiteça duvida alguma. O expedidor 
sotTrerá as consequencias do endereço inexacto ou in
completo .. 

Permittir-se-ha ao expedidor addicionar á sua assigna
tura qualquer legalisação que julgar conveniente. 

Art. 9i. Será prohibido o uso de cifra secreta, menos 
ao Governo e á administração da estrada. 

Art. 95. Rejeitar-se-ha o telegramma que fór con
trario ás leis, offensivo da moral e dos bons costumes, ou 
prejudicial á segurança publica. 

As estações telegraphicas não exercerão censura sobre 
os telegrammas officiaes. 

Art. 96. Todas as taxas, sem distincção, serão pagas 
pelo expedidor antes da transmissão. , 

Art. 97. Os telegrammas de mais de WO palavras 
podem ser recusados ou retardados para se transmittir 
outros mais breves. 

Art. 98. Será comprehendido no numero de palavras 
sujeitas á taxa· iudo que o expedidor tiver escripto no 
original para ser trammittido, como tambem as indica
ções sobre o modo de transporte além do alcance da linha 
telegraphica, e a legalisação da assignatura. 

" ,) 
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-
Toda palavra que não tiver mais de sete syllabas, .será 

contada por uma palavra ; as mais longas, porém, serão 
contadas por duas. 

A palavra composta, escripta como uma só, será con
tada como tal todas as vezes que não tiver mais de sete 
syllabas; se as partes componentes, porém, estiverem 
escriptas separadamente, contar-se-hão por outras tantas 
palavras ainda quando estejam ligadas por traços de 
união. 

Todo caracter alphabetico isolado, toda palavra ou 
partícula seguida de apostrophe, contar-se-ha como uma 
palavra. 

Os signaes que o apparelho tiver de exprimir por pa
lavras, contar-se-hão pelo numero de lias. 

Art. 99. Não se contarão: os signaes de pontu8ção, 
os de paragrapho, os apostrophes, traços de união, vir
gulas dobradas e parenthésis ; as palavras, numeros ou 
signaes, acrescentados pelo telegraphista a bem do. ser
viço; a data, hora e minuto da entrada do telegramma, 
e a estação da partida, se o expedidor não tiver lançado 
estas indicações no original. 

Art. iOO. Sendo um telegramma expedido a uma só 
estação, porém dirigido a di versos destinatarios, pagará, 
além da taxa da tabella, mais um quarto della por cada 
cópia supplementar que se houver de entregar. 

Art. lü:l.. A Companhia se encarregará de fazer che
gar, por proprio; os telegrammas, com a possível bre
vidade, ao lugar a que se destinarem, com tanto que isto 
nãodiste mais de 2 kilometros nas estações intermeuia
rias, ou 8 na; terminae~. 

Fóra desses pontos, os telegrammas serão expedidos 
pelo correio, salvo se o expedidorjndicar algum outro 
modo de entrega, procedendo então a companhia de 
accórdo com as instrucções recebidas, mas sem respon
sabilidade. 

Art. :1.02. A taxa do proprio é de 500 réis, até 2 kilo
metros; de 2 até 8 kilometros :1..000. 

Art. l03. Os despachos serão remettidos fechados aos 
destinatarios. No caso de ausencia delles poderão ser 
entregues aos membros adultos de suas familiàs, aos seus 
empregados, inquilinos, ou hospedeiros, excepto quando 
se declarar por escripto nos despachos que se faça a en
trega ao proprio destinatario ou a algum delegado seu. 

Nada restituirá a estação não se encontrando a quem 
entregar o despacho. 

Art. :104. Quem receber um despacho deverá passar 
recibo, indicf!ndo a data, hora c minuto da recepçao. 
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Art. :1.05. A administração da estrada não se respon
sabilisará pelos damnos resultantes da perda, alteração 
ou retardamento dos despachos. 

Art W6. Qualquer expedidor terá a faculdade de 
pagar anticipadamente a resposta ao telegramma que 
apresentar, fixando a seu arbítrio o numero de palavras. 
Em tal caso o telegramma terá immediatamentc antes 
da assignatura a indicação- resposta paga de ... pa
lavras. 

Se a resposta constar de menos palavras do que as que 
tiverem sido pagas, não se farã restituição da taxa se 
constar de mais, quem a apresentar deverá pagar a dif
ferença. 

Art. 107. A respostà para ser transmittida deve ser 
apresentada dentro das 48 horas que se seguirem á da 
entrega do tclegramma primitivo ao destinatario. A 
~e.spostn apresentada depois de findo este prazo fica su,. 
Jelta ao pagamento da taxa. 

Art. 108. O expedidor poderà peqir a repetição inte
gral de seu telegramma pela estação do destino, a fim de 
conferi l-o; ou só mente um aviso de recepção. 

Pela repetição pagará metade da taxa do telegramma 
e pelo aviso 400 réis. · 

Art. !09. Só se dará segunda cópia do telegramma ao. 
expedidor ou ao destimtario, ou a quem fór por qualquer 
desses autorizado, cobrando a estação por isto um quarto 
de taxa. , 

Art. HO. O pedido de que um telegramma já trans
mittido não seja enviado ao destinatario, caso seja ainda 
tempo, far~se-ha por novo telegramma suJeito á taxa. 

A estação nada restituirá se fór retirado um telegramma 
no decurso da transmissão. 

Restituir-se-.ha com 200 réis de deducção, a taxa do te-. 
legramma retirado antes de começada a expedição. 

Art. HL Restituir-se-ha integralmente a taxa: 
i. o Reconhecendo-se a necessidndc de retardar con

sideravelmente a transmissão do despacho, salva que
rendo a parte sujeitar-se á demora. 

2. o Não chegando o despacho ao destino, sendo a falta 
par serviço telegraphico. 

3. o ~rovando-se que o despacho, ou a cópia remettida 
ao destmatario, foi alterada a ponto de não preencher o 
~ufim. · 

~.o Quando o despacho, pelo qual se tiver cobrado o 
taxa do proprio da Companhia chegar a cas:1 do destina
tario com demárc1 maior de i/2 hora por cada kilo· 
metro. 
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Art. H2. As precedencias péjra expedição serão regu
ladas assim : 

1. • Despachos dà Companhia. 
2. • Ditos officiaes, isto é, do presidente da província 

e mais autoridades. 
3. • Ditos dos partir.ulares pela ordem das entregas. 
Art. H3. Os despachos de serviço do engenheiro 

fiscal do Governo e de seus ajudantes serão con.;idera'los 
a todos os respeitos como os da Companhia. 

Art. H4. Só poderá ser interrompida a transmissão 
de um despacho para fazer-se a de outro, quando este fôr 
de ordem superior e houver extrema urgenda em ex
pedil-o. 

Estando duas estações em communicação, e tratando-se 
de despachos da mesma ordem, ellas alternadamente 
os transmittirão. 

Art. :Hõ. Despachos urgentes para segurança dos trens 
têm preferencia sobre qualquer outro. 

Art. H6. Os empregados da estrada são obrigados a 
guardar o mais rigoroso segredo sobre os telegrammas 
de todas as classes, sob pena de demissão immediata ou 
de multa, conforme a gravidade do caso. 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS. 

Art. H7. Os fretes com abatimento serão cobrados 
todas as vezes que forem inferiores aos ordinarios dêls 
ta bellas~ 

Art. B8. No caso de legitimo impedimento do car
regador ou consignatario poderá a Companhia conce
der-lhe abatimento até 7õ • f. sobre as taxas de armaze
nagem ou estada. 

Art. H9. Para qualquer remessa de mercadorias, ou 
animaes cujo frete calculado fór inferior a :1.60 réis, co
brar-se-ha esta ultima quantia, praticando-se o mesmo 
para com as taxas de carga, dest:arga, armazenagem ou 
estada. No mesmo caso se deve applicar este minimum 
a cada volume, animal ou ave separada, sujeito ás tabella 
õá9e:l.7. , 

Art. :1.20. Os fretes de encommendas e excedentes de 
bagagens e bem assim os de cavallos, cães e carros (acom
panhando seus donos) devem ser pagos adiantados. . 

Os de mercadorias, animaes e carros (sllvo os ac1ma 
estipulados) são pagos tambem adiantados na Bahia, po
rém nas outras estações á vontade do remettente, ex
ccptuando os generos de facil deterioração ou de valor 
insiu-nifir:ante que devem s~r p:tgos adiantados. 
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Art. 121. Todo carregador que precisar de wagons 
para mercadorias ou gado deverá p~dil-os ao chefe de 
estação com antecedencia de 24 horas. 

A Comp111h ia não s3 obriga sempre a satisf;;ser· o pe
dido dentro do referido prazo, mas se ~sforçará em tor
nar o menor possível qualquer demora excedente. 

Art. :1.22. A importancia dos erros para mais que por 
ventura se commetterem, no caiculo dos fretes e taxas 
ficará, no prazo de um mez, á disposição dos interessados 
que a reclamarem. 

Art. i23. As pessoas que estragarem os carros, es
tações, ou apparelhos da Companhia, serão responsaveis 
pelo damno causado; e se fór este intencional, procedcr
se-ha judicialmente contra os delinquentcs. 

Art. i24. Será licito a Companhia estabelecer tem
porariamente de accórdo com o engenheiro fiscal do go
verno, estações de parada, para passag-eiros ou carga, co
brando as respectivas passagens ou fretes pelos preços 
estipulados para as estações propriamente ditas que pre
ceuem eu seguem immediatamente as da parada (no 
sentido do movimento <lo trem), conforme forem estas 
de procedencia ou destino. 

Art. ·125. Fica a Companhia autorizada a affixar nn
nuncios commcrciaes nas suas estações ou nos carros de 
2. • e 3. • classe, cobranuo por cada estação ou carro uma 
taxa cal:ulada n:1 rnão de 80 réis por decímetro qua
drado e por mez, m-as cuja import3llcia total nunca será 
menor de 11)000 e poderá aliás ter abatimento att~ 50 °/0 • 

Art. 126. Os gcneros c outros objcctos não designados 
nas tarifas, serão taxados segundo as tabellas feitas para 
aquellas com as quaes tiverem mais· analogia. . 

Art. 127. Na contagem do excesso sobre os prazos 
de dias, ou horas estipuladas, neste Regulamento para 
demoras, armazenagens, e estadas, como tambem no 
calculo de distancias tomadas por kilomP.tro, c os pesos 
por kilogrammas, a fracção qlw houver deverá ser 
tomada como unidade. 

Art. :1.28. Nas estações onde não houverem. desvios, 
não se recebe wagons para carga ou descarga. 
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Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco. 

PAUTA. 

Abacaxis e ananãs ..... , .............. . 
Abanos de palha ........................ .. 
Abelhas ...•.•. , •..•.•...••.•....•.... 
Aboboras ........•....•.. : •••...•..... 
Açafates e semelhantes .•.•..•.•....... 
Açafrão ..................••..•.•...•..• 
Acidos mineraes .••.••.•..•...•.•.....• 
AÇO.,,,, r•,,,, r•,,,,, •• •, ... , , • • • • •• • • • 

Acordeons ..•.•.........•............. 
Aduelas .•..........•.................. 
Aguardente em garrafões, etc. dito .... . 
Aguardente de canna em pipas e barris .. . 
Dita de mel dito .•.•..•...••..•.....•. 
Agua ordinaria .•.•..•.•.........•..... 
Aguas medicinaes ..•.. ~ .•••.•..•.•...•. 
Agua-raz ............................ . 
Alabastro em bruto ..•...•.••.....•..•. 
Alabastro em obras ................... . 
Alambiques e pertenças ...••.....•.•••. 
Alcatrão ............................. . 
Alcohol... • ..•...•...•....•...••.... 
Algodão imprensado ................. . 
Dito não imprensado ................. . 
Alhos ........•.•............•........ 
Almofarizes de metal, pedra, ou madeira. 
Almofadas ............................ .. 
Alpiste .•.••.•••.•.•... , ..•.•....••.•••• 
AI vaiade ..•..• , • • • . . • • . . . . .• • • · • • · · · 
Amendoas .•......... ' •....•... • ·. • • • • 
Amendoin .....••..••.•......•.•.... ·• · 
Ancoras ••.................•.•...••..•• 
Ancoretas vasias ...•......••...•......• 
Angica resina, gomma ou folhas .•..•.•.. 
Aniagem ........................•..... 
Anil .....•••.•...•........•....••.... 
-~nimacs empalhados ou embalsamados ... 

TABELLA. 

8 
8 
7 
8 
8 
8 
6 
8 
5 
8 
8 
8 
9 
9 
6 
5 
8 
5 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
6 
7 
6 
9 
7 
9 
6 
~l 
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PAUTA. TABELLA. 

Animaes ferozes .•..••.••.•••••••..•... 
j Frete con
~ venc.ional. 

Animaes pequenos engaiolados ........• 
Animaes pequenos, soltos 17 e mais •..• 
Animaes de sella .................... . 
Aniz ............................... .. 
Arados e instrumentos de utilidade á 

lavoura ............................ . 
Arame de metal ••.•..•.....•.•...•.•. 
Araruta .•...•••.•.•........••........ 
Archotes ............................. . 
Arcos de ferro ou madeira ... • •......... 

t7 
20 ·;. 
t4 
6 

9 
6 
8 
8 
8 

!~~~~~a: l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 3 
Argilla. f 
Armações envernizadas com vidros para 

lojas .............................. .. 
Armações para chapéos de sol .••.••....• 
Armações para igreJas •••...•..•...• · .••. 
Armamento ..................... ·•· .. • 
Arreios •. · ••.•.•••.••....•.•.••...••..•... 
An·oz •.••............... · ·. • · · · · · ·• · · 
Artigos ae folha de Flandres não classi-

ficados .....••..•..•..•......... · . · • • 
Artigos de luxo não classificados .....• 
Artigos de pacotilha não classificados ..• 
Arvores e arbustos vivos ....•..•....... 
Asphalto ............•.•.......•.. ·. · · 
Assucar bruto ........................ . 
Assucar refinado ........•.....•........ 
Avelãs ............................... . 
Aves empalhadas ...•..•............... 
Aves engaioladas .................... .. 
Aves soltas 17 e mais ................. . 
Aypim ............................... . 

iO duplo 
6 
5 
6 
7 
9 

7 
to duplo 
6 
8 
8 
9 
7 
6 

Azeite doce ou outros em barris ou latas. 
Dito de dito garrafões, etc.......... . .. 
Azeite de palma em barris ou latas .•.. 
Azeit~ de mamôna dito............... ~~ 
AzuleJOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . -~· 
Azeiton:~s .......................... . ,~ ....... :: G 

;. Cc 
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PAUTA. 

n 

Bacalháo •.•..............•.•..... ·. · .. 
Bacias de metal .....•..•.•..•......... 
Bagagens, pelos trens de passageiros ... 
Bagas de mamôna ou de zimbro .•...•... 
Bahús vasios ......................... . 
Baionetas ....•.....•.....••. • ........ . 
Balaios do paiz e outros .•...•.•........ 
Balanças .•...... · ..•.......••.•....... 
Balas .....•..•....•.........•.•...•... 
Baldes de metal ou madeira ...•........ 
Balões •...•....•.•••..•.•......•...••• 
Bambinellas •••..•........••...•.....• 
Bambú .................. : • ............ 
Bananas ..•••••.......•.............•• 
Banha de porco ....•........•...•...•. 
Bandejas . ~ ...•............•.•....•.. 
Banheiras .•..•..•............•..•..•. 
Barbante ..•.••.•...•....••.•..•...••. 
Barricas e barris vasios .....••..•.•.... 
Barriguda imprensa da .......•...•.•..• 
Barriguda não imprensada .......•...... 
BJrro .....•..•.••.........•....•..... 
Barba tão ..•..........•...•.....••.•.. 
Barrotes ........•..••...••....•••.••.. 
Bata tas alimentícias .................. . 
Bestas e burros·, e boi de raça. . . •...... 
Betume •...........•.•.••........•... 
Bezerros ...•..•.....•.....•...•....•. 
Bilhares e bagatellas ..•..•..•........•. 
Biscoutos ...•...•..•.................. 
Boiões vasios ......................... . 
Bois e vaccas ordinarios,novilhos ........ . 
Bois de raça ............•..••......... 
Bolacha ..........••..•••...........•. 
Bolsa de viagem ..................... . 
Bombas para poços e cisternas .......... . 
Borracha........... . .•.•••....•..•.. 
Botijas vasias ........................ . 
Breu ..•..................•.•......... 
Brides ordinarias .................... .. 
Brinquedos .......................•... 
Brochas para pintar ou caiar .•.......... 

TABELLA. 

9 
6 
ü 
8 
8 
G 
8 
6 
6 
8 
6 
6 

l3 
8 
8 
6 
5 
6 
9 
8 
7 

l3 
6 

l3 
8 

H 
8 

:1.6 
lO 
8 
8 

l5 
:U, 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
5 
6 
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Bronze em bruto •....................• 
Bronze em ohjectos ele arte ............ . 
Barras tle ferro ................... , .. . 
Bustos .......................•....... 

c 

Cnbcçatlas ou cabeções para animaes .... 
Cabello ......................•....... 
Cabos ...•........... · ........•....... 
Cabras e carneiros •.................... 
Cabriolels... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Caurilos 17 e mais ................... .. 
Caça .......•...................•..... 
Cacáo ........................•..•.... 
Cachimbos .....•...•.•............... 

Cadavcres .•..•...•....•........••.... 

Cães amordaçados ................... . 
Cães pequenos viajando no collo f 1/2 tla 

tabella •..•.•.•...•...........•..... 
Café em grão ou encascado ....... - ....•. 
Café moido ............................• 
Caibros ........................•...... 
Caixas de guerra ...................... . 
Caixas vasias de madeira .............. . 
Caixas vasias de folha ou papelão ......••. 
Caixilhos com vidros .................. . 
Caixilhos sem vidros •....•......••••... 
Ca-ixões funebres ( ordinarios) .......•... 
Caixões vasios ...•.....•..•............ 
Cal. .........•.•...•...•.......••.... 
Calçado .................•.•..••..•..• 
Caldeiras ....•......•.. · .....•......... 
Caldeiraria (artigos não classificados) ... 
Camphora ..........•..••.......•..... 
Canna de assucar ..•.....••......... : .. 
Canna da lndia ..•.•...••..........••. 
Canella .............................. . 
Cangalhas .•....••..••••....•.•. , . ~ ..• · 
Canóas........ • . • . • •.•.....•.•...... 
Canos de barro .•.•••.•..•.....•....•.. 
Canos de metal .•..•...••..•... -•..•.. 

4 

TABELLA. 

G 
7 
~ 

i(; 

18 
20 o/o 

8 
7 
{i 

) Yi:ie 
} rcgula
J mcnto. 

Hl 

Hi 
7 
8 

1:{ 
5 
8 
6 

iO dupio. 
iO 
iO. 
13 
13 
6 
9 
G 
6 

13 
6 
6 
8 

13 
13 
9 
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PAUTA. 

Capachos ................•............ 
Capim .•..........•.....•............. 
Capoeiras vasias ..................... .. 
Carangueijos. . . . . . . • . . .............. . 
Carnaúba ............................. . 
Carne fresca •.....•....••.........••... 
Carne secca ou salgada .•................ 
Carneiros .....................•.•..... 
C!lroços de algodão .•.................. 
Carroças •••.•...........••.........•. 
Carrocas desmonta das ................ . 
Carros de mão ....................... . 
Carros de passeio .............. , ..•.... 
Carros funebres ordinarios ........... . 
Carros para estrada de ferro, desmontados. 
Carros para estrada de ferro, rebocados .. 
Carvão animal ou vegetal •...•....•.... 
Carvão mineral ..•..•... , ..........•... 
Cascas de arvores ..................... . 
Cascas de coco .....•........... · ...... . 
Castanhas .....................•....•.. 
Cavallos., ...............••.......•... 
Cavernas para embarcações ............ . 
Cebolas e cebolinhas ....•............. 
Centeio ............••... : .•........... 
Cera em bruto ou em velas .....•....... 
Cera em obras não classificadas .••...•. 
Cereaes não classificados ...•....•..•..• 
Cerveja em barris .................... . 
Cerveja nacional. ........•........•.. 
Cestos de junco, etc .•..........•...... 
Cevada ••...•......................... 
Chá ................................. . 
Champagne ..•........................ 
Chapas de ferro ou zinco, etc., para cober-

turas ........................ , ..... . 
Chapas para fogões ................... . 
Chapéos ........................... , .. . 
Chapéos de sol. ...•....•............. 
Chapelaria (artigos não classificados) ... . 
Charutos ............................ . 
Chifres em bruto ...... , ............. .. 
Chocolate ...................... ···. · · · · 
Chouriços .........•..............•.••• 
Chumbo em bruto ou de munição ...•. • 
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!3 
8 
8 
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!3 
i2 
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Chumbo em obra não classificada •...•.. 
Cigarros ....•..•...•.....•........... 
Cimento ..........•.....•......•..•.•. 
Cobre em bruto, velho ou em folha .••... 
Cocos seccos ou verdes .•...... · ...•.•... 
Cofres de ferro .••.••..•...•.....••.... 
Cognac ••.............•..•......... : •. 
Coke .........•.........•......•..••.. 
Colchões de palha, capim, etc: •.....••.. 
Colchões de tecido metallico .•.•. ; .....• 
Co !la .....................•........... 
Cominho.· ...•........................ 
Confeitaria (artigos não classificados) ••. 
Conservas em la tas não classificadas ..•.. 
Coquilho ...........•. , ..••.......•.•. 
Cordas diversas ...................•... 
Cordas de embira e outras do paiz ••..•.• 
Correame militar •.................... 
Correntes de ferro ou de latão .....•..... 
Cortiça em bruto .....•.......•.••..... 
Cortiça em obra não classificada .......•. 
Couçoeiras ...................••.•....• 
Couros seccos ou salgados •......•.....• 
Couros trabalhados ou envernizados ..•••. 
Crina vegetal ou animal •. ~ .•........•.• 
Crystaes em obras .•............•••..•• 
Crystaes em bruto .........•..........• 
Cubos para distillações, engenhos, etc .... 
Cubos, pinas c raios para rodas .. · •....... 
Cutelaria (artigos não classificados .•.... 
Cylindro de ferro •.•..•.... , •......... 

D 
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8 
6 

!2 
6 
8 
6 
6 

i2 
7 
6 
G 
8 
() 
() 

8 
8 
8 
7 
8 
7 
6 

12 
9 
6 
7 
5 
7 
8 
'i 
6 
8 

Diamantes, :1/4 "lo ad valorem, e......... 5 
Dinheiro :1;4 °/0 dito e................ 5 
Doces estr;, ngeiros. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6 
Doces do paiz......................... 8 
Dormentes de madeira................ :13 
Dormentes de ferro................... 9 
Drogas não classificadas nas outras tabel-

las...................... . . . • . . • . . . . ti 
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E 

Eixos................................ 8 
Embira.............................. 8 
Encerados para mesas ou tapetes........ li 
Encommendas pelos trens de vinjan tcs. 5 
Enxadas.............................. 8 
Enxergas para animaes. . .. . . . . . . . . . . . . . . 7 
Enxergões............................ ü 
Enxofre..................... . . . . . . . . 6 
Equipamento militar não classificado. 6 
Ervilhas seccas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Escadas de mão ou para armador . . . . . . . 8 
Escadas para casas (desmonta das). . . . • . . 8 
Escaleres .•..........•....... _. . . . . . . . . 13 
Escovas de qualquer especit> . . . . . . . . . . . 6 
Esmeril................ . . . • . . . . . . . . . . 6 
Espadas.............................. 6 
Especiarias não classificadas.. . . . . . . . . . . 6 
Espelhos............................. 5 
Espingardas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 
Espíritos não classificados. . . . . . . . . . . . . . 6 
Esponjas............................ . 5 
Essencias não classificadas.............. 5 
Estacas para cercas.................... 13 
Estampas........................... . 6 
Estanho em bruto..................... 8 
Estanho em obra não classificada.. . . . . . . 6 
Esta tuas............................... 5 
Esteiras da lndia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Esteiras de cangalhas ou de tabúa.... . .. 6 
Estojos de instrumentos cirurgicos, ma-

thematicos......................... 8 
Estopa em bruto...................... 7 
Estopa em obras não classificaàas. . . . . . . . 7 
Estrume ... o.......................... 1.3 

F 

Fachina (varas tle).................... 13 
Farelo ............................ o... 8 
Farinha de mandioca, milho, trigo, e 

outras nutritivas.................... 9 
Fazendas de seda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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Fazendas diversas não classilicadas.... . . H 
Feijão....................... . . . . . . . . . . !) 
Feltro ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . li 
Feno................................. i3 
Ferraduras para animaes............... 8 
Ferrag-ens (não elassiiicadas)........... 6 
Ferramentas de c~rapina, ferreiros, mar-

ceneiros, cavoqueiros, torneiros, ele. 
não classi11cados........ . . . . . . . . . . . . H 

Ferrolhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Ferro bruto........................... 12 
Ferro de engommar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ferro velho.......................... :12 
Ferro velho em chapa, barra, arco ou 

verga.............................. 8 
Ferro em barra ou vergas dobradas..... 8 
Fibra vegetal para cordoaria........... 9 
Fios telegraphicos............ •. .. .. .. 8 
Flechas............................ . . 8 
Flores artificiaes............. . . . . . . . . . 5 
Flor de canna ou outras para enchimento 7 
Flores naturaes....................... ~ 
Fogareiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 
Fogos artificiaes .... :. . . . . . . . . . . . . • . . . 5 
Fogões de ferro. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6 
Folhas medicinaes...... . . . . . . . . . . . . . . 7 
Folles................................ 8 
Forjas portateis... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . 8 
Formas diversas................... . . . 8 
Formas para assucar .............. , . . . . H 
Fornalhas e fornos de ferro............ 8 
Fornalhas para engenho. . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Fouces.......... ... . . ... . . . . . . . .. . . . . . . 8 
Frutas a granel. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 12 
Frutas frescas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Frutas seccas ou em doce. . . . • . . . . . . . . . 6 
Oi tas ditas do paiz.................... 8 
Fubá................................. 8 
Fumo do paiz........................ 8 
Fumo estrangeiro..................... 8 

G 

Gaiolas ....................... , , .. , . . . 6 
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Gallinhas e gallos engaiolados.......... 17 
Ga1nelbs.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 7 
Gansos enga iolados ou soltos. . . . . . . . . . . 17 
Garrafas v as ias. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8 
Garrafões vasios. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 8 
Gatos engaiolados. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Gaz liquido em latas e encaixotado...... 6 
Gela tinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Geléas............................... 7 
Gelo................................. 6 
Genebra............................. 6 
Generos alimentícios de primeira neces-

sidade não classificados............ . . 9 
Generos de exportação, não classificados. 7 
Generosde importação não classificados. 6 
Generos de perigo ou de cuidado não 

classificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Gengibre............................ 8 
Gesso .......•......... :. . . . . ... . . . . 8 
Gigos vasios............ . . . . . . . . . . . . . 8 
Giz................................. 8 
Globos de vidro ou louça. . . . . . . . . . . . . . 5 
Globos geographicos................... 5 
Gomma arabica, e outras não classiticadas. 6 
Gomma de mandioca e outras do paiz. . . . 7 
Grades de ferro ou madein.... . . . . . . . . 7 
Granadas............................. 6 
Graxa-animal......................... 7 
Graxa para calçado.................... 6 
Grelhas de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Grelhas para engenho ou locomotiva. . . . 9 
Guano..... .. . •.. . . . . . . . . . . . • . . . . . ... . :1.3 
Guarda-roupa, musica, papeis, etc., sem 

vidraças............................ 10 
Guindastes. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 12 

:H 

Harpas...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 
Hervadoce .............. :............ 1 
Herva mate........................... 6 
Hervas medicinaes e outras não classifi-

cadas............................... 7 
Hortaliças frescas..................... 8 
Hortaliças em conservas ...• ;.......... 6 
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I 

Imagens.............................. 6 
Impressos............................. 6 
Incenso.............................. () 
Inhame e outras raizes alimentícias.... 9 
lustrumentos de cirurgia, engenharia e 

semelhantes. . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .. . • 6 
Instrumentos de musica, optica, e seme-

lhantes não classificados. . • . . . . • • . • . . 5 
Instrumentos para lavoura............. 9 

J:1cás................................. 8 
Jangadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Jarros de louça, vidro, etc.. . . . . . . . . . . . 6 
Jarros de barro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Joias l./4 °/o ad valorem, e............... 5 
Jumentos........... . . . . . . . . . . . . . . . . . :14, 
Junco da lndia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Junco do paiz......................... 8 
Jardineiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 

K 

Kerosene em latas encaixotados........ 6 

L 

Lã em br·uto ou em obras não classifi-
tadas ........................... , .. 7 

Lacre .. · ............................. . 6 
Ladrilhos, azulejo uu marmore, louça. 
Ladrilhos de barro ................... . 

8 
:i2 

Lages em bru lo ...................... . 13 
Lages preparadas .................... . 
Lampeões e lanternas com vidros ...... . 
Lampeões e lanternas sem vidro5 ..... .. 

12 
iO duplo 
w 

Latão em obra ....................... . 6 
Latão bruto ....•..................... 6 
Lavatorios envernizados .............. . 
Lavatorios de ferro ou madeira onlina-

iO duplo 

rios ............................... . 10 
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Legumes frescos ..................... . 
Lei te condensado ............••..•.... 
Leite fresco ...•.....•................ 
Leitões ...................... 17 c mais 
Lenha ...••........................... 
Lentilhas .....•....................... 
Licores ...•.....•.•...•........•...... 
Limalha de ferro ..................... . 
Limas de aço ...................•.... 
Línguas frescas, seccas ou salgadas ... . 
L ing-uiças ........................... . 
Linha para costura .................. . 
Linhaça ..•.......................... 
Liteiras ................•............. 
Livros .......................... · ... . 
Lixa ......•...•....................... 
Locomotivas desmontadas ............ .. 
Locomotiva rebocada ................. .. 
Lona .......•......................... 
Louça •............................... 
Louça de barro do paiz ................ .. 
Louça em barricas, caixas ou gigos ...•.. 
Louza em Iages ...........•............ 
Louza para escrever ..•.•.......•...... 

M 

1\iacacos de feno .................... . 
l\Iaearrão c outras massas : limenticias. 
:Machados. . . . . . . • • . . . • ............. . 
Machinas de copiar carla3 ........•.•... 
l\lachinas de costura .................. . 
~lachinas photographicas ............. . 
Maehina de fazer farinha e sua:; per-

tenças ............................. . 
Machina de descaroçar algodão ........ . 
Machinas e caldeiras destinadas á lavoura 

ou ao preparo de seus procluctos ..... 
1\lachinas para fabrica de telha ou tijolo, 

ele .........••...•..........•...••. 
1\fachinas de imprimir ................. . 
:Machina para tecido ................. .. 
Machinas pequenas não classificadas ..... . 
.Matleiras .....••.•........•.•.•.•.••... 

T.\nELI.A. 
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:\Ia iscnas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . () 
Malas vasias..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 
Malas de viagem vasias...... ... . .. . . . .. 6 
l\ialhos para ferreiro.. . . . . . • . . . . . . . . . . . 8 
Mamôna bagas de...................... 8 
Mangas de vidro. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1\iandioca .•. _. . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . - 8 
.Manteiga.............................. 6 
Mappas e manuscriptos..... .... . . . . . . . . 5 
Mariscos.............................. 8 
Marfim .................... '............ 6 
Marmore em bruto..................... 8 
Marmore em obras. . • • . • . . . • . . . . . • . • . . • ú 
l\larquezas ordinarias.......... .. . . . ... W 
Marreco~ engaiolados ....•........• ,. . . 17 
1\:Jarroquim. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . (i 
l\Iartellos....... . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 8 
l\faS50S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
l\fa teriaes de construccão não classilicados 12 
1\ledicamentos não classificados......... 6 
Medidas diversas....................... 6 
}lei de a bulhas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mel de assucar. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. H 
Dito de dito ern barris, garrafões, etc.... 9 
Meninos de menos de 8 annos de idade. 

1/2dc i, 2 e........................ 3 
Meninos de menos de 3 annos de idade 

ao collo. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . gra tis 
Mesas envernizadas................... W duplo 
.Mesas de ferro ou madeira ordinaria... 10 
Milho................................ 9 
3'Iochos envernizados.................. iO duplo 
Mocho;; ordinar :os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Mobilia envernizada.. . • . . . . . . . . . . . . . . !O duplo 
Mobilia ordinaria. •. . . . . . ... . . . . . . . . . • iO 
:Modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . G 
Moendas para engenho e pertenças.... 9 
:Moinho para café, pimenta, etc........ ü , 

:g~~~~s.r.a_r~. ~~~~~~~:::::::::: · ... : · ... ·:.: 9 ~~\)~ u~ CAMA8,/'~ 
Moitões c r,ademaes.................. ~'\ ' 
:Molas .........•• , .................•. !: ~ ,.. 
1'\iol~uras .................•...... , .. ·;·· ;:;:; 5 c:, //i 
Monngues de barro ................ .>~ 8 ~<:)~ 
}fós .........•........•............. ·\:, .,8 ç~Ü"\ /::/" 

ti ~:~---~ 
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N 

Novilhos............................ . . 15 
Nozes .......•.... , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Nitratos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

o 
Objectos preciosos d'arte 1/t. •;. ad valorem e 5 
Objectos de cuidado ou perigo não classi-

ficados............................... 5 
Objectos de luxo de ferro, cobre e bronze 

ou de qualquer outra qualidade......... 5 
Objectos manufacturados não classificados. 6 
Objectos de marcenaria e carpintaria des-

nlontados... . . . . . • . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Objectos de sirgueiro. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 
Obras de cabelleireiro·................. 5 
Oleados................................ 6 
Oleo de amendoas doces................ 6 
Oleo de linhaça em barris ou latas..... 8 
Oleo de linhaça em garrafões........... 6 
Oleos de qualquer qualidade não classifi-

cados............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Ora to rios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !O 
Orgãos................................ i5 
Ornamentos para igreja.. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ossos.................................. 13 
Ouro em bruto 1ft. •;. ad valorem e..... 5 
Ouro em obras I.Jt. •;o ad valorem e ... ~. 5 
Ovas frescas, seccas ou salgadas. . . . . . . . • 8 
Ovos ....• :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

p 

Pacas engaioladas...................... 17 
Padiolas...................... . . . . . . . . . 18 
Pai na de seda ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Painço................................ 8 
Paios.................................. 8 
Palanquim..................... .. . • . . . . :18 
Palhas de milho. coqueiro ou palmeira.. :13 
Palhas de Chile c outras de valor seme-

lhante para chapéos ............ ,. . . . . 6 
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Palhas dA trigo, de canna e outras ..... 
Pandeiros ....................•........ 
Panellas de cobre ou ferro esmaltadas .. 
Pane !las de ferro ou barro ordinarias ... . 
Panno do paiz, de qualquer qualidade .. . 
P~nno import,ado .......... -· ......... . 
Pao ................................. . 
Páos para tamancos ................... . 
Papel de qualquer qualidade .....••.... 
Papelão .•......•..............•....... 
Pas ............................... · · · · 
Passas ........................•....... 
Passaras empalhados .................. . 
Passaros vi vos engaiolados ..........•... 
Pastas de papel ou papelão ............ . 
Patos engaiolados ou soltos ............ . 
Patronas ............................. . 
Peanhas ...............•.........•..•.• 
Pedras de afiar ou amolar ............. . 
Pedras de cantaria .................... . 
Pedras de alvenaria, calcaria, e outras 

ordinarias para edificação e calça-
mento .......................... · · · · 

Pedras de filtrar ........•...•.......... 
Pedras lithographicas e porcellana para 

esc.rever ............... · ..•••....... 
Peixe fresco, salgado ou sccco ..•....... 
Peixe em latas ........................ . 
Peites em hruto ....... " .............. . 
Pelles preparadas ...................... . 
Pendulas para relogios ................ . 
Peneiras de cabello, seda, ou tela metallica. 
Peneiras de palha do paiz ............. . 
Pennas para enchimento e outras ...... . 
Perfumarias ......................... . 
Jlerolas i/4 o;. ad valorem e ........... . 
Perús enga iolados ou soltos ........... . 
Petrechos bellicos .................... . 
Petrechos de caça .................... . 
Ptltroleo em latas e encaixotado ....... . 
Pesos de ferro ou latão para balança .•.. 
Pêz ................................ , .. 
Phosphoros em latas e encaixotados ... . 
Pianos ............................... . 
Pias"aV::l ........................... . 

TABELLA. 

:1.3 
5 
6 
8 
7 
6 
8 
7 
6 
6 
8 
6 
5 

i7 
6 

:1.7 
6 
6 
6 

:1.2 

:1.3 
6 

ü 
8 
6 
9 
7 
5 
6 
7 
6 
5 
5 

17 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 duplo 
~l ~~ 
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Picaretas ............................ . 
Pimenta da lndia ..................... . 
P~me~ta do púz ...................... . 
P1nr.e1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pinhão verde ou secco ................. . 
Pipas vasias .......................... . 
Pistolas .............................. . 
Pixe ................................ . 
Platina em bruto ou em obra 114 % ad 1:alo-

1·em, e .............................. . 
Plumas .............................. . 
Poltronas ......................•...... 
PolYora e artigos inlhmm:JYci:; .......... . 
Polvarinho ............................ . 
Pomada para cabcllo •................... 
Pombos engaiolados ................... . 
Porcellana ........... : . ............... . 
Porcos ............................... . 
Porcos da lndia cngaiolad0s ........... . 
Portas, portões, portadas e jancllas de ma-

deira ou ferro .....••. • .•..........•. 
Porteiras de madeira ou ferro ...•....... 
Potassa e perlass:t ...................... . 
Potes de barro <lo paiz .....•........ , ... . 
Potes diversos ..•...... · ..•............ 
Pr·Jnchõcs ........................... . 
Prata em bruto t;,.. 0

/, ad valorem c ....... . 
Prata em obr;ls t;4 °/, ad valc1·em e ....... . 
Prata ingleza em obras ................. . 
Prateleiras rnve~·nizacl:.!s ................ . 
Prateleiras de ferro ou madeira ordinaria .. 
Pratos de madeira, folha, estanho, etc ... 
Pregos de ferro ou cobre.. . • . . . ...•.... 
Pré tos .•....•.••............ · •........ 
Prensas para algodão e outros ........... . 
Presuntos ..............•.............. 
Productos chimicos e preparações plwrma-

ceutiras ...•........................• 
Puxadores rara gavetas, portaes, ele ..... . 
Punhae~ •.....•........•.. " ........... . 

TABELLA. 

8 
6 
8 
6 
7 

i3 
(i 
8 

5 
;) 

w 
ti 
6 
5 

i7 
5 

i6 
i7 

7 
7 
6 
8 
(j 

i3 
;; 
5 
(5 

1.0 duplo 
10 

{; 

8 
n 
8 
G 

6 
6 
(i 

Quadros............... . . . . . . . . . • . . . . . . ;; 
Queijo londrino, saisso e outros......... . 6 
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PAUTA. TABELLA. 

Queijo de Minas ou do paiz.............. 8 
Quinquilharias......................... 6 

R 

Rahecas c rabec'ões ...........•......... 
Raios, pinas e cubos para rodas ......... . 
Rapadura ...............•.............. 
Rapé ...................•............. 
R3spas de pontas de veado ............ . 
Realejos .....•........................ 
Rebolo (pedra de) ................... .. 
Redes ................................ . 
Redomas de vidro ..................... . 
Reg-uas ............................... . 
Relogios ............................. . 
R elogios de ouro ou prata, t! % ad valorem, 

e ................................... . 
Resinas não classificadas ............... . 
Retortas de metal. .................... . 
Retortas de vit.lro ou louca ............. . 
B.etratos de familia .... : .............. . 
Retretes .............................. . 
Ripa ................................. . 
Rodas para carros ou carroças .......... . 
Rodas c rodetes para machinas .......... . 
Rolhas ............................... . 
Roscas ............................... . 
Roupa .............................. . 

5 
7 
9 
7 
() 

5 
() 

7 
-10 dunlo 

() . 
5 

ii 
7 
G 
5 
[i 

ifl 
13 
7 
8 
(i 
8 
(i 

Sahâo ordinario do p:.lil.. . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sabonetes. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . (i 
Saccos vasios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
SaiTú 6 
Sa~m·e·s·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.::::::::::::::::::::: 6 
Sal ordinario.......................... H 
Sal refinado ........................ · · · · () 
Salitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fi 
Sanguesu:ras ....................... · · · · H 
Sapatos .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 
Sapê..................... . . . . . . . . . . . . . f3 
Sebo................................... 8 
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PAUTA. 

Sedas ................................ . 
Sellins e pertenças .................... . 
Sementes de especiaria como de herva 

doce, de alcararia, aipo, etc .......... . 
Sementes para agricultura .............. . 
Serpentinas de vidro, cristal, etc ........ . 
Serpentinas para alambiques ........... . 
Sinos ................................ . 
Sipó ................................. . 
Soda ................................ . 
Sela do paiz e outras .................... . 
Sua dores para selling .................... . 
Substancias de pouco valor, uteis á la-

voura ............................... . 

T 

Tabaco ........... · ....... , ............. . 
Tabatinga ............................. . 

TABELLA. 

6 
6 

{3 

9 
5 
8 
6 
8 
(j 

8 
(j 

13 

Taboado .............................•.. 

8 
13 
i3 
8 
(j 

Taboeas .............................. . 
Ta bolas de gamão ...................... . 
Taboleiros ............................ . 
TaholeiroJ ordinarios .................. .. 
Taboletas ............................. . 
Tachas para fabrico de assucar, etc ...•... 
'f<Jchos de ferro ou cobre .............. .. 
Tacos para bilhar ...................... . 
Tnlhas de barro para agua engradada ..... . 
Tamancos ............................. . 
Tambores de mustca: .................. .. 
Tambores para engenho ................ . 
Tanques de metal ou madeira para en-

genho .........................•..... 
;rap~tes .............................. . 
fap1oca .............................. . 
Tecidos de fabricas nacionaes ........... . 
Tecidos dive1·sos ...................... . 
Tela metallica ........................ . 
Telhas de barro ..................... . 
Telhas da vidro ...................... . 

7 
8 
w 
9 
'"' I 

õ 
6 
7 
5 
9 

9 
6 
9 
9 
6 
6 

1 :~ 
6 
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PAUTA.. TABELLA.. 

Tijollos de barro....... . . . . . . . . . . . . . . . !3 
Tijollos de limparfacas. . . . • . . . . . . . . . . . . . 6 
Tijollos de marmore, louça e outros...... 8 
Tinas vasias .. .'......... . . . . • . . . . . . . . . . 8 
Tinta de qualquer qualidade.. . . . . . . . . . . 6 
Toucinho.................. . . ... . . • . . . . 8 
Transparentes para janellas de panno ou 

madeira.......... . . . . • • . . . . . . . . . . . . 5 
Trapos........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
Travesseiros. . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . 7 
Trens de cozinha de cobre ou ferro. . . • . . • 6 
Trilhos e suas pertenças para estrada de 

ferro.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 9 
Tumulos................ .. . . . . . . . . • . . . 6 
Typos ........... , ...•.•..... , ..... , ... 6 
Tu o os de barro..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Tubos de ferro.. . . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . • . 9 

u 

Unguentos................... ... . 6 
Unhas de animaes .......... , . . . . . . . . . • . 9 
Urnas................... . . . . • . . . . . . . • • 5 
Urucú................................. S 
Uvas seccas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

v 

Vaccas ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !5 
Varas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l3 
Vassouras de cabello ou crina. . . . . . . . . . . . 6 
Vassour~s de palha ou de piassava, e outras 

dopa1z.................. ........... 8 
Velas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • -~6~===~ 
Velas _nacionaes........................ (\t. tH• GAM "-
Venez1anas...................... • .. -<~ui\ "1/ 
Verduras. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . ,~' \~- · 
Vernizes de qualquer qualidade ...•• '· ~·· 6 

!/~ 
\\ '\;)~ 

'\~' ·"'~-<:: noÇE.~~\\.}}\~~'?-• 
"".:::::..~-~~ 

... _:-.--



.w A I>DITAMF.:NTO. 

PAUTA 

Viajantes de 1. a classe ................ . 
Ditos de 2.• dita .................... . 
Ditos de 3." dita ..................... . 

Viajantes de passeio em I. a classe ...•.... 
Ditosde2." dita ...................... . 

Vidro3 ordinarios encaixotados ......... . 
Vidros finos., ...........•... · ........... . 
Vigas ................................ . 
Vimes ............................... . 
Vinagre em pipas ou bar ris .......•...••. 
Vinagre em garrafões .................. . 
Vinho em pipas ou barris ......•......... 
Viuhos em garrafões ou caixões .•....... 
Vitelas ..•.............................. 
Vitriolo ......•....... ·.· .............. . 

TABEI.I.A 

1 
2 
3 

~ 
vide o 

Regula
mento 

6 
5 

13 
:13 
8 
6 
8 
6 

H' 
~·} .. 

;} 

Xaropes.................................. 6 

z 

Zarcão ..................................... _ 8 
Zinco em bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8 
Zinco em obra . . . . .. . .. . .. • .. . .. .. ... .. ..... .. 6 



ADDITAJ\lENTO~ 

Estrada de Ferro da Bahia ao S. Francisco (Companhia Limitada). 

TARIFAS. 

TABELLAS. 

TJbdlas 1, 2 e 3.-Passageiros das tres classes. 
4.- Fretes de trolleys. 

6 

5.- Encommendas e bagagens pelo~ 
trens de viajantes. 

Objectosde grande volume e pouco 
peso, como quadros, caixões 
com ch.:péos, etc. 

Objectos frageis, como instru
mentos de musica, esta tuas, etc. 

Artigos inflammaveis (transporta
dos em trens e wagões especiaes) 
e todos os mais nesta tabella 
cbssificados (por kilogramma). 

6.- Generos de importação não men
cionados nas outras tabellas, 
comprehendendo tambem cer
tos generos fabricados no paiz: 
(por :lO kilogramas). · 

7 • ...,.. Generos de exportação não men~ 
cionados nas outras tabellas: 

· (por :10 kilogrammas). 
8.- Lista especial (A). Fumo, algo

dão imprensado, araruta, azeite 
de palma em barris, batatas, 
ferro em barra, louça de barro, 
etc, etc. (por 1.0 kilogrammas). 

9.- Lista especial (B) assucar bruto, 
farinha, aguardente em · 
couros, feijão, ca~~~iã:,,~a~?l~~ 
calháo, caldei -... ~@ :~iila~AM4,9' 
para lavou . ,~hlentes de '-/ 
ferro, etc, e~t:.~"r :lO kilogram~ 
mas). ~ 
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10.- l\Io!Jilia ordinaria sem vitlro5, 
obras de marcenaria e carpiuta-· 
ria, desmontadas, etc. etc. (por 
iO kilogrammas). 

N.B.-l\lobilia envernizada ou 
contrntlo. vidros, pianos e em ge
ral objectos desta naturez1 que 
demandem maior cuidado e res
ponsabilidade pagam frete duplo. 

H o- l\Icl de assucar (por pipa). 
120- Pedras rle cantaria, cimento, cnr

vão minera I, cokc, ferro brutO' 
(por wagon). 

!3,- Areia, argilla, barro, r·aibros, cal~ 
canna de assucnr, dormentes de 
madeira, pedrasordinarias, telhas 
e tijolos tle barro, pi:lssava, car
''ão vegetal, lenha, e~trumes e· 
substancias ele pouco valor uteis 
a lavoura, etc (por wagon). 

l~.- C<Jvallos, bestas, jumentos e bois 
!I e raça (por cabeça). 

HL- Bois ordinarios (por cabeça). 
16.- Porcos, carneiros, cabras, cães 

amordaçados (por cabeça). 
t7 .- Pe1·ús, gallinhas, gansos, patos, 

animacs e aves pequenas engaio
lad::!s, etc. (por 10 kilogrammas). 

i S.'- Carro de duas· rodas. 
N. B .-Os de quatro rodas paga

rão mais 50"; •. 
i9 Distancia das estações, por kilome-

tros. 

OBSERVAÇÕES o 

9.- .-Aguardente tlc mel em remessas 
de quatro pipas ou mais tem, 
abatimento de 25 "/, .. 

12.- Quando a expedição fór de 4ou 
mais wagons far-se-ha um aba .. 
timento de25";.da tarifa. 
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ADDITAMI.>Nl'O. 

:l3.- Arma, argilla, b:~rro. c:mna de as
sacar, pedras crJinarias, telhas 
e tijollos de barro,denha, estru
mes e substancias de pouco valor, 
uleis á lavoura,scndo a expedi
ção de 4 ou mais wagons terão 
um abatimento de 33 113 •;. da 

tarifa. 
N. B .-Quando os generos t:Jxaclos 

pelas tabellas f2 c 13 tiverem pe
so inferior ao da lotação tle um 
wagon, e po:lerem ser contluzidvs 
com outras mercadorais sem 
damnifical-as, serão tax·1dos pela 
tabella n. • 9. 

11 c :liJ.- Dez rabeças para cima terão aba
timento de 50 •; •. 

16.- Porcos - 30 c,1bcças para cima 
terão abatimento de 33 t;3 "1 •. 

Carneiros, cabras - 30 cabeças 
para cima terão aba!imento de 
oo·; .. 
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I Ratia. 

I ,)jOO 

1 i ~3oo 

1 ~~~oo~ 
2,\600 

3,)~00 

3,)900 

4bii00 

5b(00 

7§800 

8,)300 

9,5100 

i0,~30Q 

I H,)~OO 
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111ata!Qrma. (jWa ,'üOJ 
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1,)900 1,)300 1,)000 

-----
2:\500 2EOOO 1,\600 
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3/;200 2,)000 2,\300 

-----
'3,;800 3,)200 2,)900 
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4;}700 45100 3,)800 
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7,\200 6,5700 6,~300 
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8;):i00 8,)000 7,\700 
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98700 9.)2IJO 8,\900 

------
116200 i0,\700 101)t00 -----
12E900 12E4üO 12,)100 

T 1~BELLA. N. 'I, 

'VIajantes de pi•Imelra clasMe, 

i,FOO 22200 2_.;600 3,)000 ,,,..1 " .. 
1,3300 1,5700 2,5100 2,~>00 3,)100 4.)800 ------
,)900 1,\300 1,}800 21)100 2:5700,~ ------
/)700 iSIOO 1;)500 1.)900 2~5001 48200 

l!apcllc. (,.400 ,)900 i,s3oo l..)900 3,S600 -------- 164~: 3/)100 /)700 lgua-Cowpriua. t$400 i.\''00 --------
1,\300 S700 Uuritiba. .)400 ~,2/)700 -------
i,\900 __ woo 1~ 

Parafuso: ,$600 28300 
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---,--
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1 ,)'·00 1 6é800 8,5000 6,520Õ 5baoo I 2,s8oo 

9,)500 8,~900 I 8,)400 7f,900 7~1 1,,)500 

:l11)200 1.0,)600 10,5000 9t5500 8$7001 6~00 

5/)700 6310o I 6,)9oo ----
5$300 5,~700 6,)1i00 ----
4,)900 5/!300 6,~100 ----
4/)700 5$100 56900 

----
4,~100 48500 58300 ----
3,sooo 41J100 4[,900 ----
36200 3,~600 41Jã00 ----
2~00 3,~00 4,~200 ----
2,)200 2,~1oo 3,r;oo 

----
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-----
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----
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----
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T ABELLA. 1'\T. 2. 

VIaJantes de l!legunda claal!le. 

Ea!,iL 
1 

[;Hl'JI /)700 b~ool l6f<OOI t,ssooj 2,}100 ~5~00 2;mo 4,3200 4!600 4,)900,5,~'·00 6,~~00 7$000 

,S60ú ~, 15300 .~500 1,)000 IR'·OOI woo 2,~i00 2,i)ii00 3,)000 4,)200 4,)600 5.5!00 5,)900 6,S700 11 
1~000 ~~- reripHi. /f.!OO ~ !!)100 ~ 1~700 2,~200 3,S600 48000 48100 4b900 5,5600 · 6~100 

l$10u ~700! .5300 Olaria. ,S500 /)900 1~300 1~600 2,)100 3,S500 36000 4§200 4S700 5$500 61~300 

2!JIOÕ !tf.iOOI fBiõô nsoo llapolle. b400 ,FO!l 1,)00() 18500 2,,900 3$100 3.5700 4lí300 -5líl00 51!900 I 
~ 2süoo 2blõo lc5GOO IB:lOO ,)500 Agu~·Comrriéa. 6400 /iiOO 18200 2{;600 · asooo 38300 4,)000 4h800 ~ • 

= ~~ 2Bü00 I!,S100 1.5900 IBIOO fl:iOO ~uritib~ ,)~OÓ ,)8D~ 2,)200 2,)600 35000 3JJ70~ 41)500 5,,300 I J 
3.)600 ~ _ 2JJ600 2,~100 !:S500 lbOOO ,S500 rmru!o. c500 1,sryoo 2$300 26700 3:)400 ~~ s.sooo ~ 

3$300 315'•00 3$100 2,S100 lb800 1,520~ /)800 f•mmari. IS400 _ ISBOO 2&200 2.)900 _3:5&JO 41~00 I i 
~~-- __ 5_b_~o_o __ 58_2oo ___ ,_.~_,,,o_o 3,ssoo 1

1 _3_,~_3o_o _2._:s_oo __ 2_M_oo _h_'"-· _IJ_,_oo _l!_s_uo _•e_s_Jo _2_E_'40_o ~ · 
--'-(.fr~6,S'•~ 61)000 5,~800 5S0~f 4f!51JO 3.;900 3,$500 2,~700 8600 _ritanga. 6~00 IJJIOO ~ __ 3b000 

800 6,5400 6,)200 5JJ600. 58000 4,)500 4,:oo l 38100 lb'200 JJ600 PrJura. 8700 11)600 28600 
~~~~ -- -- --- ---- --- --- -- -- --- -- ----- ---

76100 7,~too 6,s5oo nsooo 5,~6oo 5,)100 4,~1oo 2,)300 tB600 1~100 catú. b900 t09oo 

l---~t\1- 8,5100 88200 7<5600 7,5t00 6,poo 6.)300 5,5i00 â,5700 . 3,)000 IW.OO tr5~00 Sitio-~ovo: 1,5000 I 
9,Si00 9,5400 8b800 8,5~00 7 b900 7 ~500 6b900 5,5200 4,)500 4b000 2,5900 18500 . !Jagoiohas. li 
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TADEI .... LA N. 3. 

VIajantes de terceira classe. 

Cal.ia. 15180 (.i100 6'•00 .!:6001 88001 11,:000 1,510~ ISIOO ~,)000~ 2,)!00- ;iOJ,2,jüOU 31$000 35400 

/)260 l'iata•i,r,ua. ,~140 /)220 l.i500 ,)6001j8õõ :.;ooo I,S2W i,)~oo! ~EOOO 2hiOOI 2/jíO:J 2,)80Õ 31)200 
-- -- --- --- --- --- --1-- ---- -----
~~ {;220 _::::1 1~ ,5080 · 1J300

1 
tíOO- i)iOO _ 1)800 ~000 l,)íOUi 11)000 _2'-:0DOf 2,)300 2;)i00 ~ 

8600 ,',340 ,?HO Olarb. 6240

1 

1)400 ,SGOO f70J t,sooo 1 t;Goo i 1 ,)800 nooo' 2,~ 200 2,)vOO a;,uuo 

1,)000 s;oo. ,)500 .{;'rOO !Jat••IIo. ,)IGO ~ bJOO -,s;oo l,)JOÕ.!,,:;oo woo/ 2,)000 2,)100. 2FSOO / 

fr 1.)200 1,~000 i)700 f,GOO .524~~ Acua-Comrrirl.,. ~ {;300 ,)õOO 'lswul- I,)WO l,);;oo
1 

t,>uoo 2B10~ 2Ji00 I • 

1D lb'lOO 11)200 IIJOOO .)900 15300 ,)210 ~'urit:b>. 6l4ô .)\00 LSOOO 15200 i,)WO/ 1900 ~/)100 21.1100 / ~ 
~ l,)iÕÕ !,)400 1,5200 181~ [i7oo

1l· ,s:>oo /,220 rmruw. _ ,)240

1 

,)900 1,~100 l(i200~~8 ;oo 2!JOOo
1 
~s4õõl i 

;-' 2[.000 1,<800 18600 !,)400 i,$100. ,)800 ~ ~? fM'"'''ri. 1~GOO ~ I;)OOOII$303 1,~ROO/ 2,;200 1 i 
• 3,)000 2,)/0u 25:;~ 25~0: 2.)00:/ 1,)8110 ~ 1B10.1 11)00J ~'atta. ;;wo ,)4oo

1 
,s;oo _l,)lOOi 1:)GUO j 

3,.5200 3fOOO -~1)800/ 2,.5100 2,5300~~ lbf300 1,s;;oo 1!5200 .)~''0 l':tongL blfO! ,):;~~J 0oooj 1,)'<00 J 

3,)WO 3[100 31)000/ 2,)900 21\GGO 2!,30~ 2c)l00 16·1.~ 1,))00 ,)500 /)~80 P••j;~oa. I {.30:J (;8001 11>200 I 
3~000 3,>iOJI 3,\500• 3&400 3/)000 2,\803 2,)GOO 2,~:rr.J 2fOOO 1,)00~ tBOO s>oo: ca:u. ElO~ 1,;900 1 

4b500 ~,,10~j. 4,)00013;$000 3fôOO 3[j~OÕ 3b200J 3i;ooo 2SôOu 1,5700 18\0U 1.~wol iiôOOI-s tiQ-~r,ro. ~::;oo I 
5,)100 4:)000 I 4ti700 j 4,)500 4b200 4,)000 3SSOJ i 3,>GOO 38300 21j100 215100 111~800lib300 biOO Alago<niJos. ·11 
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TADELLA. N. 4. 

Fretes de trolleys, 

~ 12~000 ~~2~,6000 38,)000 47,)000 --- ------ --'--- __ , __ , ___ , __ _ 
1R.;ooo l''''"rnn:•a. to,~oooJt~,)OOO 28:)00J a;,sooo 47,:ooo · I 
~l.>OOíl l:l,)!IOil POI'ÍJeri. 7,\000 20,)000 29.)000 391)000 43,(000 , 

_:18<ttÕ~ 22,\'lOO lO~~ Olaria. lu,:.ooÕ 2:l;)OOJ 34fiOOO '•25000 ~ = == =~=~~~ /1 
1: üO\•J:lO H.)O:JU 32.)000 21,)000 l'aJ•'I!r. 11,)000 21,)0:)0

1

1 2S,5000 41,)000 I 
~. ;:;~(,();", ~ 47:500~ :J9,)00U 17,)000 Agudorc[ltilia. H,)OOO tu,:ooo 32/)0JO --· --- -- • 
Q, -- -· -- -- -- ---·---- --- -- -- --- fi) 
~ H.;VvO 61/:iUOO :l~,\OUO 32,)000 17,)000 MUI·itiba. 10.'000 23,$000 ~ 

--- ---- --- -- --- --- --- --- - --- -- -- --- ... ___ ____ 71,>ooo G ·,;ooo 45,.)ooo ao.~ooo n,~ooo ~~ ta.~ooo ;;o,woo ___ __ __ ~ 

--· --- ___ __ 66,5000 51,)000 366000 236000 Ca:t,wari. 37.)000 48.)000j ____ --- i 
. --- , --- 80,)000 ti9,)000 lb!la. i3b000,22,\0:l0jld,)OOJ --- ----

--- ---~-~ 76b000 ~~~ l'ilmga. ~~130f000 ---.-

1 n~ooo 18,)000 i l'oj:.ra. 120:)000 4'>,~ooo 1 

1, t·'i ~ ----~:= := ~ ovooo ,.s,soooi,;oo~ çatú. 26.iOOõ ---~~ 
! : i:( I 170,)000ll0EOOO s:t:o-~oro. 2~,so::o 
, I 1., --- ---- --- --- __ --- --- --- --- ---:\ · _· I I 43~000 !la!;oid""· 
I li;J _ __ _ -· 

,~~, 
\1<' 
\<>o 
'\::.iJ' 

= ""' c:t 
:z:.. 

.~/ 
.).~ /) 

;;.. 
t:1 o 
~ 
> 
;::: 
!"l z 
~ p 

""' '-l 



· TABELLA N. ~. 
.Encoanmen(las e bagagens pelos trens de viajantes. Ohjeetos de ga•ande voluane e pouco 

peso, con1o quadros. caixões coan ch.apéos, etc. Objectos f"rageis • coano instrument.os 
de nausicn • estatuas • etc. Artigos inllatnmaveis {transportados em trens e 'vngons 
cspeclae'l!), c todos os tnals nesta tabella, 
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T A.BELLA. N. 6. 
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TADELLA N. ,-. 
Gene1•os de expo1•tnção9 não mencionados nas outro.s tabellas. 
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TADELLA. N. 8. 

Lil!§tn especial (A) f'un1o 0 algo(]no hnprensado, nrnrnta 0 azeite de palma em barrl• 0 

batatas, f'er1•o e1n bnt•rn0 louça de borro, etc, etc, 
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TABELL&. N. 9. 
Lista especial- (D) Assucnr bru~o, f'nrinha, agunrfler.tc e111 plpn•, couroH, f'eijãc. <-orne 

secea, h:.tcnlhó.o, caldeiras e nauclllnns pa1•u a lavoura, dornaen~es de f'erro, etc. 
Pm· iO kilogrammas. 
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TA DE LI.. A :N. IO. 
1\lobilin oa•dinaa•ia sen"I vida•os. 

Pol' !O decimell'os cubic :s. 
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TADELLA N. Il.. 

1\lel de nssu.cnr. 

POI' pipa. 

) 

I I . I I I 
I 

"' o ~ 
I s o ·~ Cl! 

;:::: o • ,.,; ~· .; > 'à 
I 

o .... I .,; Uc:l .o 

I 
U> 

"' 
. o 

"' Cl! "O ·- .E "' ~D Q 

I 
:.<'; 'õ ~ "'~ ·;:::: 

I 
CJ g·t: ~ 

"" I 
.s 1':: <.> 

~ 
·~ "" .... "' s Q ;:l :a o tD 

I "' "' .... 
I 

..... "' G) õ '"' bo"'- ;:l ,, 
"' "' ii: 'õ' '" 

..... .... c.. I ::;.';! ~ ::;.';! c.. u ::;.';! c.. u ü'i ~ 

!! - r-· 

"'"'' • .. • • • • • • • • • • '"'" 16380 11120 2/118() '''"' 4:;<J7ol 'il'" "'"" ''"" 81>000 8/lOOO s:;o~ 8liOOO slll'•o I Plataforma........ ...... 1)750 ~970 250i0 25750 afj~OO 3~9~0 ~~8:i0 7fi310 7(J920 8[j000 !l 1~000 85000 SfjOOO 
Poriperi........... ... .. . • .. .. . t~iüO UJ~20 2,~l.~O 2[j8~0 3,~380 ~fj290 6fj750 7/l~80 8fi000 8fj000 8,~000 8~000 
Olaria..... .. ..... . ... .. . .. • .. .... .. lfi070 l.i)790 2~5.W 3~070 3i)980 6jj440 7fjl80 7,',770 Si!OOO fi)OOO 8fj000 
lllapellc........... .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. • .. ~750 l.fJi~O 2fJ050 31)020 üfJi8o 65220 6fi890 8tiooo 8nooo18aooo 
Agua Comprida... ...... .. .. . . . .. . .. • .. • .. .. .. .. {)7ü0 l.fj330 2 1~3i0 ~ti840 5fj570 61')250 7(i520 8[j000,81t;OOO 
Murltiba.......... . .. .. . .. . • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. • ;pão l.i)620 '•fJl.90 ~fJ930 õ~ooo 61!890 85000 s,~ooo 
Parafuso.......... . .. .. . . .. ... .. .... .. .. .. .. • .. . .. . • .. .... .. l. 1~0l.O 3fj6tí0 ~~~380 üt!060 6fj36.017f880 8,~000 
Camassari ........................... · ............................. 2fj740 3i)r..80 l,fjllíO õ{!~iO 7m9o 8F000 
Matta............. . ............................ !'..... . .. .. . . .. . .. . . .. .. fí8i0 l.li:í80 2[)!170! ~i)ü20 6fj4l.O 
Pitanga........... ... ... ...... ...... .. .. .. ...... .. .... .. .... ...... ...... .. • . .. f/750 2t)l!JO 3ti890 õti670 
Pojuca .......................................... 1 ............ 1 ........................ l.f.~~0,3t)220 õfjOOO 

\ Catú .. • .. .. . .. .. .. . ................. 

1 

......................... \...... . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. l.fj850 3,~7l.O 
Sitio Novo ....................................... : ................................................ 

1
l.t1990 

1 
• 

<:."! 
...~ 

> o 
s: 
..; 
;... ... 
~ 
7. 
..; 
o 



I 
/I 

/ 

r:~ 
10 
\D 

~~ ~ G ~ •y 

~~o ·,o ~ 
~ 

'I 
/,)' 

TADELLll. N. I2. 
Pedras de eantn••lo~ ehnento~ corviio •nlnernh coke, f"erro bt•uto. 
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T ABELI .... A N. J.3. 
•·eiu~ •u·~·illn, bua·r·o, cnlbros, cal, cannns de assncna•, doranentes de madeira, 11eda•as 

oa•dlnat•Jas~ telhas e ttfollos de hnr••o, ()iassava, car·vão vegetal, lenha, estruaues e 
substunclas de pouco valoa• uteis ã luvout•n, etc. 

Por JVagon. 

·;::> 

~ 

I • I 
~ ~ 
8 . õ . . ... 
~ ·- . u . C"j o c!j 

.s z ~ ~ -ã 3 Ji ~ ~ rn \ i3 
c-j C4 ...... (1.) C'!·- ·- ~ ~ ~ ~ 

~ '5 ~ ~ rn 2. 3 s ~ ~ ~ . ·o 
~~o ;;:il...: ;a~ u :.l ~ ~ 

--- ---·-· --- ------ --- --- ~-~-- --- --···--. ---·---

o ... 
o z 
:3 
;;; 

13ahia ........... 

1

1 6/!0001 6~1Joal 6~0JO 8i)OOO n,~ooo !O~ooo\lli).ooo 12,~o:oi1 16t·oool1 17jjOOO 18jjoool2.i/jOOO 2\rOOO 
Plataforma ............ 6~000. 6-~00J 71)000 8~'j00 !l,~OOO 10~U00 HjjOUO Hii)UOO tll~OOO 17f!L00-19t';OOO 2ijj00.J 
Pdripcri. •..•.•••....•.••••.. I 61~00J 6nooo (),~000 85úOO OWOO lO,WOO Hf!OOO 15,)000 iü,~OOO 181$000 215000 
Olaria ...................... ·j·..... 6,;ooo 7,WJO 8$000 8.~ooo 101$000, 1 ~~.~ooo 15!)000 Hl1~ooo 18,~000 20ijOOO 
Ma.pellc, ...... ~... .. .. .. .. .. . • .. .. • . . .. .. . 6,~ooo ü,~O?O 7~~oo ~oooo 1 12fo~o ta,~oco 1~!)ooo 16fiOOO 1!lf!OOO 
Agu?. Comp11da ............. 

1 

.................. 6!)000 6'!0~0 ,,~000 1.1-.000 12*000 13~000 15,~000 18.~000 
MUIItlbn. ........................ , • ., • .. • .. .. .. .. .. .. 6$0u0 6 OO.J iOj)OOO l.i-.00\J LfjOOO 14h000 171)000 
Parafuso: ................... ; .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. . ünooo 9,~000 !O,~!lOO Hl)OOOi 13tOCO HifjOOfl 
Camas:>an... • •••.••••.•••• 'I".... . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . 8~000 9HOOJ J.O.· 000 12WOO !4,~COO 
Malta ................................................................ üb:JOO 6~000 RfjOOO HfjOOO 
Pit-anga ............... """f"""· .......................................... 6~C03 71'00010/iOOO 
PojuC<I • • • • • • • • • • • • . • • • • ••••• 

1 
•••••• , • • . • • • • • • • • • •.• • • • • • • • . • • • . • • • . • • • • . • • • • . • • • • • 6~000 9~000 

Catú ............................... \ ...................................................... 71$000 
Sitio Novo ......... ""I' ..... i...... . .... . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . .. ... .... . .. ................... .. 

ui 
"" ""' = 'ô 
to 

"" < 
---
25/$000 
2~5000 
23,)000 
2:!!1000 
21tOOO 
2:JSOOO 
1\JfjOOO 
19NOOO 
i7t000 
13fj000 
12bOOO 
111)000 
9fj000 
7fj000 

... 

;.. 
'::J 

~ .., 
;... 
;::: 
~ 
~ .., 
o 



·--
;o ,.; 

s .... 
2 
"' ..... 
"' ~ 

Bahia .....•....•.• lt~OOO 
Pia taforma .•..•... 
Periperi. •....•.... ...... 
Olaria ..•.. - ....... ······ 

/"~ <j y, 

~~ 
(/'; 

1\lapello ........... ...... 
Agua Comprida ... 
1\luritiba •••..•.... 
~rafuso .......... ...... 

' massa ri. ........ 
~ ~ ............. ······ 

l ............ 
, o Novo ........ 

'I'ADELLA N. 1_4. 

C•n•allos. bestas. jutnentos e bois de •·n~~n. 

Po1· cabeça. 

1TI ' I 
8 .,; 

I 
·~ 

o. ó .... :.:< ' 
·~ a,; "" ~ - i .... u"' .Q "' "' o:i ~ . 
"' "' "':::! 

·~ :::1 "' .,; ~o • ·:::::. ! 
0.. 0 ·;:::: I ..... c:! ~ '-' ·::s l:o I ·;:::: .... 0.. ::s"' I c:! 8 - "' 

;:I 

"' "' boC.. ;:I ... - 'õ' - ..., I 
"' õ - I "' "' "' ~ J :;a J il< ;:;;:: -< "" il< u ;:;;:: il< 

1.~080 J i)280 I tX580 ·~i60 l.f)!l60 2~1.20 211mo 3f)l~O 3E360 3flõ80 3fl960 ~fl~60 õfiOOO 
!1~000 !~060 1.~:160 l.f1560 l.t/760 !.N920 211200 2,~~1,0 3fjl.60 3fl360 3.')760 4fl260 ~nsoo 

1.1~0001 f 200 :lf)ii)O ft~580 l.i17oO 2t)o2o 211780 3fl000 3,~200 311580 ~080 ~5620 
.. .... l.fjHJO U30o l.flõOO :11~660 :1!)9\0 28G80 2fl900 3fii.OO 3fl600 000 iflõiO 

······ ······ ...... :1~000 l.fl200 1$60 l.fl640 25380 28620 2fl820 3."200 3!!700 ~fj2~0 
······ ...... ...... l.fiOOO tfll.8o tw~.~o 25200 211~20 25620 35000 3fl500 ~50~0 ...... ······ ...... ...... ...... l.fiOOO il)260 2nooo 211220 2n~2o 211820 3fl32o 3~860 
······ ...... ······ ...... ...... l.f1080 l.f)8\ll 2~060 2j)-260 2~6i0 3~40 35680 
...... ······ ...... ······ . ........... i 1~liü0 I. 780 l.fl\180 2 380 2 80 3fj~20 ............ ······ ...... ...... ...... • •.••• lfl020 ifl2~0 1.11620 2fii.~O 28660 ...... ...... ...... ...... ······ ...... , ..... •.•••••.•••• i~ooo l.H~oo l.b900 2H~W ............ ······ ...... :::::J::::: .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1.#200 ii:I700 2H2iO ...... ...... · ............ • .••..•..•••.•••••••••.•• l.f.!320 Hi860 

······ ······ . ........... . ........... ! .................. l.f:;;l60 

:.. 
1:' e ... 
'"' :;.: 
li~ 
p, 
z 
'"' c 

[tl"l~;;::::: :::: 

n I I -~; \1 0 )\ I I · I I I I I I I I I I I I I! Bt 
() 

c 
I 

: . . ·;.~. 
\\ -;) 

' = ;.. 

C";) 
.b.,. 

;;;;,.. '· \\(t~·, .. ~ i 



TA.DELLA N. I~, 

Dois oa•dhun•ios. 
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'I' ADELLA N. 1.6. 

Porcos. carneiros. cabras e cães a1nordaçados. 

Por cabeça. 
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TARELlLA N. I7'. 

'I"»eJ.•Íl§, gallinhas, gonços, patos, animnes e aves (Jequenos engoiolodas, etc. 
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TADELLA :rw.• I8. 
Carro de duas rodos. 

N. D. Os de quatro rodas pagarão mais t>O % 

Pol' unidade. 
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'F A.BELLA N. I9. 

Distancias das Estações por ldlometros. 
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